
i  samband med l istning på aktietorget

teckningstid: 12 februari – 12 mars 2009

www.wolverine.se

Första dag för handel på aktietorget beräknas bli den 6 april 2009

snoWolverine ab (publ.)

inbjudan till teckning av aktier



Emissionsvolym   sek 7 014 000*)

Antal aktier innan emission  6 250 000

Antal aktier i emission  erbjudandet omfattar högst  2 100 000 aktier av serie b*)

Teckningstid    2009-02-12 – 2009-03-12

Teckningspost    en teckningspost är 1 000 aktier

Teckningskurs    sek 3,34 per aktie, courtage utgår ej

Betalning    kontant likvid skall vara snoWolverine ab tillhanda inom  
     sju dagar efter att teckningen har bekräftats

Handelspost    1 000 aktier

ISIN-kod    se0002761502

Kortnamn    snoW b

Värdering    bolagets värdering vid emissionstillfället är sek 20 875 000

*) totalt görs en emission på sek 7 014 000. två riskkapitalbolag i mellersta norrland som tidigare givit snoWolverine lån
   på sek 1000 000, har valt att omvandla lånen till aktieägande genom en kvittningsemission, vilket företaget tycker
   är mycket positivt. detta innebär att det finns sek 6 014 000 (1800 600 aktier), som nu erbjuds till allmänheten för att
   köpa in sig i företaget.

Första dag för handel på aktietorget beräknas bli den 6 april 2009 under förutsättning att 
nyemissionen fullföljs och att aktietorgets krav på ägarspridning är uppfyllt.   

s a m m a n f a t t n I n G

snoWolverine aB är en av fem aktörer i världen, och den enda i sverige, som tillverkar snö-
skotrar. produkten är baserad på en helt ny teknologiplattform som omfattar inte mindre
än elva patentansökningar och nya lösningar inom chassi-, transmissions- och  motor-          
konstruktion.

marknaden globalt omsätter mer än sek 50 miljarder. sverige är den största marknaden i 
världen sett till befolkningsmängden och varje år säljs det ca 10 000 nya snöskotrar i landet.

Vid extra bolagsstämma den 18 oktober 2008 gavs bolagets styrelse fullmakt att genom-
föra en delning av aktien på 1:500 samt därefter besluta om nyemission av högst 2 100 000 
aktier av serie b.

Kom p l e t t m e mo r a n d um f i n n s på
www.wolverine.se
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Se filmen med SnoWolverine 1116ES på vår hemsida!



n  förSTA SErIEN uTE för TuffA TESTEr 2008

snöskoterturismen har ökat runt om i världen de senaste 
åren och vi ser nya marknader i form av ryssland och kina 
växa fram. tillgänglig statistik visar på en kraftig försälj-
ningsökning inom fyrtaktssegmentet, vilket delvis sker på 
bekostnad av försäljningen av tvåtaktssnöskotrar. detta 
medför att snoWolverine har goda möjligheter att snabbt 
etablera sig som en femte aktör.

Under 2008 slutfördes prototyptesterna av SnoWolverine 
1116ES och en första serie om femton snöskotrar började 
tillverkas. Vi har valt att begränsa riskexponeringen och 
släpper därför innevarande säsong endast detta antal till 
ett fåtal uthyrare.

n  full gAS INför SäSoNgEN 2009/10

snoWolverine har fått god exponering i framförallt bransch-
press. initiativet har diskuterats på chat-forum och den 
summerade återkopplingen pekar på en mycket positiv   
inställning till företagets första produkt.

därmed finner jag också tiden mogen att rampa upp pro-
duktionen inför nästkommande säsong och anledningen till 
den förestående nyemissionen är alltså att täcka det likvi-
ditetsbehov som då uppstår. det är vidare min bedömning 
att ytterligare ett kapitaltillskott kan behöva genomföras i 
samband med att företaget söker sig till den nordamerikanska 
marknaden, dock tidigast säsongen 2010/2011.

Välkommen som aktieägare i snoWolverine ab,
ett spännande företag som tillverkar svenska snöskotrar!

anders sterner, Vd 

En femte aktör
med siktet inställt på världsmarknaden
n  EgNA löSNINgAr för fyrTAKT

Fortfarande säljs det fler snöskotrar med tvåtaktsmotorer, 
men övergången till fyrtakt går fort. att snoWolverine 
äger sin motorteknologi, och att de två första patenten 
avser förbränningsmotorteknologi just inom fyrtakt, är 
därför väl värt att lägga på minnet. det finns nämligen bara 
fyra tillverkare av snöskotrar i världen*), varav endast två 
har egna motorlösningar.

stora teknikskiften innebär oftast goda möjligheter för 
nya aktörer att slå sig in på en marknad. att snöskoter-
branschen dessutom är ett oligopol gör det hela än mer 
intressant och lockande.

