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Inbjudan till teckning av aktier
Syftet med nyemissionen är att genom kapitalanskaffning säkerställa fortsatt finansiell uthållighet för
Accelerator Nordic AB (publ) (”Accelerator”). Accelerator har under det senaste året genomfört tydliga och målinriktade insatser för att ta vara på de värden som finns inom koncernen och på så sätt
renodla verksamheten kring koncernens återstående innehav. Framöver kommer Accelerator att
koncentrera sin verksamhet på att genom tydlig kostnadskontroll skapa uthållighet och handlingsfrihet för koncernen framöver, för att realisera värdena i koncernens tillgångar i koncernens balansräkning. För att uppnå optimal handlingsfrihet och vid behov agera utan tidsfördröjning behöver koncernen säkerställa sin finansiella uthållighet.

Företrädesemission
Företrädesemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionen kommer Accelerators aktiekapital att ökas med högst 5 487 317.00 SEK genom utgivandet av högst 5 487 317 nya aktier. Emissionen genomförs med ett förenklat förfarande
utan att det upprättas ett prospekt. Accelerator har därför i detta syfte tagit fram denna informationsbroschyr för emissionen. I övrigt hänvisas till årsredovisningen för 2013, kvartalsredovisningen
för perioden januari-mars 2014, kungörelsen om kallelse till årsstämman den 18 juni och pressmeddelande av den 19 juni om beslut från årsstämman angående företrädesemissionen.
Villkor för företrädesemissionen i sammandrag:




För varje befintlig aktie i Accelerator erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar
innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier varvid två (2) teckningsrätter ger rätt
till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskursen uppgår till en (1) SEK per aktie och teckningstiden löper under perioden från
och med 7 juli 2014 till och med 21 juli 2014.
Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Process och tidplan







De som på avstämningsdagen den 27 juni 2014 var registrerade som aktieägare i Accelerator
äger företrädesrätt att teckna aktier.
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som var registrerad som
aktieägare på avstämningsdagen den 27 juni 2014 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras två (2) teckningsrätter.
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen var den 27 juni 2014.
Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 juni
2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 juni 2014.
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 7 juli – 16 juli
2014.
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
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Teckning av aktier ska ske på angivet sätt under perioden 7 juli – 21 juli 2014.

Nyemissionen är till fullo garanterad utan ersättning av Nortal Investments AB som ägs av Staffan
Persson, styrelseordförande i Accelerator. Sedermera Fondkommission är emissionsinstitut i samband med emissionen.

Accelerator i korthet
Accelerator Nordic AB är ett bolag vars främsta större tillgång är dotterbolaget AddBIO AB, som verkar inom området ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen med ursprung i Accelerator-gruppen fokuserar
på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas och kommit att avknoppas och marknadsnoteras: PledPharma AB, Spago Imaging AB samt nyligen SyntheticMR AB. AddBIO
AB har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas.
Nyligen beslutade Accelerators årsstämma en ändring av bolagsordningen i syfte att utvidga koncernens verksamhetsinriktning. Bolagsordningens skrivning § 3 Verksamhet lyder sålunda: ”Bolaget skall
bedriva ekonomisk och juridisk konsultation, köp och försäljning av värdepapper, bolagsandelar, bostadsrätter och immateriella rättigheter samt fastigheter och även kreditgivning mot säkerhet i fast
och lös egendom samt borgen och idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som
avses i lagen om kreditaktiebolag och lagen om bankrörelse.”

