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Tilläggsmemorandum - Dignita Systems AB skriver nytt 

samarbetsavtal för den norska marknaden  

Dignita Systems AB publicerar härmed tilläggsmemorandum med anledning av att ett nytt betydande 

samarbetsavtal har ingåtts den 1 juni 2016. Tilläggsmemorandumet skall läsas tillsammans med 

memorandumet daterat 25 maj 2016 som har upprättats i samband med pågående nyemission.  

Dignita Systems AB (”Dignita Systems” eller ”Bolaget”) har per 1 juni 2016 ingått ett nytt 
samarbetsavtal med Safe Start Norge AS (”Safe Start”). Genom detta avtal säkerställer Dignita 
Systems en dedikerad partner som ger bättre förutsättning för att bearbeta den norska marknaden 
för att säkerställa en rimlig del av den marknad som nu skapas för alkolås i Norge genom den nya 
lagstiftningen. Denna lagstiftning innebär i korthet att alla publika transporter skall utrustas med 
alkolås. Totalt så rör det sig om initialt cirka 100 000 fordon. 
 
Avtalet sträcker sig över fem år där Safe Start får en exklusiv rätt att sälja Dignita Systems produkter i 
Norge. I avtalet ingår även att Safe Start genomför ett första köp av Dignita Systems produkter till ett 
värde om cirka 5 MSEK. 
 
Anders Eriksson, VD Dignita Systems: 
”Vi på Dignita Systems är glada att vi kunnat komma överens om ett nytt partneravtal med Safe Start. 
Vi känner ju sedan ett par år en av huvudägarna genom vårt tidigare partnerskap med Saga System 
så vi ser detta som en fortsättning på ett redan bra samarbete. Avtalet med Safe Start ger oss än 
bättre möjligheter att bli framgångsrika i Norge då bolagets hela fokus nu ligger på att marknadsföra 
Dignita Systems alkolås samt alkomätare i Norge. Vi ser med tillförsikt på framtiden under Stig 
Hoplands ledning och är övertygade att Stig och hans team kommer att göra ett riktigt bra jobb för 
oss i Norge.” 
 
Stig Hopland, VD Safe Start: 
”Vi på Safe Start är väldigt glada att vi fått förtroende att vara Dignita Systems partner i Norge. Vi tar 

med oss all den erfarenhet som byggts upp under tiden med Saga System och ser nu en mycket 

spännande framtid att marknadsföra Dignita Systems alkolås samt alkomätare i Norge. Dignita 

Systems har redan börjat skapa sig ett namn i Norge där vi skall arbete vidare på att stärka vår 

närvaro, att erbjuda innovativt lösningar riktat till företag och privatmarknaden. Självklart känns det 

väldigt bra att Norge nu inför lagstiftning där cirka 100 000 fordon nu måste installera alkolås. Vi 

känner oss väl förberedda och har ambitionen att vara med och ta en stor del av denna marknad.” 

Pågående nyemission 

 Teckningstid: 25 maj - 8 juni 2016 

 Värdering före nyemissoin: 30 MSEK 

 Emissionsbelopp inkl. övertilldelningsoption: 12,6 MSEK 

 Erbjudandet är säkerställt till 7 MSEK, motsvarande 69 procent av spridningsemissionen, 

genom teckningsåtaganden om 1,75 MSEK och emissionsgarantier om 5,25 MSEK. 

 Första dag för handel med aktier på AktieTorget beräknas till den 21 juni 2016 

 



Om Dignita Systems AB (publ) 

Dignita Systems AB (publ) är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafik och 

arbetsplats säkerhetsfrämjande produkter och tjänster som exempelvis alkolås och alkoholmätare 

Vår vision är ”vi räddar liv”, genom användning av våra produkter kan vi kraftigt sänka antalet 

dödsfall samt skadade i trafik och arbetsliv. 

Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om 

de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet 

med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.  

 

För mer information:  

 

Anders Eriksson, VD Dignita Systems AB (publ) 

Telefon: +46(0)70 314 55 90 

E-post: anders.eriksson@dignita.se   

Hemsida: www.dignita.se 
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