
VIKTIG INFORMATION Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska 
ses som en introduktion till PolarCool AB:s (”PolarCool”) memorandum och innehåller 
inte nödvändigtvis all information för att ett investeringsbeslut ska fattas. Investeraren 
rekommenderas att ta del av memorandumet, som finns att tillgå på PolarCools 
hemsida (www.polarcool.se) före det att ett investeringsbeslut fattas, för att ta del 
av de potentiella risker som förknippas med beslutet att investera i värdepapperen. 
PolarCool AB, org.nr 559095-6784. 

INBJUDAN 
TILL TECKNING 
AV AKTIER I  
POLARCOOL

A N N O N S

I N B J U DA N  –  T E C K N A  A K T I E R
DAT U M :  1 7  F E B  –  3  M A R S

Företrädesemission om cirka 7,4 MSEK
för att bland annat finansiera nästa fas i 
en bredare europeisk expansion av den 
marknadsgod kända produkten PolarCap® 



POLARCOOL I KORTHET

 PolarCool AB är ett medicinteknikföretag som erbjuder en kontrollerad . 

 kylbehandling för huvudskador med kliniskt bevisade effekter.

PolarCool är ett medicintekniskt bolag baserat i Lund med 
fokus på att behandla huvudskador och framför allt hjärn-
skakningar hos idrottare. Sportrelaterade hjärnskakningar 
är unika i och med att fysisk aktivitet innebär en förhöjd 
kropps- och hjärntemperatur. Förhöjd hjärntemperatur i 
samband med att en hjärnskakning uppstår riskerar att 
förvärra hjärnskadan med förlängd återhämtning som följd. 
Avsikten med Bolagets marknadsgodkända och CE-märkta 
produkt PolarCap® System är att snabbt sänka den förhöjda 
hjärntemperaturen genom kontrollerad kylning av huvud 
och nacke. Det görs i direkt anslutning till skadetillfället. 
PolarCools vision är att kontrollerad kylning av huvud- och 
nackskador, uppkomna vid olyckor inom idrotts-, trafik- och 
fritidsverksamhet, ska bli en standardbehandling för att 
begränsa hjärnskador.

POLARCAP® MINSKAR NEGATIVA KONSEKVENSER 
AV HJÄRNSKADA
Varje år drabbas miljontals idrottare av hjärnskakning eller 
upprepat våld mot huvudet. De som drabbas riskerar att få 
problem såsom huvudvärk, ljud och ljuskänslighet, illamåen-
de samt i vissa fall kroniska besvär. Det ökade energibeho-
vet som uppstår vid förhöjd hjärntemperatur innebär ökad 
risk för förvärrad skada och långsiktiga kognitiva störningar 
jämfört med om skadan uppkommit vid normal hjärntempe-
ratur. Att aggressivt bekämpa förhöjd hjärntemperatur har 
visat sig minska många negativa konsekvenser vid andra 
typer av hjärnskador. Varje grads sänkning minskar hjärnans 
energibehov med cirka 6–10 procent. 

KLINISK STUDIE PUBLICERAD I JOURNAL OF 
NEUROTRAUMA 
Under hösten publicerades resultatet från den femåriga 
kliniska studien i den mycket ansedda tidskriften Journal 
of Neurotrauma. Bolaget bedömer att det publicerade 
resultatet kommer att öka den medicinska acceptansen för 
PolarCap® System bland klubbar och beslutsfattare. Vid 
sidan av medicinsk acceptans är den ekonomiska kalkylen 
högst relevant i dialogen med idrottsklubbar. Med resulta-
tet från den publicerade studien som grund kan PolarCool 
visa att en investering i PolarCap® System är ekonomiskt 
fördelaktig.

AFFÄRSMODELL
PolarCools affärsmodell bygger på att den CE-märkta 
kylenheten hyrs ut i två- till treårsperioder, där hyran 
betalas årsvis i förskott. Därutöver tillkommer förbruk-
ningsvaror såsom headcap, kylvätska samt neonprenhölje. 
Förbrukningsvarorna genererar en ökad rörlig intäkt och 
lönsamhet för varje uthyrt kylsystem. 

