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EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I 
ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR 
SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. 
VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. 
 
PRESSMEDDELANDE 11 JUNI 2018 
 

Carnegie utnyttjar övertilldelningsoptionen 
och Ovzon beslutar om nyemission av 
696 428 aktier 
 
Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) har idag meddelat Ovzon AB (publ) (”Ovzon” eller 
”Bolaget”) att övertilldelningsoptionen utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden avslutats. 
Bolagets styrelse har med anledning av detta fattat beslut om riktad nyemission genom utnyttjande av 
bemyndigande. 
 
I samband med noteringen av Ovzons aktier på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”) har Ovzon ställt 
ut en option till Carnegie att förvärva ytterligare högst 696 428 nyemitterade aktier från Bolaget till priset i 
Erbjudandet för att täcka övertilldelning av aktier i Erbjudandet. 
 
Carnegie har idag, i sin roll som stabiliseringsagent i Erbjudandet, utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo. 
Ovzons styrelse har med anledning av detta idag beslutat att emittera 696 428 nya aktier till Carnegie i en 
riktad nyemission, med stöd av bemyndigande. 
 
Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 49 miljoner kronor, vilket medför att Bolaget tillförts totalt 
cirka 238 miljoner kronor genom Erbjudandet, före emissionskostnader. Efter registrering av de nya aktier 
som utges inom ramen för övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 
8 396 399. Teckningskursen för de nya aktierna uppgår till 70 kronor per aktie, motsvarande teckningskursen i 
Erbjudandet. 
 
Ingen stabilisering har skett sedan börsnoteringen och med anledning av Bolagets aktiekursutveckling har 
Carnegie valt att avsluta stabiliseringsperioden. 
 
Förklarande beskrivning 
 
En övertilldelningsoption innebär att Bolaget, om efterfrågan på dess aktie är stor, kan sälja fler aktier än de 
som ingår i det ursprungliga erbjudandet. I det här fallet resulterade övertilldelningsoptionen i att Bolaget, i 
linje med vad som står i noteringsprospektet, sålde ytterligare 696 428 aktier. 
 
Övertilldelningsoptionen utfärdades för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder under de första 30 dagarna efter 
noteringen av Bolagets aktier. Eftersom kursutvecklingen varit god och stabil har inga stabiliseringsåtgärder 
behövts och Carnegie har idag beslutat att avsluta stabiliseringsperioden. 
 
Villkor för den riktade nyemissionen 
 
Med utnyttjande av bemyndigande av årsstämman den 25 april 2018 har styrelsen beslutat att genomföra en 
riktad nyemission av 696 428 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 69 642,8 kronor. Rätt att 
teckna sig för aktierna tillkommer Carnegie Investment Bank AB (publ). För de 696 428 aktierna ska erläggas 
48 749 960 kronor kontant. Teckning och betalning av de nya aktierna ska ske senast den 11 juni 2018. 
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning av aktierna. De nya aktierna berättigar till 
vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken. 



 
 
 

 
 
 

 
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA 
Per Wahlberg, VD 
Lennart Hällkvist, Styrelseordförande 
Tel: +46 8 508 600 60 
E-mail: media@ovzon.com 
 
Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 11 juni 2018 kl. 18.00. 
 
OM OVZON  
Ovzon är en leverantör av en satellit-baserad mobil bredbandstjänst som riktar sig till marknader och 
användare i behov av höga datahastigheter i kombination med mobilitet. Applikationer inkluderar 
realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga plattformar som små fordon, flygplan eller små 
drönare, eller personal på plats som bär terminalerna med sig. 
 
Sedan Ovzon grundades har bolaget utvecklat en komplett satellitkommunikationstjänst med kompakta och 
mobila terminaler i fokus. Ovzons nuvarande system är utformat för att ge konkurrensfördelar genom en unik 
kombination av flera egenskaper, däribland hög mobilitet, höga datahastigheter både på upplänk och nedlänk, 
små terminaler och hög länktillgänglighet. Ovzons nuvarande tjänsteutbud bygger på leasade 
satellittranspondrar från fem befintliga kommunikationssatelliter. För att utöka tjänsternas täckning och den 
totala tillgängliga bandbredden avser Ovzon leasa ytterligare satellitkapacitet, bl.a. från satelliter som är under 
tillverkning och planeras skjutas upp under 2019. Bolagets mål är att skjuta upp egna satelliter för att kunna 
leverera en ännu kraftfullare tjänst till sina kunder. 
 
Ovzon har sitt huvudkontor i Solna och har också kontor i Tampa i Florida, USA och i Bethesda i Maryland, 
USA. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified 
Adviser. 
  



 
 
 

 
 
 

VIKTIG INFORMATION 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Ovzon AB (publ) värdepapper i någon 
jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. 
 
Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, 
Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva 
registrering eller andra åtgärder. 
 
I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har 
implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella 
implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till 
investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta 
prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom 
implementerat i varje sådan medlemsstat. 
 
Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till 
USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. 
Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid 
var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom 
USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte 
omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till 
allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här. 
 
De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att 
registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan eller Kanada och får, med vissa 
undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person 
som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Japan eller Kanada. Det kommer inte lämnas något 
erbjudande till allmänheten i Australien, Japan eller Kanada att förvärva de värdepapper som omnämns i 
detta pressmeddelande. 
 
Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att ske 
genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad 
information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör 
annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva 
värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i ett 
prospekt. 
 
Framåtriktad information 
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte 
avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, 
”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt 
liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserade på olika 
uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att 
dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan framåtriktad information föremål för väsentliga kända 
och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att 
förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra 
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de 
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade 
informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade 
informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida 
riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta 
pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör 
inte fästas vid den framåtriktad informationen i detta pressmeddelande. 
 
Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta 
datum, och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, 
uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att 
återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande. 


