Tillägg till prospekt med anledning av
Chrisitan Berners erbjudande att
teckna aktier i Christian Berner Tech
Trade AB (publ)

Tillägg till Prospektet
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har
upprättats av Christian Berner Tech Trade AB
(publ) org nr. 556026-3666 (”Christian
Berner”) i tillägg till det prospekt avseende
inbjudan till teckning av aktier i Christian
Berners som godkändes och registrerades av
Finansinspektionen den 5 september 2014
(Finansinspektionens diarienummer 14-11228)
och offentliggjordes samma dag
(”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av,
och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De
definitioner som finns i Prospektet gäller även
för Tilläggsprospektet.
Tilläggsprospektet har upprättats med
anledning av att Christian Berner avtalat om
emissionsgaranti, sänker teckningskursen och
förlänger teckningstiden. Teckningstiden är
förlängd till och med fredagen den 10 oktober
2014 från det tidigare datumet fredagen den 3
oktober 2014. Resultatet av Erbjudandet
beräknas komma att offentliggöras genom ett
pressmeddelande omkring den 13 oktober
2014. Ny beräknad likviddag är fredagen den
17 oktober 2014 och ny beräknad första
handelsdag på Nasdaq OMX First North är
måndagen den 20 oktober 2014.
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet
med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument och godkändes och
registrerades av Finansinspektionen den 6

oktober 2014 (Finansinspektionens
diarienummer 14-13886). Tilläggsprospektet
offentliggjordes den 6 oktober 2014.
Tilläggsprospektet och Prospektet finns
tillgängliga i elektroniskt format på
Finansinspektionens (www.fi.se), Bolagets
(www.christianberner.com), Remiums
(www.remium.com) samt Nordnets
(www.nordnet.se) webbplatser. Investerare
som före offentliggörandet av detta
Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller
på annat sätt samtyckt till köp eller teckning
av de värdepapper som omfattas av
Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen
(1991:980) om handel med finansiella
instrument rätt att återkalla sin anmälan eller
sitt samtycke till och med den 8 oktober 2014
(det vill säga inom två arbetsdagar från
offentliggörandet av Tilläggsprospektet).
Återkallelse ska ske skriftligen till Remium
Nordic AB, Kungsgatan 12-14, 111 35
Stockholm, Sverige. Investerare som har
tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta
sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning
som ej återkallas kommer förbli bindande och
om investerare önskar kvarstå som tecknare
av aktier behöver denne ej vidta några
åtgärder.
Genom Tilläggsprospektet uppdateras
Prospektet enligt följande:

Pressmeddelande från Christian Berner den 3 oktober 2014 föranleder att prospektets avsnitt
”Sammanfattning” uppdateras enlig nedan. De punkter som uppdateras är C.6, E.1, E.2a, E.3 samt
E.4
AVSNITT C - VÄRDEPAPPER
Punkt Informationskrav
Information
C.6
Handel
i Styrelsen i Christian Berner har beslutat att ansöka om upptagande till handel
värdepapperen
med Christian Berners B-aktie på First North. Samtliga Christian Berners Baktier kommer att tas upp till handel på First North givet att Bolaget uppfyller de
spridningskrav som gäller för First North. Ett eventuellt upptagande till handel
med Bolagets B-aktier på First North är således beroende av att Bolaget tillförs
ytterligare aktieägare. Eventuell första dag för handel med Christian Berners
aktie på First North bedöms bli den 20 oktober.
AVSNITT E – ERBJUDANDE
Punkt Informationskrav
E.1
Intäkter
och
kostnader avseende
Erbjudandet
E.2a