FÖRSÄLJNING
I den initiala etableringen för PolarCap® System är Bolagets 
primära fokus på toppligor och klubbar i Europa inom 
ishockey, rugby, fotboll och handboll. Under 2022 har mark-
nadsbearbetningen varit intensiv med ett antal strategiska 
genombrott, vilket resulterat i en fördubbling av antalet 
uthyrda system gentemot föregående år. Varje nytt klubbav-
tal är av strategiskt värde eftersom det ofta leder till intresse 
och kontakt med andra ligakollegor som också är intressera-
de av PolarCools behandlingsmetod. Inför 2023 har Bolaget 
en stor pipeline med idrottsklubbar som kan generera 
potentiella avtal under året.

PolarCool äger idag 75 kylbehandlingssystem där drygt hälf-
ten är aktiverade hos betalande kunder. Resterande system 
i lager utgör en omedelbar leveranskapacitet för Bolaget. Ett 
kylbehandlingssystem har ett ungefärligt uthyrningssvärde 
på 0,3 MSEK över en 5-årsperiod.

MÅLSÄTTNING OCH FRAMTIDSUTSIKTER
PolarCools långsiktiga målsättning är att göra kylbehandling 
med PolarCap® System till en given behandlingsmetod för 
de miljontals idrottare som årligen drabbas av hjärnskador. 
Bolaget har påbörjat sin resa dit och är i dialog med några 
av de största rugbyorganisationerna i världen; World Rugby, 
Rugby Football Union (RFU), United Rugby Championship 
(URC) och Top 14 i Frankrike om en potentiell 1-årig uppfölj-
ningsstudie inom rugby.  Givet ett positivt utfall är förhopp-
ningen att organisationerna kommer att ställa hårdare krav 
på klubbarna att tillhandahålla medicinsk kylning vid match-
er och träning. Enbart på den brittiska och franska markna-
den finns över 5000 registrerade rugbyklubbar. 

Parallellt med den europeiska etableringen pågår en pro-
cess för marknadsgodkännande av produkten i USA av US 
Food and Drug Administration (FDA). PolarCool arbetar för 
ett så kallat De Novo-godkännande med förhoppning om att 
detta sker under 2023. Förberedelser för etablering pågår 
även i Australien, Nya Zeeland och Kanada. Vidare avser 
Bolaget att på sikt utveckla en produkt inom verksamhets-
området hypotermibehandling för behandling av whip-
lashskador. Ambitionen är att inleda en klinisk utvärdering 
inom området whiplash under 2023.

Bolagets målsättning inför 2023 är att vid slutet av året ha 
100 till 150 aktiverade system på plats i Europa. Det skulle 
i så fall innebära att Bolaget täcker kostnaderna för den 
nuvarande verksamheten.



 PolarCool AB är ett medicinteknikföretag som erbjuder en kontrollerad . 

 kylbehandling för huvudskador med kliniskt bevisade effekter.
Operativa målsättningar

Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 15 februa-
ri 2023 var registrerade som aktieägare i PolarCool AB äger  
företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. För varje  
befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt 
berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 12 292 767 
aktier, motsvarande cirka 7,375 MSEK.

Teckningskurs: 0,60 SEK per aktie.

Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 15 februari 2023. 
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teck-
ningsrätter är den 13 februari 2023. Första dag för handel i 
aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den  
14 februari 2023.

Teckningstid: 17 februari – 3 mars 2023.

Värdering (pre-money): Cirka 7,375 MSEK. Pre-money-
värderingen baseras på teckningskursen.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) 
kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med 
den 17 februari 2023 och beräknas pågå fram till dess att 
Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registre-
ring beräknas ske i slutet av mars 2023.

Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Spotlight 
Stock Market under perioden 17 februari – 28 februari 2023.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har 
erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,6 MSEK och garan-
tiåtaganden om cirka 6 MSEK, totalt motsvarande cirka 90 
procent av emissionsvolymen. Garanterna erhåller en kom-
prensation om 17 procent av garanterat belopp. 

