INFORMATIONSMATERIAL
NYEMISSION 2009

Villkor i korthet:
Teckningskurs: 0,45 kr per aktie
Teckningstid: 5 december – 18 december 2009
Ägare vars innehav per avstämningsdagen den 3
december 2009, inte är jämnt delbart med 5 000,
äger företräde att teckna upp till närmaste jämna
5 000 post.

SnoWolverine Group AB, inbjuder ägare med ojämna innehav att
teckna upp till närmaste jämna femtusental aktier.
SnoWolverine Group AB (publ) har i dagarna fått ett antal nya aktieägare
registrerade genom den ägarspridning som gjorts tillsammans med Värmlands
Finans AB. I syfte att öka likviditeten i handeln med våra aktier samt att bereda
nytillkomna ägare att komplettera sina innehav upp till jämna femtusental aktier
genomför SnoWolverine en utjämningsemission.
Priset per aktie i erbjudandet uppgår till 45 öre, en rabatt på ca 30% mätt på
genomsnittskursen under den senaste 30-dagarsperioden (26 oktober - 25 november).
Erbjudandet riktar sig till dem som är aktieägare i SnoWolverine Group AB (publ) och är
begränsat i tiden fram till och med den 18 december 2009.
Rätten att utnyttja Erbjudandet kan inte överlåtas till annan part. Avstämningsdag i Euroclear
Sweden AB (fd. VPC) för att fastställa vilka som har rätt till erbjudandet är satt till den 3 december
2009.
Teckningssedeln ska skickas till SnoWolverine, c/o Aqurat Fondkommission AB, Box 702, 182 17
Danderyd alternativt faxas till 08-544 987 59 eller e-postas till info@aqurat.se.
Teckningssedeln finns att hämta och skriva ut på www.aqurat.se och www.aktietorget.se.
Teckningssedeln kan på begäran även skickas till tecknaren. Teckningssedeln ska vara Aqurat
Fondkommission tillhanda senast klockan 16:00 den 18 december 2009.
Erbjudandet riktas i första hand till de aktieägare som inte äger ett jämnt femtusental
aktier, så att innehavet ökar till närmast högre femtusental. Aktieägare som har sina aktier
direktregistrerade på vp-konto kommer att få en teckningsanmälan med vidhängande
inbetalningskort hemskickat, aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank
eller fondkommissionär tecknar enligt anvisningar från respektive förvaltare.
Aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer att erbjudas övriga befintliga ägare
samt allmänheten. Besked om tilldelning av aktier kommer att ske genom översändande
av avräkningsnota omkring den 22 december 2009. Något meddelande utgår ej till dem
som inte erhållit någon tilldelning.
Utjämningsemissionen är begränsad till att omfatta maximalt 4 000 000 aktier.
Likvid som tillkommer bolaget genom utjämningsemissionen skall användas för den
planerade produktionsökningen innevarande vintersäsong.
För ytterligare information om erbjudandet vänligen kontakta:
SnoWolverine Group AB (publ)
Anders Sterner, VD
Tel. 0705-499435
anders.sterner@wolverine.se

Aqurat Fondkomission AB
Gunnar Dahlman, VD
Tel. 08-544 987 51
gunnar.dahlman@aqurat.se