Status i koncernens innehav
AddBIO AB
AddBIO AB (”AddBIO”)har tagit fram Zolidd®, en nanometertunn beläggning som frisätter ett godkänt, benstärkande läkemedel från ortopediska och dentala implantat och som ger stabilare implantat. Ökad stabilitet minskar lidandet för patienten, leder till färre om-operationer och minskar vårdkostnaderna.
Zolidd förbättrar implantatets stabilitet genom lokal frisättning av ett bisfosfonat. Då läkemedlet frisätts stärks benvävnaden kring implantatet som på så sätt ger bättre stabilitet till implantatet.
Primär applikation: Lokal frisättning av läkemedel från ortopediska och dentala implantat för förbättrad stabilitet och minskad komplikationsrisk.
Fas i utveckling: Kliniskt dokumenterad effekt.
AddBIO meddelade under 2012 positiva resultat från en klinisk studie kring produkten Zolidd på dentala implantat som visar att implantat med bisfosfonat har ökad stabilitet. Detta innebär att implantaten uppnår tillräcklig stabilitet för att belastas vid en tidigare tidpunkt och tack vare detta skulle
man kunna korta ner tiden till dess att tuggfunktionen är återställd. Studien har väckt stort intresse
bland såväl patienter och tandläkare som potentiella partnerbolag.
I maj 2013 presenterade AddBIO ytterligare positiva kliniska resultat som visar att Zolidd förbättrar
funktionen även av ortopediska implantat. Studien utfördes på patienter som genomgår knäledsdistraktion med hjälp av extern fixering, dvs. en förändring av knäledsvinkeln i syfte att ändra belastningspunkt.
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AddBIO utsåg i mars 2013 Peter Selley, tidigare VD för Astra Tech AB, till ny styrelseordförande. Peter
Selley har lång erfarenhet från sjukvårds- och dentalbranschen med bland annat 10 år som VD för
Astra Tech AB. Under sin tid som VD ledde Peter Selley Astra Tech till att bli en av de globalt marknadsledande leverantörerna av dentala implantat. Peter Selley deltog även i Astra Zenecas avyttring
av Astra Tech till Dentsply 2011.
AddBIO genomförde under juni och juli 2013 en företrädesemission om ca 10 MSEK vilken fulltecknades. Accelerator tecknade sin pro rata andel, motsvarande 5,6 MSEK, och resterande belopp tecknades av övriga befintliga ägare.
I juni 2014 lanserade AddBIO, Zolidiser, den första maskinen i industriell skala för beläggning av implantatytor med ett benstärkande läkemedel. Zolidiser är byggd enbart med syfte att kunna utveckla
och möjliggöra en kommersialisering av AddBIO:s produkt Zolidd. Zolidiser har utvecklats i nära samarbete med AddBIO:s samarbetspartners Pharmaceutical Business Consultants Ltd (PBC) från Shannon, Irland, samt Devex Mekatronik i Linköping. Nuvarande kapacitet är upp till 60 000 ytbehandlade
skruvar per år. Maskinen kan tillverka skruvar för såväl för dentala implantat som för ortopediska. De
sista utvecklingsstegen innan tillverkningen kommer att genomföras hos PBC som har både omfattande industrierfarenhet och ändamålsenliga faciliteter som t.ex. nödvändiga renrum.
Fokus för bolaget är att fortsatt identifiera marknadsledande partners för produkten Zolidd, initialt
på den dentala marknaden.
Accelerators ägarandel i AddBIO: 55 procent. www.addbio.se

Övriga innehav
Optovent AB
Återstående innehav: EL-Seed
Optovent AB (”Optovent”) innehar drygt fem procent av aktierna i japanska EL-Seed Corp. EL-Seed
arbetar med att utveckla en vit lysdiodsteknik som kan ersätta glödlampor inom allmänbelysning.
Målet är en lysdiodlampa som med högst två lysdioder avger lika starkt ljus som en 40-wattslampa
men med betydligt bättre energieffektivitet. Ljuset ska likna dagens glödlampor.
Accelerators ägarandel i Optovent (röster och kapital): 100 procent.
OptoQ AB
OptoQ AB (”OptoQ”) har utvecklat OBSQlip, en medicinteknisk plattform för mätning av blodparametrar som möjliggör säker och kostnadseffektiv patientövervakning genom icke-invasiv mätning. En
första applikation för mätning av blodparametrar i samband med dialys, HemoQlip, har licensierats
ut till Fresenius Healthcare GmbH. Avtalet, och därmed tidigare exklusivitet på överenskomna marknader, upphörde under 2012.
Primär applikation: HemoQlip - mätning av blodparametrar med ljus direkt på blodslangen i dialysmaskin.
Accelerators ägarandel i OptoQ (röster och kapital): 100 procent.
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Styrelsen, ledande befattningshavare och revisor
Styrelsen består av Staffan Persson, styrelseordförande, Maria Wrethag och Monika Lundström.
Verkställande direktör är Thomas Gür. Bolagets revisor är det registrerade revisionsbolaget BDO med
Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.