ÖVRIGT

Ticker (aktie): POLAR

ISIN-kod för aktie: SE0012570422

ISIN-kod för teckningsrätt: SE0019764523

ISIN-kod för BTA: SE0019764531

2023
 ● Expandera internationell 

försäljning med huvudfokus på 
Europa

 ● Förstärka säljorganisationen 
med försäljningsagenter

 ● Erhålla eget godkänt 
kvalitetssystem (QMS) enligt 
ISO 13485 i enighet med MDR-
regelverket (EU Medical Device 
Regulation)

 ● Lansera en ny kostnadseffektiv 
headcap

 ● Initiera klinisk feasibility-studie i 
Sverige för Whiplash

 ● Erhålla FDA-godkännande för 
PolarCap® System i USA

 ● Inleda försäljning i USA

 ● Erhålla marknadsgodkännande 
för Australien och Nya Zeeland

 ● Påbörja försäljning i Australien 
och Nya Zeeland

 ● Påbörja en uppföljningsstudie 
för PolarCap® System med 
stöd av någon av de större 
idrottsorganisationerna.

2024
 ● Bredare marknadsetablering av 

PolarCap® System i USA och 
Kanada

 ● Marknadsgodkännande för ny 
headcap redo för försäljning

 ● Marknadsgodkännande av 
en produkt för akutvård av 
whiplash-skador inom EU



VD ERIK ANDERSSON 
HAR ORDET
Under 2022 har PolarCool gjort flera viktiga framsteg. Vi 
har fortsatt kommersialiseringen av PolarCap® System i fler 
marknader och länder och fått flera nya avtal på plats. Under 
hösten nåddes en avgörande milstolpe när i den välrenom-
merade tidskriften, Journal of Neurotrauma, publicerade en 
artikel som redovisar de övertygande kliniska effekter som 
PolarCap® System har påvisat vid behandling av hjärnskak-
ning inom ishockeyn. I vårt arbete med att etablera produk-
ten på den europeiska marknaden ser vi att den kliniska 
evidensen är central, och ofta direkt avgörande för att en 
klubb eller organisation ska välja att ingå avtal. Med den 
medicinska evidensen som grund kan vi nu också konkret 
visa på de ekonomiska vinsterna av att använda produkten. 
Det är ett mycket viktigt framsteg.

Vi ser nu fram emot att:  
• Genomföra en bredare marknadslansering av 

PolarCap® System
• Skala upp försäljningsorganisationen.
• Arbeta för en möjlig uppföljande studie inom 

professionell rugby där dialoger förs med några av de 
största rugbyorganisationerna i världen. 

• Fortsätta arbetet för ett De Novo-godkännande i USA 
med indikation för behandling av hjärnskakning.

• Påbörja en klinisk studie i samarbete med Karolinska 
institutet inom området akutvård av whiplash.

Jag ser självfallet väldigt positivt på de robusta resultaten 
från den 5-åriga kliniska studien inom ishockey, framför 
allt den minskade risken för långtidsfrånvaro. Eftersom jag 
själv drabbats av just detta är jag väl medveten om vad det 
innebär personligen, men också för familj, närstående och 
vänner. Att hälsan är det viktigaste vi har tror jag alla kan 
skriva under på. En minskad risk att behöva lida av långsik-
tiga konsekvenser till följd av hjärnskakningar, är något som 
samtliga idrottare som drabbas kommer kunna dra stor nytta 
av.  

Det finns idag ingen kliniskt bevisad behandlingsmetod på 
marknaden vid sidan av PolarCap® System. Vi har ett mycket 
värdefullt försprång gentemot kommande konkurrenter. 
PolarCool har i över 5-års tid arbetat systematiskt med den 
kliniska utvärderingen av produkten för att etablera evidens 
för behandlingens effekt. Jag är stolt över att vi nu med en 
marknadsgodkänd produkt, CE-märkt för både sjukvård 
och hemsjukvård, kan förbättra villkoren för dagens- och 
morgondagens idrottare.