E.3

Erbjudandets former
och
villkor

Information
Christian Berner kommer erhålla likvida medel om cirka 41,4 miljoner kronor via
nyemissionen i Erbjudandet. Kostnaden för Bolaget i samband med Erbjudandet
beräknas uppgå till 0 miljoner kronor.1
Syftet med Erbjudandet är att skapa förutsättningar för Bolaget att fortsätta växa
och skapa förutsättningar och resurser för Bolaget att genomföra expansiva
förvärv. Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en nyemission och en
större ägarspridning för att ytterligare skapa förutsättningar för Bolaget att
ytterligare växa. I samband med detta har även Bolaget ansökt om listning av
Bolagets aktier på Nasdaq OMX First North med målsättning att 2016 ansöka
om listbyte till Nasdaq OMX Small Cap. Bolagets styrelse bedömer att en listning
på Nasdaq OMX bidrar till ett ökat intresse för Bolaget bland investerare, media,
kunder och andra intressenter. Bolaget kommer att genomföra en nyemission
om 3 759 398 aktier vilket beräknas tillföra Christian Berner 41,4 miljoner kronor.
Huvudaktieägaren har för avsikt att kvarstå som långsiktig aktieägare och
kommer efter Erbjudandet att inneha totalt cirka 62 procent av aktierna och 76
procent av rösterna. Emissionslikviden kommer Bolaget allokera till främst
företagsförvärv i syfte att expandera verksamheten och omsättningen samt öka
Bolagets soliditet. Bolaget arbetar idag med att finna lämpliga
uppköpskandidater med en omsättning om ungefär 50–100 MSEK vilket
förväntas bidra positivt till Bolagets lönsamhet och resultat. De
förvärvskandidater som Bolaget undersöker har sin verksamhet på samma
marknader och inom samma produktkategorier som Christian Berner är
verksamt inom. Syftet med förvärven kommer vara att förstärka Christian
Berners marknadsposition inom ett antal utvalda produktområden.
Styrelsen i Christian Berner och Christian Berners aktieägare har beslutat att
genomföra en spridning av ägandet i Christian Berner. Allmänheten i Sverige
samt institutionella investerare erbjuda 3 759 398 nyemitterade aktier med
möjlighet till en övertilldelningsoption via nyemission av 268 802 aktier.
Försäljningspris:
11,00 kronor. Courtage utgår ej.
ISIN-nummer och kortnamn:
SE0006143129
CBTT
Anmälningsperiod
Anmälan om att förvärva aktier skall ske under perioden från och med den 8
september 2014 till och med den 10 oktober 2014.

1

Kostnaderna i samband med emissionen betalas av Bolagets huvudaktieägare, Christian Berner Invest AB.

Likvid
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på
utsänd avräkningsnota, med beräknad likviddag den 17 oktober 2014.

E.4

Intressen
och
intressekonflikter

Villkor för fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att
tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana
omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art,
och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för
att deltaga i Erbjudandet av styrelsen för Christian Berner bedöms som
otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande
härom avses i sådant fall offentliggöras så snart som möjligt genom
pressmeddelande. Christian Berner har ej möjlighet att återkalla Erbjudandet
efter det att handeln med värdepapperen har inletts.
Förutsatt att Erbjudandet och övertilldelningsoptionen fulltecknas kommer cirka
62 procent av kapitalet och cirka 76 procent av rösterna i Christian Berner att
kontrolleras av Huvudaktieägaren. Huvudaktieägaren har möjlighet att utöva ett
väsentligt inflytande i alla ärenden där samtliga aktieägare har rösträtt. Denna
koncentration av Bolagskontrollen kan vara till nackdel för aktieägare som har
andra intressen än Huvudaktieägaren. Exempelvis kan aktiekursen komma att
påverkas negativt då investerare generellt sett kan se nackdelar med att äga
aktier i bolag med en stark ägandekoncentration. Det föreligger inte några
intressekonflikter mellan styrelseledamöters eller ledande befattningshavares
skyldigheter gentemot Bolaget och sådan styrelseledamots eller sådan ledande
befattningshavares privata intressen och/eller andra skyldigheter.

Pressmeddelande från Christian Berner den 3 oktober 2014 föranleder att prospektets avsnitt
”Riskfaktorer” uppdateras enligt nedan.


Tecknings- och garantiåtaganden
Aktieägaren Christian Berner Invest AB, har tillsammans med externa investerare genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier lämnat garantier motsvarande cirka 78 procent
av Erbjudandet. Avgivna garantiåtaganden är oåterkalleliga. Motparterna är medvetna om
att dessa avtal innebär juridiskt bindande förpliktelser gentemot Bolaget och förpliktar sig att
hålla erforderliga medel tillgängliga för det fall emissionsgarantin skall tas i anspråk.
Teckningsåtagandena och emissionsgarantierna är dock inte säkerställda genom insättning
av likvida medel, pantsättning av värdepapper, presentation av bankgaranti eller på ett annat
sätt. Det föreligger således en risk att garantiåtaganden inte fullgörs i sin helhet vilket skulle
kunna inverka negativt på Bolagets möjligheter att genom Nyemissionen erhålla det
garanterade beloppet.

