INFORMATION I SAMBAND MED ERBJUDANDE OM TECKNING I BRUNKEBERG SYSTEMS AB,
JANUARI 2018

VIKTIG INFORMATION
Detta dokument är inte ett prospekt, och syftar främst till att informera de aktieägare som inte kunde
närvara vid extra bolagsstämman den 4:e december 2017 om vad som sades om bolaget och
nyemissionen då.
Detta dokument är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller
distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Kanada, Australien, Japan eller
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller
bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier
eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Kanada, Australien, Japan eller någon annan jurisdiktion där
sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.
SUMMERING AV BOLAGSSTÄMMAN DEN 4:E DECEMBER 2017
Bolagsstämman biföll sålunda enhälligt styrelsens förslag till nyemission, där du som befintlig aktieägare nu
alltså har fått ett teckningserbjudande.
Bolaget berättade på stämman att det för närvarande har två stora kommersiella projektofferter ute hos kund, varav
den ojämförligt största, som skulle innebära en ’gamechanger’ för Brunkeberg har lämnats till ett byggkonsortium i
vardande. Projektet har initierats av den svenska bostadsutvecklaren SSM, vars VD i ett särskilt brev har uttalat sig om
Brunkeberg i mycket positiva ordalag. Brunkeberg bedömer att det är mycket väl positionerat att kontrakteras för
detta projekt. Om du är intresserad av att ta del av detta brev eller vill ha information om Bolagets offereringar
vänligen kontakta Brunkebergs VD Henrik Ljungdahl.
AVSIKTSFÖRKLARINGAR INFÖR EMISSIONEN
Smulders & Invest B.V. (ny aktieägare från Belgien) har avgett avsiktsförklaring att - via riktat emissionserbjudande teckna sig för 50% av den totala emissionen varav hälften kommer att erläggas kontant och hälften mot kvittning för
tjänster utförda på det stora projekt som Brunkeberg hoppas skriva kontrakt om under våren 2018.
Flera andra ägare, däribland MLH Management AB med Lennart Holm och Martin Lundin som idag kontrollerar ca
13% av aktierna, har också angett att de avser teckna sig för minst sin nuvarande andel.
EKONOMI
I dagsläget har Brunkeberg Systems c:a 1,7 MSEK i likvida medel och förbrukar c:a 600,000 i månaden, främst på löner
och sälj- och marknadsföring, men också för underhållandet av patent samt vissa utvecklingsinsatser. Bolaget har i
dagsläget ingen fakturering till kund, men arbetar hårt för att få ett kontrakt på plats under början av 2018.
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Martin Lundin
Styrelseordförande i Brunkeberg Systems AB

Villkor och anvisningar
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 4 januari 2018 var registrerad som aktieägare i Brunkeberg Systems AB (”Brunkeberg”
eller ”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Nyemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Åtta (8) per
avstämningsdagen innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, en (1) teckningsrätt (av Euroclear Sweden
AB benämnd teckningsrätt (”TR”)). Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.
Teckningskurs
Teckningskursen är 37,90 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i Nyemissionen är den 4 januari 2018.
Teckningstid
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 8 januari 2018 till och med den 22
januari 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde.
Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, detta skall ske senast sista dagen i
teckningsperioden.
Handel med teckningsrätter och BTA
Varken teckningsrätter eller BTA kommer inte att vara föremål för organiserad handel.
Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 4 januari 2018 är registrerade i den av
Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi,
anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter samt informationsblad. 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 av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 8
januari 2018 till och med den 22 januari 2018. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå
mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.
1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta
inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda
anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta
texten. Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska
den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner
som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas.
Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.
Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 22 januari 2018. Eventuell anmälningssedel som
sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller
juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att
beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är
bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Brunkeberg Systems
Box 7461
103 92 Stockholm
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller
informationsblad och anmälningssedel utan företräde. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från
respektive förvaltare.
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 8 januari 2018 till och med den 22 januari 2018. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under
alla omständigheter förlänga teckningstiden. En sådan förlängning skall meddelas senast 22 januari 2018. Anmälan om
teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan teckningsrätter ifylls, undertecknas och
därefter skickas eller lämnas till Aqurat med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Aqurat via
telefon eller e-post. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.brunkeberg.com samt från
Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.
Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 22 januari 2018. Anmälningssedel som sänds med post
bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för
teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna
att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är
bindande.
Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare
enligt dennes rutiner.
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, Sydafrika samt Nya Zeeland) och vilka äger rätt att teckna aktier i Nyemissionen, kan vända sig till
Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i
värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland
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.
Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom
ramen för Nyemissionens högsta belopp.
I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som tecknat aktier med stöd
av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat 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 teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning
utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var
och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.
Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av
avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal
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.
De som tecknar aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares
rutiner.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett
på tecknarens VP-konto. De nytecknade antal aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills Nyemissionen blivit
registrerad hos Bolagsverket.

Leverans av aktier
Så snart Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 6 2018, ombokas BTA till aktier
utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.
Offentliggörande av utfallet i Nyemissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Nyemissionen genom ett
meddelande på Bolagets hemsida.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.
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 hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga
aktierna.
Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras
och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.
Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av
Bolagets bolagsordning, dels av aktiebolagslagen (2005:551).
Handel i aktien

Aktien kommer inte att vara föremål för organiserad handel.
Övrigt
För det fall att ett för stort belopp (>100 SEK) betalats in av en tecknare för de nya aktier kommer Aqurat Fondkommission AB att
ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat Fondkommission AB kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för
uppgift om ett bankkonto som Aqurat Fondkommission AB kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för
överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva
eller modifiera en teckning av nya aktier.
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden 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 lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