Vi har idag ett 40-tal lag inom europeisk toppidrott på vår 
kundlista. Vi dubblerade antalet uthyrda system under 2022. 
Vår målsättning inför 2023 är att vid slutet av året ha 100 till 
150 system på plats i Europa. Det skulle i så fall innebära att 

vi täcker kostnaderna för den nuvarande verksamheten.  

I syfte att gå in i nästa fas med en bredare lansering av en 
marknadsgodkänd produkt för EU och EES, genomför vi nu 
en företrädesemission om cirka 7,4 MSEK. Kapitalet som vi 
tillförs är avsett att framför allt finansiera ökad marknads-
aktivitet och bredare lansering av PolarCap® System för de 
prioriterade sporterna inom EU. Parallellt kommer arbetet 
med det långsiktiga målet, att göra PolarCap® System till en 
standardiserad behandlingsmetod att fortsätta. PolarCool 
för bland annat diskussioner med några av de största rug-
byorganisationerna i världen; World Rugby, brittiska Rugby 
Football Union (RFU) och franska Top 14 om en uppföljande 
studie inom professionell rugby i och med deras tydliga 
intresse för vår behandlingsmetod. Vid ett positivt utfall av 
en sådan studie ser vi en möjlighet att organisationerna kan 
ställa hårdare krav på att medicinsk kylning tillhandahålls vid 
matcher och träning. Under 2023 avser vi också att introdu-
cera PolarCap® System på den australiensiska marknaden 
där vi redan är i dialog med en distributör.

Tillsammans med Bolagets mycket erfarna styrelse, ser jag 
verkligen fram emot att driva PolarCool framåt. Tiden är nu 
verkligen inne för en ny kliniskt utvärderad behandlingsme-
tod för hjärnskador att ta plats. Sammanfattningsvis, är jag 
mycket nöjd med de framsteg som vi gjort under de senaste 
åren. Vi har etablerat en stabil grund för att växa verksam-
heten, öka uthyrningen och skapa ett långsiktigt lönsamt 
företag. 

Jag välkomnar er att följa med på resan,  

Erik Andersson 
VD, PolarCool AB 



FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
De som på avstämningsdagen den 15 februari 2023 är registrerade som 
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för Bolagets räkning 
förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det 
antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) 
teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier 
med företrädesrätt, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av 1 (en) ny 
aktie.

EMISSIONSVOLYM
Erbjudandet omfattar högst 12 292 767 aktier.  Det totala emissionsbeloppet 
uppgår till högst 7 375 660,20 MSEK före emissionskostnader.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 0,60 SEK per aktie. Courtage utgår ej.   

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen 
är den 15 februari 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till 
deltagande i Företrädesemissionen var den 13 februari 2023. Första dag för 
handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är 
den 14 februari 2023.

TECKNINGSTID
Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden 
från och med den 17 februari 2023 till och med den 3 mars 2023. Styrelsen 
i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell 
förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande 
senast den 3 mars 2023.

TECKNINGSRÄTTER
För varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) 
teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier 
med företrädesrätt, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny 
aktie.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under 
perioden 17 februari 2023 till och med den 28 februari 2023. Aktieägare ska 
vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd 
för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som 
förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, sam-
ma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat 
på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. 

EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER
Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 28 februari 2023 eller utnyttjas för 
teckning av aktier senast den 3 mars 2023 kommer att bokas bort från samt-
liga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning-
en av teckningsrätter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH TECKNING
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen 
den 15 februari 2023 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emis-
sionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt teaser innehållan-
de en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen med hänvisning 
till fullständigt Memorandum. Information kommer att finnas tillgänglig på 
Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på Bolagets hemsida 
(www.polarcool.se). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken 
särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon 
information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av 
teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betal-
ning senast den 3 mars 2023. Teckning genom betalning ska göras antingen 
med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, el-
ler genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

Villkor och anvisningar
1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter önskas 
utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas 
som underlag för teckning genom kontant betalning. 

2. Teckning via Nordic Issuing med stöd av teckningsrätter
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att tecknings-
rätter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av teckningsrätter 
göras på Nordic Issuings plattform https://minasidor.nordic-issuing.se/ och 
användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren 
ska logga in på plattformen och uppge det antal teckningsrätter som önskas 
utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. 
Anmälan är bindande. 