n  fyrA AKTörEr I VärldEN

på 70-talet fanns det över 150 snöskotertillverkare i världen. 
i slutet av 80-talet konsoliderades branschen  bl a genom 
att Bombardier Recreational Products (nuvarande CAN-AM) 
köpte upp motorleverantören Rotax som tillverkade motorer 
till en stor majoritet av snöskoterleverantörerna. kvar blev 
endast fyra aktörer. 

i en global ekonomi är det naturligt att verksamheter ständigt 
omstruktureras. svagare verksamheter inordnas och bantas 
i starkare och större koncerner. nya och kreativare före-
tag etableras och fyller ut det vakuum som renodlingarna 
lämnar. inom snöskoterbranschen har dock ingen struktur-
affär skett på över 25 år.

till följd av strängare miljökrav och kunders ökade 
miljömedvetenhet sker nu ett teknikskifte från två-
takts- till fyrtaktsmotorer i snöskoterbranschen.

teknikskiftet såg vi redan på 70-talet i motorcykel-
industrin, nu står snöskotermarknaden på tur.
snoWolverine är ledande aktör när det gäller ut-
veckling och tillverkning av de tystare och bränsle-
snålare snöskotrar som marknaden nu efterfrågar.

*) satsning på webbaserad försäljning samt avtal med OKQ8 och Schenker för uthyrning/service/distribution

snoWolVerine Har  uuu ansÖKt om 11 patent |  egen Web-sHop |  nYtÄnKande nÄr det gÄller marKnadsKanaler *) |  eget reserVdels- & tillbeHÖrsprogram |  etablerat nÄtVerK fÖr test oCH utVeCKling |  framtidsVisioner

*) arctic Cat, Can-am (skidoo och lynx), polaris och Yamaha. ryska targa anses i nuläget
  ej vara konkurrent i europa och nordamerika p g a ålderdomlig teknik och design. 

namnet SnoWolverine, som betyder ”snöjärv”,
har sitt ursprung i järvens oöverträffade förmåga

att ta sig fram i snö. att den dessutom tillhör
den svenska faunan gjorde namnvalet naturligt.
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i n b j u d a n  t i l l  t e C K n i n g  aV  a K t i e r

Vid extra bolagsstämma den 18 oktober 2008 gavs snoWolve-
rine ab’s styrelse fullmakt att genomföra en delning av aktien 
på 1:500 samt därefter besluta om emission.

Emissionen omfattar nyemission av 2 100 000 st nya aktier av 
serie b, där sek 1 000 000 avser kvittning av tidigare lämnade 
lån från två riskkapitalbolag i mellersta norrland motsvarande      
299 400 st nya aktier av serie b.

Vid styrelsens sammanträde på snoWolverine ab den 1 december 
2008 beslutade man att genomföra en ökning av aktiekapitalet 
genom nyemission och kvittningsemission av högst 2 100 000 st 
aktier.

En fulltecknad nyemission ti l lför bolaget sek 6 014 004 
(sexmil joner fjortontusen fyra kronor) i form av likvida medel 
före emissionskostnader, som är högst sek 400 000. därutöver        
genom kvittningsemissionen minskas företagets låneskuld med               
sek 1 000 000 (en miljon kronor). 

Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkoren i av bolaget utgivet 
memorandum, till att teckna aktier i snoWolverine ab till en kurs 
av sek 3,34. Vid fulltecknad nyemission tillsammans med kvittnings-
emissionen kommer aktiekapitalet att öka från sek 500 000 till 
sek 668 000, och överkursfonden öka från sek 5 975 000 till 
sek 12 821 000.

syftet med nyemissionen är att skapa förutsättningar för att 
utveckla bolagets verksamhet och stärka dess kapitalstruktur.     
bolagets framtida tillväxtstrategi kan enligt styrelsens bedöm-
ning kräva ytterligare investeringar som kräver finansiering av 
aktieägarna. detta för att bibehålla bolagets kapitaltäcknings-
grad, finansiella struktur och soliditet på den nuvarande nivån.

stockholm den 21 januari 2009

snoWolverine ab

STYRELSEN

5 plusfaktorer  +++++
1 förnyElsE av en bransch som stagnerat. snöskoter-

marknaden har en etablerad struktur som inte förändrats 

på över 20 år. dyra och ineffektiva marknadskanaler 

och fragmenterade återförsäljarnät öppnar för en delvis 

förnyad och modernare affärsmodell.

2 tEknIkskIftE från tvåtaktsmotorer till fyrtakts-

motorer. det sker en allt större efterfrågan på fyrtakts-

motorer på marknaden. detta öppnar en möjlighet där 

snoWolverine´s fyrtaktsskoter med tvåtaktsprestanda 

kan fylla ett stort gap och attrahera både de som efter-

frågar fyrtaktsskotrar, och de som av prestandaskäl 

fortfarande väljer en tvåtaktsskoter. snoWolverine har 

hittills ansökt om 11 patent på sina lösningar.