Aktien och ägarförhållanden
Accelerators aktie är upptagen till handel på AktieTorget under kortnamnet ACCE. Aktiekapitalet
uppgår före emissionen till 10 974 634 SEK fördelat på aktier 10 974 634 aktier med ett kvotvärde på
1.00 SEK per aktie. Vid halvårsskiftet 2014 hade Accelerator cirka 1 200 aktieägare. Den största ägaren är Staffan Persson med familj och bolag, med 73,86 procent av aktierna.

VD har ordet
Under 2013 och 2014 har Accelerator genomfört tydliga och målinriktade insatser för att ta vara på
de värden som finns inom koncernen och på så sätt renodla verksamheten kring koncernens återstående innehav.
Våren 2013 genomförde vi en utdelning till Accelerators aktieägare av det dåvarande dotterbolaget
Spago Nanomedical AB, som vi hade marknadsnoterat i december 2012. Därefter kom vi under sommaren 2013 att genomföra en nyemission på 14,6 miljoner kronor för att resursförstärka såväl det
dåvarande dotterbolaget SyntheticMR som dotterbolaget AddBIO. Under hösten 2013 genomförde vi
dessutom den utdelning av Accelerators ägande i SyntheticMR till koncernens aktieägare, som vår
extra bolagsstämma den 14 oktober 2013 beslutade om.
Likaledes genomförde vi beslutet att avyttra Accelerators andel i dotterbolaget Archaea Pharma till
Spago. Överlåtelseavtalet har formen av en revers (skuldebrev) mellan Accelerators dotterbolag
Optovent (genom vilket vi ägde vår andel i Archaea Pharma) och köparen Spago.
I och med besluten om och genomförandet av utdelningarna av Spago och SyntheticMR, samt avyttrandet av Archaea Pharma, finns det anledning att rekapitulera koncernens innehav, och främst dess
likvida och likviderbara tillgångar.
Acceleratorkoncernens likvida medel uppgår idag, exklusive AddBIO:s likvida medel, till cirka 5 miljoner kronor. Accelerator har genomfört omfattande kostnadsnedskärningar och den uppskattade
kostnadsmassan kommer från och med tredje kvartalet 2014, att röra sig runt 200 000 kronor i kvartalet.
Accelerators ägande i AddBIO är idag koncernens främsta innehav. AddBIOs likvida medel uppgår till
cirka 4 miljoner kronor.
Accelerators närmast likviderbara tillgång är en fordran på Spago via Optovent om drygt en miljon
kronor. Härutöver har också Accelerator en fordran på Spago på fem miljoner kronor, som på förfallodagen i december 2017 ska återbetalas med drygt sex miljoner kronor.
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Vidare innehar Accelerator via dotterbolaget Optovent drygt fem procent av aktierna i det japansktsvenska EL-Seed Corporation. EL-Seed är ett löftesrikt utvecklingsbolag, vars produkter än så länge är
i utvecklingsfas.
Accelerators dotterbolag OptoQ har till Fresenius Healthcare licensierat ut HemoQlip. Licensavtalet
upphörde 2012, och efter det har Fresenius rätt att fortsätta att tillverka och sälja HemoQlip utan att
förlänga avtalet. Som ersättning för denna rättighet måste Fresenius i så fall erlägga royalty baserat
på antal sålda enheter, något som Accelerator till dags dato inte erhållit, då någon försäljning ej kommit i gång.
Till Accelerators tillgångar bör också inräknas den revers som ställts ut på Spago i samband med
avyttringen av Archaea Pharma på 9,5 miljoner SEK med en löptid på tio år och villkorad med återbetalningar till Accelerator då projektet ger positivt kassaflöde i Spago.
Framöver kommer Accelerator att koncentrera sin verksamhet på att genom tydlig kostnadskontroll
skapa uthållighet och handlingsfrihet för bolaget, för att realisera värdena i koncernens balansräkning. Bland dessa tillgångar återfinns även upparbetade underskott på 147 MSEK, per den 31 december 2013. Värdet av upparbetade underskott måste bedömas i ljuset av de politiska diskussioner som
förs och avvägningar som äger rum inom ramen för en översyn av företagsskattereglerna.
Thomas Gür, VD Accelerator Nordic AB