Pressmeddelande från Christian Berner den 3 oktober 2014 föranleder att prospektets avsnitt
”Inbjudan till förvärv av aktier i Christian Berner” uppdateras enligt nedan.


Försäljningspriset per aktie har fastställts till 11,00 kronor



Christan Berner kommer att erhålla en likvid om 41,4 MSEK från nyemissionen av aktier i
Erbjudandet samt option om ytterligare 2,9 MSEK vid nyttjande av övertilldelningsoptionen.

Pressmeddelande från Christian Berner den 3 oktober 2014 föranleder att prospektets avsnitt
”Bakgrund och motiv” uppdateras enligt nedan.


Bolaget kommer genomföra en nyemission om 3 759 398 aktier vilket beräkna tillföra
Christian Berner 41,4 miljoner kronor.



Huvudaktieägaren har för avsikt att kvarstå som långsiktig aktieägare och kommer efter
erbjudandet inneha totalt 62 procent av aktierna och 76 procent av kapitalet

Pressmeddelande från Christian Berner den 3 oktober 2014 föranleder att prospektets avsnitt
”Villkor och anvisningar” uppdateras enligt nedan.


Erbjudandet uppgår till totalt 3,75 miljoner aktier motsvarande cirka 41,4 miljoner kronor



Erbjudandepriset ändras till 11,00 kronor



Anmälningsperioden förlängs från 19 september 2014 till 10 oktober



Resultat av Erbjudandet beräknas kommuniceras omkring 13 oktober



Avräkningsnotor beräknas distribueras 13 oktober



Likviddatum beräknas bli 17 oktober

Pressmeddelande från Christian Berner den 3 oktober 2014 föranleder att prospektets avsnitt
”Legala frågor och övrig information” uppdateras enligt nedan.


Emissionsgarantier och teckningsförbindelser
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har lämnats motsvarande cirka 78 procent av
Erbjudandet. I tabellen nedan redovisas de parter som har lämnat teckningsförbindelse och
ingått avtal om emissionsgaranti med Bolaget avseende Erbjudandet. Någon ersättning till de
som lämnat teckningsförbindelser utgår ej. För deltagande parter i garantikonsortiet utgår
kontant provision enligt garantiavtalen om fem (5) procent på garanterat belopp. Total
garantiprovision uppgår således till cirka 1,0 MSEK. Samtliga garantiavtal slöts i oktober 2014.
Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har
tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. Som framgår av tabellen nedan har
teckningsförbindelser och garantiåtaganden lämnats av såväl befintliga aktieägare som
utomstående parter.

Namn
Christian Berner
Invest
Granit Fonder
Göran Eriksson
Johan Qviberg

Adress
Designvägen 1
435 33 Mölnlycke
Grev Turegatan 14
114 46 Stockholm
Ekornarp
340 14 Lagan
Eriksbergsgatan 11
114 30 Stockholm

Teckningsåtagande
MSEK
10,0

Garantiåtagande
MSEK
-

2,2

Totalt
åtagande
MSEK
10

Procentuell
andel av
Nyemissionen
24,18 %

2,2

5,32 %

-

0,5

0,5

1,21 %

-

1,0

1,0

2,42 %

Midroc Finans AB
Moll Invest AB
Remium Aktiv
Förvaltning
Svante Carlsson
Ulf Stenbeck
Totalt

Box 3002
169 033 Solna
Trollåsvägen 2
436 42 Askim
Kungsgatan 12-15
111 35 Stockholm
Arnögatan 1
371 40 Karlskrona
Svalnäsvägen 18 A
182 63 Djursholm

-

6,5

6,5

15,72 %

-

1,0

1,0

2,42 %

-

5,0

5,0

12,09 %

-

5,0

5,0

12,09 %

-

1,0

1,0

2,42 %

12,2

20,0

32,2

77,87 %

Pressmeddelande från Christian Berner den 3
oktober 2014
PRESSMEDDELANDE
Göteborg 2014-10-03
Att: Nyhetschefen/ekonominäringslivsred.