3 skärpta mIljökraV från lagstiftare och kunder ger 

snoWolverine ökade möjligheter att ta marknadsandelar. 

4 VäxandE snöskotErturIsm och regionala skoter-

leder ökar marknaden och möjligheterna till en lyckad 

introduktion. nya marknader i ryssland och kina med 

växande medelklass och ökad vinterturism ger möjlighet 

till marknadsexpansion.

5 närHEt tIll marknadEn. sverige är snöskoter-

tätast i världen, en betydande och aktiv närmarknad 

finns i omedelbar närhet till fabriken i sveg/Härjedalen.

”Stora teknikskiften innebär oftast goda möjligheter 
för nya aktörer att slå sig in på en marknad.

Att snöskoterbranschen dessutom är ett oligopol
gör det hela än mer intressant och lockande”.

Anders Sterner, VD SnoWolverine AB
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Vp-konto:         depånummer:          Förvaltare:

000

Kom p l e t t m e mo r a n d um f i n n s på W W W.Wo lV e r i n e .s e

teCKning aV aKtier i snoWolVerine ab (publ.) 

Skickas till: 

snoWolverine
c/o aqurat Fondkommission ab 
box 702
182 17 danderYd

anmälningssedeln skall användas av den som anmäler sig för teckning av aktier i snoWolverine ab (publ.) 
utan stöd av teckningsrätter. För att kunna göra en fullgod bedömning av villkoren i nyemissionen rekommen-
deras ni att noga läsa igenom det memorandum som utgivits av styrelsen i snoWolverine ab i februari 2009. 
informationsmemorandum för detta erbjudande finns tillgängligt på bolagets hemsida: www.wolverine.se 
samt på aktietorgets hemsida: www.aktietorget.se 

enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i snoWolverine ab i februari 2009, med stöd av beslut 
från extra bolagsstämman den 18 oktober 2008, tecknar undertecknad härmed utan företrädesrätt 

Antal aktieposter till emissionskursen 3,34 kr per aktie:     Totalt antal aktier: 
1 st aktiepost = 1000 aktier            Antal aktieposter x 1000

anmälningssedeln skall vara aqurat Fondkommission ab tillhanda senast den 12 mars 2009. observera att 
anmälan är bindande. om tilldelning sker kommer avräkningsnota att utfärdas varvid likvid till emissionskurs 
3,34 kronor per aktie skall erläggas senast den dag som anges på avräkningsnotan. aktier som ej betalats i 
tid kan komma att överlåtas till annan. skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga 
priset enligt erbjudandet kan den som erhöll tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar 
av mellanskillnaden. den som erhöll tilldelning av dessa aktier kan vidare få komma att svara för eventuella 
kostnader relaterade till sådan överlåtelse. 

om ni ej tilldelats aktier kommer någon avisering om detta inte att skickas ut.  
ange till vilket Vp-konto eller depå eventuellt tilldelade aktier skall levereras: 

  

Undertecknad är medveten om samt medger att:

• anmälan är bindande och endast en anmälan per köpare kommer att beaktas. 
• tilldelning kan ske av ett lägre antal aktier än vad som angivits ovan eller helt komma att utebli. 
• leverans av aktier till de som tilldelats aktier kommer att ske när betalning erlagts. 
• inga ändringar eller tillägg får göras i den förtryckta texten i anmälningssedeln. 
• ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan hänseende. 
• genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att undertecknad tagit del av den information som återfinns i memorandum
 utgivet av styrelsen i snoWolverine ab i februari 2009. 
• genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas aqurat Fondkommission ab att verkställa teckning 
  enligt de villkor som anges i ovan nämnda memorandum.

personnummer/organisationsnummer           telefon dagtid/mobiltelefon

efternamn/Firma            tilltalsnamn

postadress (gata, box ) 

postnummer           ort

ort och datum 

Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Varken aktierna eller teckningsrätterna i snoWolverine ab är föremål för notering eller ansökan därom i annat land än sverige. denna anmälningssedel får 
inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt 
eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. 

s Ä r s K i l d  a n m Ä l n i n g s s e d e l  i i

Teckningstid: 
12 februari – 12 mars 2009

Teckningskurs: 3,34 kr

minsta aktiepost = en aktiepost/1 000 aktier

Teckning utan företrädesrätt

VäNlIgEN TEXTA TydlIgT



snoWolverine ab (publ.) 
box 1204
se-183 12 tÄbY
sweden

tel & fax +46 (0)8 749 63 65 

reg. no. 556645-7924

www.wolverine.se
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Kom p l e t t m e mo r a n d um f i n n s på

Se filmen med SnoWolverine 1116ES

på vår hemsida!

snoWolverine ab (publ.) ansvarar för innehållet i denna trycksak.


