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Tillägg till EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till 

teckning av aktier med företrädesrätt i Hitech & 

Development Wireless Sweden Holding AB (publ)  

Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB 

(publ), org. nr. 559077-0714 (”H&D Wireless” eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt 

som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 25 oktober 2019 (FI-Dnr 19-21088) och som 

offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är den 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 H&D Wireless den 14 november 2019 genom 

pressmeddelande offentliggjort att styrelsen beslutat om ett effektiviseringsprogram.  

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den [15] november 2019 (FI-Dnr- 19-24990 

). Tilläggsprospektet har offentliggjorts på Bolagets hemsida https://www.hd-wireless.com/ och Aqurat 

Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.  

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt 

till teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av 

Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den [19] november 2019. Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat 

Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare som anmält 

sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej 

återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av 

aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om 

Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet. 

https://www.hd-wireless.com/
http://www.aqurat.se/
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Tillägg till Verksamhets- och marknadsöversikt 

Bolagets pressmeddelande den 14 november 2019 föranleder att stycket ”Ny strategisk inriktning – försäljning 

av mjukvara” på sidan 14 i Prospektet kompletteras med följande.  

Effektiviseringsprogram 
Styrelsen i Bolaget har den 14 november 2019 beslutat att genomföra ett effektiviseringsprogram. Då mycket 

avseende Bolagets mjukvaruplattformar Casat™ och GEPS® är färdigutvecklat, fortsätter H&D Wireless 

omställningen för att möta efterfrågan på kundanpassningar, fokusera på försäljning av tjänster samt mjukvara 

och samtidigt bli mer effektiv. Programmet uppskattas sänka Bolagets kostnader på kvartalsbasis med mer än 2 

MSEK och tillsammans med successivt ökade intäkter estimerar Bolaget förbättrade marginaler och reducerade 

fasta kostnader. Utfallet av effektiviseringsprogrammet väntas börja få full effekt under Q1-2020. 

• Programmet är ett led i omställningen att fokusera på försäljning av tjänster och mjukvara.

• Programmet genomförs bland annat genom att minska antalet anställda i H&D Wireless AB i Kista med

cirka 30 procent, vilket väntas påverka resultatet i mindre omfattning under Q4 2019 och i större

omfattning under Q1 2020.

• Vidare så fusioneras R&D-teamen för mjukvaruplattformarna Casat™ och GEPS® ihop till H&D Wireless

R&D, för möjlig expansion av back-end/front-end molnutveckling, samt drift genom ett

kostnadseffektivt team på Sri Lanka som jobbat med Casat™ inom MVV Holding sedan tidigare.

• Programmet innefattar även bolagen inom MVV Holding, vilket beräknas förbättra beläggningsgraden

samt marginal och därmed resultatet från och med Q1-2020.

• Vidare undersöker H&D Wireless även en försäljning av sin RF-modulproduktlinje inom produktområde

Connectivity, i linje med strategin för att fokusera på kompletta RTLS- och IoT-lösningar med tillhörande

molntjänster.