UTJÄMNINGSEMISSION
Emission med syfte att öka likviditeten för aktien i Snowolverine AB
genom att ägare med små eller ojämna innehav erbjuds öka sina
innehav.
Villkor och anvisningar
Inbjudan till teckning i företrädesemission
Styrelsen beslutade med stöd av bemyndigande från årsstämman 2009 att genomföra
en nyemission till befintliga aktieägare genom en sk utjämningsemission, innebärande
att företräde ges till aktieägare som har innehav ej jämnt delbara med 5 000 aktier, upp
till närmaste jämna 5 000 post. Ökningen skall göras genom utgivande av högst
4 000 000 aktier i serie B. Avstämningsdag för avgörande av vem som har företräde
sätts till den 3 december 2009. Teckningskursen skall vara 45 öre per aktie.
Med ett kvotvärde om 16 öre innebär detta att aktiekapitalet kommer att öka med
högst 640 000 kronor. Teckningstiden löper under perioden 5 december – 18 december
2009. Teckning med företräde sker genom samtidig betalning, teckning utan företräde
sker enligt instruktion på avräkningsnota. De nyutgivna aktierna ger rätt till utdelning
för innevarande räkenskapsår.
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 3 december 2009 är aktieägare i Snowolverine Group
AB (publ) (”Bolaget”) och har ett innehav som inte är jämnt delbart med 5 000 B-aktier
äger företrädesrätt att teckna aktier i bolaget, upp till närmsta hela 5 000-tal B-aktier.
Teckningsrätter
Inga teckningsrätter kommer att ges ut i samband med emissionen.
Teckningskurs
Teckningskursen är 0,45 kronor per aktie serie B. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i emissionen är den 3
december 2009. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen
är den 30 november 2009. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i
emissionen är den 1 december 2009.
Teckningstid
Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 5 december 2009 till och med den
18 december 2009.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 3 december
2009 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB för Bolagets räkning förda aktieboken,
erhåller
informationsmaterial
samt
emissionsredovisning
med
vidhängande
inbetalningsavi. Informationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
(www.wolverine.se), Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se) samt
Aktietorget AB:s hemsida (www.aktietorget.se) för nerladdning. I det fall
informationsmaterialet önskas skickat i utskrivet format erhålls det från Bolaget på
begäran. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet aktier som
det tidigare innehavet berättigar till. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken
särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon
emissionsredovisning utan underrättas separat.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan
förvaltare erhåller inget informationsmaterial. Teckning och betalning ska då istället ske i
enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den
18 december 2009. Teckning genom betalning ska göras med den förtryckta
inbetalningsavin.
Teckning med subsidiär företrädesrätt
Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning
som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande
till det totala antalet aktier de per avstämningsdagen den 3 december 2009 förut äger i
bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser vissa aktier, sker fördelning genom
lottning. Teckning med subsidiär företrädesrätt ska ske på för ändamålet framtagen
blankett, vilken kan beställas från bolaget eller Aqurat Fondkommission AB.
Teckning utan företrädesrätt
För det fall samtliga i emissionen erbjudna aktier inte tecknas med primär, eller subsidiär
företrädesrätt, äger styrelsen rätt att inom ramen för emissionens högsta belopp besluta om
tilldelning av de aktier som tecknats utan företrädesrätt. Teckning av aktier utan
företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Styrelse
äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
Intresseanmälan om att förvärva aktier utan företrädesrätt kan göras på anmälningssedeln
för teckning utan företrädesrätt. Anmälningssedeln ska vara Aqurat Fondkommission AB
tillhanda senast kl. 16:00 den 18 december 2009. Denna anmälan är bindande. Besked om
eventuell tilldelning av aktier utan företrädesrätt lämnas genom utskick av avräkningsnota
vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Något meddelande utgår inte till
dem som inte erhållit tilldelning.

Anmälningssedel om teckning utan företräde skickas till:
Snowolverine Group AB
c/o Aqurat Fondkommission AB
Box 702
182 17 Danderyd
Tel: 08 - 544 987 55
Fax: 08 - 544 987 59

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen,
kan vända sig till Aqurat Fondkommission AB på telefon enligt ovan för information om
teckning och betalning.
Leverans av nytecknade aktier
Inga BTA kommer att utges i samband med teckning. Så snart emissionen registrerats hos
Bolagsverket kommer de nyemitterade aktierna att levereras till respektive tecknare.
Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos bolagsverket.
Handel på Aktietorget
B-Aktierna i Snowolverine är upptagna för handel i svenska kronor på Aktietorget och
handlas med kortnamnet SNOW B och ISIN‐kod SE0001601261. Efter att
företrädesemission registrerats hos Bolagsverket kommer aktierna handlas på Aktietorget.
Offentliggörande av utfallet i emissionen
Offentliggörande av utfallet i emissionen beräknas kunna ske den 21 December 2009 och
kommer att ske genom Aktietorgets pressmeddelandetjänst.
Förlängning av erbjudandet
Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden för erbjudandet. Beslut
om förlängning kan ske fram till och med sista dag för teckning.
Övrigt
Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma
lämnas utan avseende. Endast en anmälningssedel per tecknare får insändas. Lämnas fler
teckningsedlar in av samme tecknare beaktas endast den senast inlämnade som lämnats in
inom ramen för teckningstiden. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på
anmälningssedeln förtryckta texten.