Christian Berner Tech
Trade AB (publ) avtalar
om emissionsgaranti,
sänker teckningskursen
och förlänger teckningstid
Styrelsen för Christian Berner Tech
Trade AB (publ) (”Christian Berner”
eller ”Bolaget”) har beslutat att sänka
teckningskursen i det pågående
erbjudandet om teckning av aktier i
Christian Berner (”Erbjudandet”) och
med anledning av detta även förlänga
teckningstiden för Erbjudandet.
Den nya teckningskursen är 11,00 SEK
per aktie, en sänkning med cirka 17
procent. Investerare som redan anmält
sig för teckning i Erbjudandet kommer
vid eventuell tilldelning automatiskt att
få teckna aktier till det lägre priset utan
vidare åtgärd.
Erbjudandet är säkerställt till 32,2
MSEK, motsvarande 78 % av
Erbjudandet, genom
teckningsförbindelser och
emissionsgaranti. Av detta belopp åtar
sig huvudägaren Christian Berner
Invest AB att teckna 10,0 MSEK i
Erbjudandet.
Teckningstiden är förlängd till och med
fredagen den 10 oktober 2014 från det
tidigare datumet fredagen den 3
oktober 2014. Ny beräknad likviddag är
fredagen den 17 oktober 2014 och ny
beräknad första handelsdag på Nasdaq
OMX First North är måndagen den 20
oktober 2014.
Bo Söderqvist, CEO, kommenterar:

”Vi har under de senaste veckorna
presenterat Christian Berner för såväl
privata som institutionella investerare.
Återkopplingen har varit att Christian
Berner är ett mycket spännande och anrikt
tillväxtbolag med en stor framtida
utvecklingspotential. Dock har
värderingsrabatten i jämförelse med
liknande noterade bolag uppfattats som
något för liten. Detta har medfört att vi,
trots ett mycket stort intresse och att vi
redan har uppnått erforderlig
aktiespridning, har beslutat att justera ned
teckningskursen med cirka 17 procent.”
Det justerade Erbjudandet i korthet:


Teckningskursen i Erbjudandet är
fastställd till 11,00 SEK per aktie.



Erbjudandet omfattar oförändrat
3 759 398 nyemitterade aktier med
möjlighet till en
övertilldelningsoption via
nyemission av 268 802 aktier.



Erbjudandet är säkerställt till 32,2
MSEK, motsvarande 78 % av
Erbjudandet, genom
teckningsförbindelser och
emissionsgaranti. Av detta belopp
åtar sig huvudägaren Christian
Berner Invest AB att teckna 10
MSEK i Erbjudandet.



Som tidigare kommunicerats
förbehåller sig Bolaget rätten att
genomföra Erbjudandet och
listningen på Nasdaq OMX First
North även om inte Erbjudandet
fulltecknas.



Anmälningsperioden för teckning
av aktier i Erbjudandet är förlängd
till och med fredagen den 10
oktober 2014.



Ny beräknad första handelsdag på
NASDAQ OMX First North är
måndagen den 20 oktober 2014.

Resultatet av Erbjudandet beräknas
komma att offentliggöras genom ett
pressmeddelande omkring den 13 oktober
2014.
Christian Berner kommer med anledning
av informationen i detta pressmeddelande
att upprätta och offentliggöra ett tillägg till
det prospekt som upprättats med
anledning av Erbjudandet och den
planerade listningen på NASDAQ OMX
First North. Investerare som anmält sig för
teckning av aktier innan offentliggörandet
av tilläggsprospektet har i enlighet med 2
kap. 34 § lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument rätt att återkalla
sin anmälan inom två arbetsdagar från
offentliggörandet av tilläggsprospektet. För
ytterligare information om detta, vänligen
se tilläggsprospektet. För anmälningar om
teckning av aktier och Erbjudandet gäller i
övrigt de villkor som framgår av
prospektet.
Styrelsen i Christian Berner förbehåller sig
rätten att ytterligare förlänga
anmälningsperioden. Sådan förlängning
av anmälningsperioden kommer i sådant
fall offentliggöras av Christian Berner
genom ett pressmeddelande senast
fredagen den 10 oktober 2014.
Finansiell rådgivare: Remium. Sales
Agent: Nordnet. Legal Partner: Vinge
För fullständigt prospekt:
www.christianberner.com
www.remium.com och www.nordnet.se.
För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech
Trade AB, tfn 070 18 66 910
e-post:
bo.soderqvist@christianberner.com