INFORMATION TILL BANKER/FÖRVALTARE AVSEENDE TECKNING
Första dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing ut mejl innehållandes 
Memorandumet, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälnings-
sedlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med stöd av 
teckningsrätter för sina underliggande kunder. 

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssedlar inkom-
na via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i 
teckningstiden om de postas.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank 
eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning, dock utsändes 
teaser innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen 
och hänvisning till fullständigt Memorandum. Teckning och betalning ska 
istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. 
Observera att när nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive 
förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive 
bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som 
teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 17 
februari 2023 till och med den 3 mars 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller 
sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden 
för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teck-
ningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic 
Issuings plattform https://minasidor.nordic-issuing.se/. 

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan 
företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktio-
ner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från 
envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att 
teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att 
identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av 
teckningsrätter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseen-
de. Det är endast tillåtet att anmäla en ”Teckning utan stöd av teckningsrät-
ter”. Teckningen ska ske senast den 3 mars 2023. Anmälan är bindande. 

TECKNING FRÅN KONTON SOM OMFATTAS AV SPECIFIKA 
REGLER
Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapper-
stransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäk-
ringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för 
kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. 
Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för 
kontot.

TECKNING ÖVER 15 000 EUR 
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningt-
vättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) 
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att 
Nordic Issuing inte kan leverera värdepapper, trots att betalning inkommit, 
förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.



POLARCOOL AB
Medicon Village, 223 81 Lund

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta 
i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, 
Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där 
deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgär-
der än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i 
Företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om 
teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, 
Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter 
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av 
svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med 
registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget 
erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT 
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska 
styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om 
tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt 
samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrät-
ter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av tecknings-
rätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, 
och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, 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 tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av tecknings-
rätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det 
fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i 
förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av tecknings-
rätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda 
garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

BESKED OM TILLDELNING AV AKTIER TECKNADE UTAN 
FÖRETRÄDESRÄTT 
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, läm-
nas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota 
via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad 
teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas 
senast tre (3) bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet 
att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktier 
komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse 
komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen 
erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit 
tilldelning.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till den 
7 mars 2023, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget 
kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett 
pressmeddelande.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, 
vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller 
direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av be-
talda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är 
bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad 
hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller 
förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

DELREGISTRERING
Företrädesemissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket. I det 
fall delregistrering används kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid 
den första serien benämns ”BTA 1” i VPC-systemet. BTA kommer att omvand-
las till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie 
av BTA (”BTA 2”) kommer att utfärdas om aktier inte kunnat inkluderas i den 
första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart den andra delen av 
Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Endast BTA 1 kommer 
att tas upp till handel på Spotlight Stock Market. 

HANDEL MED BTA
Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 
17 februari 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos 
Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto 
eller depå tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, 
vilket beräknas ske den 20 mars 2023.

LEVERANS AV AKTIER
Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräk-
nas ske omkring vecka tolv (12), 2023, ombokas BTA till aktier utan särskild 
avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förval-
tarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. 

HANDEL MED AKTIEN
Aktierna handlas på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnam-
net ”POLAR” och har ISIN-kod SE0012570422. De nya aktierna tas upp till 
handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker. 

RÄTT TILL UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första 
avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna 
registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning 
som de befintliga aktierna.

UTSPÄDNING
Erbjudandet medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 12 
292 767 aktier från 12 292 767 aktier till 24 585 534 aktier, vilket motsvarar 
en utspädning om cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i 
Bolaget. 

ÖVRIGT
Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra 
in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i 
Memorandumet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier 
kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. 
Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift 
om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen rän-
ta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Teckning av nya aktier är 
oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av 
nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel/teckning kan 
komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas 
för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning 
komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett läg-
re belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. Om 
flera anmälningssedlar/teckningar av samma kategori inges kommer endast 
den anmälningssedel/teckning som senast kommit Nordic Issuing tillhanda 
att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 
SEK återbetalas endast på begäran.