Om investeringar och risker
Investerare i denna företrädesemission uppmanas göra sin egen bedömning av såväl de risker som är
beskrivna i årsredovisningen för 2013 som av nedan angivna risker.
Även om Accelerator för närvarande inte har några planer på att emittera ytterligare värdepapper
utöver föreslagen företrädesemission, kan bolaget i framtiden behöva emittera aktier eller andra värdepapper för till exempel ytterligare kapitalförstärkning. En framtida emission, försäljning av aktier i
Accelerator på marknaden eller en uppfattning att en sådan emission eller försäljning kan komma att
inträffa, kan påverka värdet på aktien väsentligt och negativt.
Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både
kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital. Investeringar i aktier i Accelerator bör därför föregås av en noggrann analys av bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell information av branschen. En investering i aktier bör aldrig ses
som ett snabbt sätt att generera avkastning utan snarare som en långsiktig placering. Vidare bör investeringar i aktier endast ske med kapital man kan undvara.
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Koncernens nyckeltal i sammandrag
Resultaträkning i sammandrag (tkr)

2014

2013

2013

jan-mars

jan-mars

jan-dec

1 015

3 296

9 411

Rörelsens kostnader

-2 765

-7 725

-23 138

Rörelseresultat

-1 750

-4 429

-13 727

Resultat efter finansiella kostnader

-1 679

-4 374

-7726

354

1 456

4 068

-1 325

-2 025

-2 523

2014-03-31

2013-03-31

2013-12-31

Anläggningstillgångar

29 173

75 451

38 692

Omsättningstillgångar

20 833

27 672

13 837

Varav kassa och bank

9 892

26 688

13 370

Summa tillgångar

50 006

103 123

52 529

Eget kapital

37 402

65 232

38 727

Minoritetsintresse

8 810

27 134

9 165

Avsättningar

1 675

4 801

1 675

Långfristiga skulder

548

831

593

Kortfristiga skulder

1 571

5 125

2 369

50 006

103 123

52 529

Intäkter

Minoritetens andel av periodens resultat
Periodens resultat
Balansräkning i sammandrag (tkr)

