
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLÄGG TILL PROSPEKT 

MED DIARIENUMMER 08-3264-413  

   

Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) 

 

 



 

 

 

BAKGRUND 

Bestin Prepackaged Service Software AB (publ), nedan benämnt Bestin eller Bolaget, offentliggjorde den 5 maj 

2008 ett prospekt med diarienummer 08-3264-413. Eftersom Bestin under teckningstiden skrivit avtal med två 

garantitecknare, vilket kommunicerades i pressmeddelande per den 15 maj 2008, upprättar Bestin härmed ett 

tillägg till prospektet ovan.  

 

GARANTITECKNARE 

Bestin genomförde i mars 2008 en private placement om 1 MSEK. Samtliga som tecknade aktier i denna private 

placement förband sig att teckna aktier i nu pågående emission, motsvarande 50 % av tidigare tecknat belopp. 

Således tillförs Bestin 0,5 MSEK via denna teckningsförbindelse. Detta har tidigare förmedlats i bolagets 

prospekt. Bestin har därutöver, per den 14 maj 2008, tecknat ett skriftligt garantiavtal med nedanstående 

garantitecknare.   

Push Development AB 

Org.nr: 556529-6562 

Adress: Box 2028, 220 02 Lund 

AB Dendera Venture 

Org.nr: 556586-3437 

Adress: c/o AB Dendera Holding, Hans Michelsensgatan 1 B, 211 20 Malmö      

Garanterna förbinder sig solidariskt att teckna upp till 145 000 B-aktier i emissionen, vilket medför en maximal 

teckningslikvid om 1 203 500 SEK om samtliga 145 000 B-aktier tecknas. Garanternas åtagande att teckna aktier 

upphör dock så fort 240 000 aktier har tecknats i emissionen. Således omfattar åtagandet en garanti som är 

giltig upp till lägsta gränsen för genomförande av emissionen. Garanterna tecknar maximalt 145 000 B-aktier, 

med ett avtagande åtagande desto närmare minimigränsen övriga aktietecknare fyller upp emissionen. I det 

fall garanterna tecknar maximal andel enligt ovan motsvarar detta 60,4 % av det lägsta beloppet och 40,1 % av 

det högsta beloppet i emissionen. Parterna ovan erhåller ersättning i form av teckningsoptioner, som närmare 

beskrivs under rubriken ”Optioner och utspädningseffekt”.   

I korthet 

Erbjudandet omfattar lägst 1 992 000 SEK (240 000 B-aktier) och högst 3 004 600 SEK (362 000 B-aktier). 

Tecknare i tidigare genomförd private placement har förbundit sig att teckna totalt 500 000 SEK i emissionen. 

Push Development AB och AB Dendera Venture garanterar teckning om maximalt 1 203 500 SEK enligt ovan. 

Totalt har det garanterats att emissionen tecknas till 1 703 500 SEK. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPTIONER OCH UTSPÄDNINGSEFFEKT 

I samband med att avtal om garantiteckning, den 14 maj 2008, tecknades även avtal om ersättning i form av 

optioner mellan Bestin och garantitecknarna, som för totalt 72 500 SEK köper sammanlagt 145 000 optioner av 

Bestin, vilket motsvarar 0,50 SEK per teckningsoption. 100 000 teckningsoptioner tillkommer Push 

Development AB och 45 000 tillkommer AB Dendera Venture. Teckningsoptionerna kan fritt överlåtas mellan 

de två garanterna. Varje option ger rätt att köpa en B-aktie till en kurs om 10,30 SEK från och med den 27 maj 

2008 till den 26 maj 2010. Vid fullt utnyttjande av optionerna tillförs Bestin 1 493 500 SEK. Detta skulle medföra 

en ökning av aktiekapitalet om 34 800 SEK, vilket motsvarar en absolut utspädning om 145 000 B-aktier för 

Bolagets aktieägare. Den procentuella utspädningseffekten räknat i förhållande till nuvarande aktiekapital (pre-

money) uppgår till 5,4 %.    

 

ADDERAD RISKFAKTOR - GARANTITECKNARE 

Bestin har ett skriftligt avtal med Push Development AB och AB Dendera Venture avseende garantiteckning. Då 

likviden inte på förhand är Bestin tillhanda och det i sammanhanget inte finns någon bankgaranti ställd till 

förmån för Bolaget, kan emissionen enligt Finansinspektionens praxis formellt sett inte anses vara säkerställd 

till en viss nivå. Eftersom garanterad likvid inte är Bestin tillhanda på förhand, finns det en risk att garanterat 

belopp inte kommer Bestin tillhanda enligt upprättat avtal.     

 

 

ÅNGERRÄTT 

 
I samband med upprättande av tillägg till prospekt infaller ångerrätt om fem arbetsdagar för aktietecknare i 
pågående emission.  
 
