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VIKTIG INFORMATION 

Goldcup 26807 AB (under namnändring till Caution Ax Bidco AB), med organisationsnummer 559286-5405, (”Budgivaren”), lämnade den 14 december 2020 ett offentligt 

erbjudande (’’Erbjudandet’’) avseende samtliga aktier i Axkid AB (publ), med organisationsnummer 556791-1887, (”Axkid” eller ”Bolaget”) i enlighet med de villkor som 

anges i den erbjudandehandling som offentliggjordes av Budgivaren den 15 december 2020 (”Erbjudandehandlingen’’). Detta dokument (’’Tilläggshandlingen’’) utgör ett 

tillägg till den av Budgivaren upprättade Erbjudandehandlingen. Tilläggshandlingen är en del av, och ska läsas tillsammans med Erbjudandehandlingen. Utöver de 

justeringar som framgår av Tilläggshandlingen kvarstår de villkor för Erbjudandet som framgår av Erbjudandehandlingen. 

Tilläggshandlingen ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Tilläggshandlingen ska avgöras av 

svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. 

Tilläggshandlingen har upprättats i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag 

vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”). Tilläggshandlingen har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 

bestämmelserna i enlighet med 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller 2a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella 

instrument.  

Informationen i Tilläggshandlingen avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörande av Tilläggshandlingen. Det lämnas ingen försäkran om 

att den har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning, frånsäger sig 

Budgivaren uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende Tilläggshandlingen. Informationen i Tilläggshandlingen lämnas endast 

med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte.  

Tilläggshandlingen innehåller viktig information. Tilläggshandlingen och Erbjudandehandlingen, inklusive den tillhörande anmälningssedeln, bör läsas noggrant innan beslut 

fattas beträffande Erbjudandet.  

Framtidsinriktad information 

Information i denna Tilläggshandling som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra 

utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden 

”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser 

förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den 

framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Budgivarens och Axkids kontroll. All sådan framtidsinriktad information 

lämnas per dagen då Tilläggshandlingen offentliggörs och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan 

information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. 

Information till aktieägare i Axkid utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för 

personer med hemvist utanför Sverige  

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen och denna Tilläggshandling, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter 

att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Denna 

Tilläggshandling och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller 

in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Budgivaren 

kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som ett resultat av dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts 

kan komma att lämnas utan avseende.  

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, 

vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller 

USA. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och Internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras 

och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, 

Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller 

USA. Följaktligen kommer inte och ska inte denna Tilläggshandling eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, 

vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till personer som är från, befinner sig i eller är 

bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.  

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök att överlåta 

aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar 

på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltig och 

kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet 

från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, 

befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Budgivaren kommer inte att 

tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. 

Denna Tilläggshandling skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. 

Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, 

Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra denna Tilläggshandling, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.  

Ingen information i denna Tilläggshandling utgör ett erbjudande att förvärva eller en uppmaning att sälja aktier i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, 

Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande eller uppmaning skulle vara oförenligt med lagar och andra regler.  

Oaktat det föregående förbehåller sig Budgivaren rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Budgivaren, efter egen 

bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.  

Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, 

Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.  
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Erbjudandet i sammandrag 

Pris per aktie:   18,00 kronor kontant 

Acceptfrist:   19 januari 2021 – 9 februari 2021 

Beräknad dag för utbetalning av vederlag: omkring den 16 februari 2021 
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TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN 

Den 14 december 2020 offentliggjorde SEB Private Equity1, Tony Qvist2, Thomas Bräutigam3, Daniel 

Johansson4, Erik Emanuelsson5, Peter Schön6 och Daniel Lundgren7, genom Goldcup 26807 AB (under 

namnändring till Caution Ax Bidco AB (”Budgivaren”), ett offentligt uppköpserbjudande till 

aktieägarna i Axkid AB (publ) (”Axkid”), att överlåta samtliga utestående aktier i Axkid till Budgivaren 

för ett pris om 14,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).  

Detta dokument (’’Tilläggshandlingen’’) har upprättats av Budgivaren och utgör ett tillägg till den 

erbjudandehandling avseende Erbjudandet som offentliggjordes av Budgivaren den 15 december 

2020 (”Erbjudandehandlingen’’). Tilläggshandlingen är en del av, och ska läsas tillsammans med, 

Erbjudandehandlingen. Erbjudandehandlingen och Tilläggshandlingen finns tillgängliga på 

Budgivarens webbplats (www.cautionbidco.se).  

Tilläggshandlingen har upprättats i enlighet med punkten II.6 andra stycket i Takeover-reglerna med 

anledning av att Budgivaren den 25 januari 2021 offentliggjorde att vederlaget i Erbjudandet höjs 

från 14,50 kronor till 18,00 kronor kontant per aktie (det ’’Höjda Erbjudandet’’), samt att 

acceptperioden förlängs fram till och med den 9 februari 2021 kl. 17.00 (CET). Pressmeddelandet är 

inkluderat på sidorna 5-9 i Tilläggshandlingen.  

Rätt till återkallelse av redan avgiven accept av Erbjudandet 

Aktieägare i Axkid som har accepterat Erbjudandet före offentliggörandet av Tilläggshandlingen har 

enligt Takeover-reglerna rätt att återkalla lämnad accept före (i) utgången av den 2 februari 2021, 

vilket är den femte arbetsdagen efter offentliggörandet av Tilläggshandlingen, eller (ii) när 

Budgivaren har offentliggjort att villkoren för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts eller, om sådant 

offentliggörande inte skett under den förlängda acceptperioden, senast klockan 17.00 den sista 

dagen för den förlängda acceptperioden. Återkallelse ska ske på samma sätt som övriga tillåtna 

återkallelser enligt anvisningar i Erbjudandehandlingen.  

Aktieägare i Axkid vars aktier är förvaltarregistrerade ska följa instruktioner från respektive 

förvaltare.  

Information om Erbjudandet 

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen samt 

de pressmeddelanden som har publicerats av Budgivaren på Budgivarens webbplats 

(www.cautionbidco.se).  

  

 
1 Som exklusiv investeringsrådgivare till SEB Private Equity Opportunity III Management S.A., i egenskap av General Partner och förvaltare av 

SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV-SIF och som förvaltare av bland annat de alternativa investeringsfonderna SEB 

Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF - SEB Private Equity Nordic Direct II SEK och SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF - SEB Private Equity 

Nordic Direct II EUR.  

2 Grundare och tidigare styrelseledamot i Axkid.  

3 Styrelseordförande i Axkid.  

4 Styrelseledamot och VD i Axkid.  

5 Styrelseledamot i Axkid.  

6 Styrelseledamot i Axkid. 

7 Ledande befattningshavare i Axkid.  



 

 

  5 

PRESSMEDDELANDE DEN 25 JANUARI 2021 
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ADRESSER 

Goldcup 26807 AB (under namnändring till Caution Ax Bidco AB)  

c/o SEB Investment Management AB 

106 40 Stockholm  

 

Axkid AB 

Odinslundsgatan 17 

412 66 Göteborg 

 

Evli Bank Plc  

Regeringsgatan 67 

Box 16354 

111 56 Stockholm 

 

Cirio Advokatbyrå AB 

Mäster Samuelsgatan 20 

Boх 3294 

101 65 Stockholm 

 

 

 

 