Summa eget kapital och skulder
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Beskrivning av erbjudandet – villkor och anvisningar:
Erbjudandet
Årsstämma i Accelerator Nordic AB beslutade den 18 juni 2014 att godkänna styrelsens beslut från 15
maj 2014 att genom företrädesemission öka Bolagets aktiekapital med högst 5 487 317,00 SEK genom nyemission av högst 5 487 317 aktier envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK till en teckningskurs
om 1,00 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 5 487 317,00 SEK.
Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 27 juni 2014 var registrerade som aktieägare i Accelerator äger
företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två
(2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sweden”) för fastställande av vem som ska
erhålla teckningsrätter i emissionen var den 27 juni 2014. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 juni 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 juni 2014.
Teckningsrätter
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 27 juni 2014 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För
teckning av en (1) ny aktie erfordras två (2) teckningsrätter.
För att inte värdet på erhållna teckningsrätter ska gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna
aktier med stöd av teckningsrätter i Accelerator senast den 21 juli 2014 eller sälja teckningsrätterna
senast den 16 juli 2014.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 7 juli – 16 juli 2014.
Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningstid
Teckning av aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den
7 juli – 21 juli 2014.
Observera att teckning av aktier ska ske senast kl. 15.00 den 21 juli 2014. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter
kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VPkonto.
Styrelsen för Accelerator äger rätt att förlänga tiden för anmälan om teckning och tiden för betalning. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 21 juli 2014, genom pressmeddelande på Bolagets samt AktieTorgets hemsida. Styrelsen i Accelerator har inte förbehållit sig rätten
att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet
efter det att handel med värdepappren inletts.
Information till direktregistrerade aktieägare
De som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda
aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi. Av den förtryckta
emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet
aktier som kan tecknas.
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Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.
Information till förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.
Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter – direktregistrerade aktieägare
Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Betalning ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 21 juli 2014. Observera att det kan ta
upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds med post
bör avsändas i god tid före sista teckningsdagen.
Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:
1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska
den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I ska därmed inte användas. Inga tillägg eller
ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel I
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja
ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear
Sweden, ska särskild anmälningssedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i
enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel I kan beställas
från Sedermera Fondkommission via telefon eller e-post.
Ifylld särskild anmälningssedel I ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på nedanstående
adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 21 juli 2014. Endast en anmälningssedel per tecknare
kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt
eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Accelerator att ombesörja att
överskjutande belopp återbetalas.
Teckning utan stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier utan företräde ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 7 juli – 21 juli 2014. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska göras på avsedd särskild anmälningssedel II. Sådan anmälningssedel kan erhållas från
Sedermera Fondkommission på nedanstående adress, telefonnummer eller på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), på Bolagets hemsida (www.acceleratorab.se), eller på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).
Ifylld anmälningssedel ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på nedanstående adress, fax
eller e-post senast kl. 15.00 den 21 juli 2014. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att
beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt
ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
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Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Accelerator att
ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några
aktier får inget meddelande.
Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Sedermera Fondkommission
Fax: +46 (0)431 - 47 17 21
Emissionstjänster
E-post: nyemission@sedermera.se
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm
Tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter
För det fall samtliga nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter, inom nyemissionens högsta belopp, enligt följande:
De nya aktierna ska i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter
(oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och för det fall tilldelning inte
kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska de nya aktierna tilldelas dem som endast anmält sig för teckning av aktier utan stöd
av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.
För det tredje ska eventuella återstående nya aktier tilldelas bolagets största aktieägare, Nortal Investments, i egenskap av emissionsgarant.
Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i emissionen kan vända
sig till Sedermera Fondkommission på nedanstående telefonnummer för information om teckning
och betalning.
Observera att aktuellt erbjudande inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Betalning från utlandet ska erläggas till Sedermera Fondkommissions bankkonto hos Swedbank:
BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE76 8000 0816 9591 3984 4741
Betalda tecknade aktier (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt
innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse
att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto. Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges
information från respektive förvaltare.
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Handel med betald tecknad aktie (BTA)
Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 7 juli 2014 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av augusti 2014.
Leverans av aktier
BTA kommer att ersättas av aktier så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna
registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild
avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna bli föremål för handel på AktieTorget.
Handel med aktier
Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet ACCE och
ISIN-kod SE0005504602. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget.
En handelspost omfattar en (1) aktie.
Rätt till utdelning
Vinstutdelning för de nya aktierna ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter
aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.
Emissionsresultatets offentliggörande
Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.acceleratorab.se samt www.aktietorget.se), vilket beräknas ske
under vecka 30, 2014.
Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.
Övrigt
Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska
eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission.
Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:
Accelerator Nordic AB
E-post: info@acceleratorab.se
Sedermera Fondkommission
E-post: nyemission@sedermera.se
Tel: +46 (0)431 – 47 17 00
Investment Memorandum samt villkor och anvisningar finns tillgängligt via Bolagets hemsida
(www.acceleratorab.se), AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Investment Memorandum samt villkor och anvisningar kan även
erhållas kostnadsfritt från Accelerator.
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