 

NYA TIDER I SAMBAND MED EMISSIONEN 

 
Som en följd av den ångerrätt som beskrivits ovan kommer följande tider för information att ersätta de tider 
som kommunicerats i prospektet. Offentliggörande av teckningsgrad i bolagets nu pågående nyemission 
beräknas ske den 28 maj 2008. Utskick av avräkningsnotor beräknas ske den 28 maj 2008 och likviddag är den 3 
juni 2008. Utbokning av aktier är beräknat att påbörjas den 19 juni 2008. B-aktien i Bestin är planerad att listas 
på AktieTorget omkring den 30 juni 2008. 
 
 

PUBLICERAT PRESSMEDDELANDE 

 
På efterföljande sida återges det pressmeddelande som publicerades den 15 maj 2008.  
 



 

 

 

2008 - 05 - 15 Pressrelease 
 
Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) 

 
Bestin har tecknat avtal med garantitecknare 
 
Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) har tecknat avtal med garantitecknare i pågående 
nyemission. De två garanterna, Push Development AB och AB Dendera Venture, garanterar en teckning om 
sammanlagt 145 000 B-aktier, vilket motsvarar 1 203 500 SEK i emissionen.   
 
Bestin genomförde i mars 2008 en private placement om 1 MSEK. Samtliga som tecknade aktier i denna private 
placement förband sig att teckna aktier i nu pågående emission, motsvarande 50 % av tidigare tecknat belopp. 
Således tillförs Bestin 0,5 MSEK via denna teckningsförbindelse. Detta har tidigare förmedlats i bolagets 
prospekt.  
 
Bestin har därutöver, per den 14 maj 2008, tecknat ett skriftligt garantiavtal med Push Development AB och AB 
Dendera Venture. I och med avtalet om garantiteckning har det totalt garanterats att emissionen kommer att 
tecknas till minst 1 703 500 SEK, vilket kan sättas i relation till 1 992 000 SEK, vilket är det minsta beloppet för 
att genomföra emissionen.   
 
Garanternas åtagande att teckna aktier upphör dock så fort 240 000 aktier har tecknats i emissionen. Således 
omfattar åtagandet en garanti som är giltig upp till lägsta gränsen för genomförande av emissionen. 
Garanterna tecknar maximalt 145 000 B-aktier, med ett avtagande åtagande desto närmare minimigränsen 
övriga aktietecknare fyller upp emissionen. 
 
Som ersättning för garantiteckningen köper Push Development AB och AB Dendera Venture sammanlagt 
145 000 teckningsoptioner för totalt 72 500 SEK, vilket motsvarar 0,50 SEK per teckningsoption. Varje option 
ger rätt att köpa en B-aktie till en kurs om 10,30 SEK från och med den 27 maj 2008 till den 26 maj 2010. Vid 
fullt utnyttjande av optionerna tillförs Bestin 1 493 500 SEK.  
 
”Totalt sett har vi nu garanti för teckning uppgående till över 1,7 miljoner kronor. Vi har valt att bygga 
ersättningen kring teckningsoptioner, då det är en fördelaktig lösning både för garantitecknarna och för oss på 
Bestin. I praktiken innebär det att vi undviker provisionskostnader och samtidigt möjliggör ytterligare 
kapitaltillskott om närmare 1,5 miljoner kronor under den 24-månadersperiod som optionerna löper. 
Enligt min mening är detta en optimal lösning för såväl garantitecknare som för befintliga och tillkommande 
aktieägare i Bestin”, säger Anders Ottosson VD i Bestin. 
 
Som en följd av informationen i detta pressmeddelande har Bestin för avsikt att offentliggöra ett tillägg till 
prospektet så snart det är möjligt.   
 
B-aktien i Bestin är planerad att listas på AktieTorget omkring den 30 juni 2008.  
 
För ytterligare information kontakta: 
Anders Ottosson 
Styrelseledamot och VD 
 
Telefon:  040-208 851 
E-post:  anders.ottosson@bestin.se 
Hemsida:  www.bestin.se 
 
Bestin utvecklar och marknadsför en mjukvara för effektivt affärsstöd på företag och myndigheter. Mjukvaran 
paketerar produkter, resurser och tjänster för att uppnå systematiserade sälj- och inköpsprocesser, såväl internt 
som med kunder och leverantörer. Kunderna abonnerar på mjukvaran som en tjänst, över Internet eller via 
kundens nätverk. Affärsstödet tillgängliggörs i användarens dator och/eller mobiltelefon. 

http://www.bestin.se/


 

3 

 

Telefon: 040-208 850 | Hemsida: www.bestin.se | E-post: contact@bestin.se |Fax: 046-250 560 


