Villkor och anvisningar
Erbjudandet
Befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare inbjuds härmed att teckna aktier i
Followit Holding AB under perioden från och med den 1 december till och med den 21 december
2016 till en teckningskurs om 0,38281 SEK per aktie. Emissionen omfattar maximalt 26 122 614
aktier, vilket vid full teckning inbringar 10,0 MSEK.
Teckningskurs
Teckningskursen är 0,38281 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningstid
Teckning av aktier skall ske under perioden 1 december till och med den 21 december 2016.
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning.
Anmälan om teckning av aktier
Teckning av aktier skall ske genom ifyllandet och undertecknande av anmälningssedel och skall under
teckningsperioden inges till Aqurat Fondkommission på nedanstående adress.
Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 21
december 2016. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per tecknare. För det fall
fler anmälningssedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständiga eller
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Anmälningssedel insändes till:
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Followit Holding
Box 7461
103 92 Stockholm
Telefon: 08-684 05 800
Telefax: 08-684 08 801
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)
Observera att anmälan är bindande
Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan
förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste
öppna VP-konto eller depå hos bank eller värdepappersinstitut innan anmälningssedeln inlämnas till
Aqurat. Observera att detta kan ta viss tid.
Observera att den som har en depå eller konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner
exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsökringskonto (KF), måste kontrollera med den
bank/förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för
Erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för
kontot.
Informationsfolder, villkor och anvisningar (detta dokument) och anmälningssedel finns tillgängligt
på Bolagets hemsida (www.followit.se) samt på Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se).
Dessa dokument skickas även per post till Bolagets befintliga aktieägare vid teckningstidens början.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier till tecknare fattas av styrelsen i Bolaget varefter investerare kommer
meddelas eventuell tilldelning per post genom utsändande av avräkningsnota. Meddelande skickas
endast till dem som erhållit tilldelning. Om anmälan har skett direkt via förvaltare, delges
information om tilldelning av förvaltaren i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Besked om
tilldelning beräknas ske under vecka 52, 2016.
Det primära målet vid tilldelningen är att uppnå en bred spridning av ägandet i Bolaget. I händelse av
överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan
avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma ske genom slumpmässigt urval.
Betalning
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av
avräkningsnotan. Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Ersättning kan krävas
av dem som ej betalat tecknade aktier.
Leverans av aktier
Snarast möjligt efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 3, 2017
kommer aktierna att levereras till det VP-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare som
angivits på anmälningssedeln. I samband med detta erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på
att inbokning av värdepapper skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav registrerat
på en depå hos bank eller annan förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.
Villkor för fullföljande
Styrelsen förbehåller sig rätten att, under alla omständigheter, fatta beslut om att förlänga
teckningstiden och flytta fram likviddagen samt fatta beslut om att inte fullfölja Emissionen. Beslut
om att förlänga teckningstiden skall ske senast den 21 december 2016, kl 15:00, dvs sista
teckningsdagen för Erbjudandet. Om så skulle ske kommer detta att meddelas på Bolagets hemsida.
Beslut om att inte fullfölja Emissionen kan inte fattas senare än 1 vecka efter teckningstidens slut.
Styrelsen äger rätt att dra tillbaka Emissionen för det fall att styrelsen finner att intresset för att delta
i Emissionen har varit för svagt.
Restriktioner avseende deltagande i Erbjudandet
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Australien, Hongkong,
Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland och Japan riktas inte Erbjudandet att teckna aktier till
personer eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.
Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare bosatta utanför Sverige som äger rätt att teckna aktier i emissionen, kan vända sig till
Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.
Handel i aktien
Bolagets aktier är inte upptagna till handel på någon börs eller handelsplats.
Aktiens ISIN-kod och kortnamn
ISIN-kod: SE0001253683. Kortnamn: FOLLOWIT HOLDING.
Rätt till utdelning
Aktier som tecknas i Erbjudandet medför rätt till vinstutdelning från och med avstämningsdagen för
den utdelning som beslutas närmast efter emissionens registrering. Utbetalning av eventuell
utdelning ombesörjs av Euroclear. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear, kvarstår

aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om
preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det finns inga restriktioner för
utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Rätt till utdelning
förfaller i enlighet med normala preskriptionstider (10 år).
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.
Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare
hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23
Stockholm, Sverige.
Offentliggörande av utfall i Erbjudandet
Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande under v.52 2016.
Pressmeddelandet publiceras på Bolagets hemsida.
Övrigt
Samtliga aktier som erbjuds i denna emission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska
eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna emission.

