
Under perioden 9 – 23 november 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 rätt att teckna 
nya aktier i SpectrumOne AB (publ) (”SpectrumOne”). Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 
tillförs SpectrumOne cirka 65 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att användas som 
delbetalning av Cloud Explorers AS, betalning av konvertibellån samt till rörelsekapital och potentiella nya förvärv.  

VIKTIG INFORMATION – REFERENS TILL PROSPEKT
Denna teaser är en marknadsföringsbroschyr som har förberetts av SpectrumOne och utgör inte ett prospekt 
som har godkänts och registrerats av finansinspektionen. Läsare ombedes att läsa prospektet som publicerades 
av SpectrumOne i juli 2020 för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i bolaget.

“Under resterande del av 2020 
samt under 2021 kommer vi att 
fortsätta fokusera på potentiella 
nya strategiska förvärv och att 
vidareutveckla SpectrumOne, i 
kombination med att finansiera 

en internationell expansion 
genom ökade försäljnings- och 

marknadsföringsaktiviteter.” 

VD - Hosni Teque-Omeirat

Nyttjande av teckningsoptioner av serie 
TO 2 i SpectrumOne AB (publ)

Nyttjandeperiod 9 -23 november 2020

ANNONS



• SpectrumOne AS: Äger samtliga IP-rättigheter för plattformen 
SpectrumOne

• BizWell AB: Affärsdataleverantör till företag, myndigheter och 
organisationer

• Å-data Infosystem AB: It-lösningar för den offentliga sektorn 
• Cloud Explorers AS:  Mobil- och molnleverantör av Big Data
• Qbim AB: It-bolag med fokus på dataanalys och automatiserade 

lösningar
• The Trigger Company AB: Digital marknadsföringsbyrå med 

innovativa och barriärlösa lösningar

BizWell AB

Å-data Infosystem AB

SpectrumOne AS Cloud Explorers AS

Qbim AB

The Trigger Company AB

Spectrum One AB

SpectrumOne
SpectrumOne är ett globalt IT-bolag som bland annat erbjuder en avancerad plattform för Data Management, Analytics 
& Business Intelligence. SpectrumOne gör det möjligt att snabbt aktivera och agera på data, vilket driver aktiviteter från 
kundkommunikation till Data Science som stöder affärsanalys, strategi och tillväxt. 

SpectrumOne äger, förutom dotterbolaget SpectrumOne AS och rättigheterna till den egenutvecklade plattformen SpectrumOne, 
utvecklings- och- försäljningsbolaget Cloud Explorers AS (”Cloud Explorers”), affärsdataleverantören BizWell AB (”Bizwell”), IT-bolaget 
Qbim AB (”Qbim”), marknadsföringsbolaget The Trigger Company AB (“The Trigger Company”)  och IT-bolaget Å-data Infosystem AB 
(“Å-data Infosystem”) som tillsammans utgör SpectrumOnes erbjudande.

Vision och 
strategi
SpectrumOne har lyckats förflytta 
analysprocessen till en plattform som 
gör det möjligt att enkelt genomföra 
analyser och dra slutsatser genom 
att använda sig av relevanta KPI:s. 
Bolaget avser nu att ta detta ett steg 
längre genom AI (artificiell intelligens) 
och Machine Learning, innebärande att 
de slutsatser kunderna i dag försöker 
få fram manuellt ska genereras av 
plattformen själv. Detta genom all 
information kunden ackumulerat 
tillsammans med andra databaser 
genom Data Analytics och Business 
Intelligence. Dialoger som sker med 
både existerande och potentiella kunder 
visar tydligt att behovet och intresset 
för Prism på marknaden är mycket 
stort. SpectrumOnes målsättning 
är ta tillvara på det momentum 
som Martech-branschen upplever 
och använda timingen för att driva 
etableringen av SpectrumOne framåt 
mot att initialt bli den ledande aktören 
på den europeiska marknaden. Målet är 
att skala upp verksamheten globalt på 
såväl marknaden för större bolag som 
på marknaden för små och medelstora 
bolag. Detta ska göras till låg kostnad 
och med en kvalitet som garanterar ett 
långvarigt värde och målet är att bli det 
bästa Martechbolaget i Europa.



VD Hosni Teque-Omeirat har ordet
SpectrumOne befinner sig mitt i en spännande tillväxtfas som kantas av strategiska förvärv och stark affärsutveckling. Vi har tagit 
flera viktiga steg, dels genom organisk tillväxt och med de strategiska förvärven av bland annat The Trigger Company och Å-data 
Infosystem, mot ökad konkurrenskraftighet och synlighet på marknaden och fortsätter förverkliga vår förvärvsbaserade tillväxtresa.

Vi har under resans gång kunnat validera styrkan i vår affärsplan. 
SpectrumOne riktar sig främst till stora kunder med behov av 
en heltäckande plattform för analys, insikt och kommunikation. 
Stommen i detta utgörs av Big Data, där SpectrumOne används 
för att analysera och förbättra förståelsen för kundens 
beteende och krav vilket bidrar till det datadrivna samhället och 
som i sin tur skapar avkastning på investeringen för kunden. 
Därigenom identifieras insikter utifrån vilka man kan fatta sina 
operationella beslut och förbättra bolagets ROI. Utöver den 
egenutvecklade plattformen SpectrumOne har vi gjort flera 
strategiska förvärv, som tillsammans utgör den plattformssvit 
av kompletterande tjänster  vi erbjuder. Vi har även valt att avyttra 
vår legacy business, som tillhört en del av vår verksamhet, för 
att lägga vår fulla uppmärksamhet på kommersialiseringen av 
SpectrumOne. Vi kommer fortsättningsvis, i enlighet med vår 
förvärvsbaserade tillväxtplan, att utvärdera kompletterande 
verksamheter som möjliggör ytterligare synergier för att 
fortsätta driva etableringen samt tillväxten av vår verksamhet 
på den europeiska marknaden.
 
Vår avsikt är nu att genom det kapital som inbringas stärka 
verksamheten ytterligare och finansera vår förvärvsdrivna 
tillväxtstrategi under den kommande perioden genom bland 
annat delbetalning av det viktiga förvärvet Cloud Explorers. 
Totalt kan kapitaliseringen tillföra SpectrumOne upp till cirka 
65 MSEK. 

Under resterande del av 2020 samt under 2021 kommer vi att 
fortsätta fokusera på potentiella nya strategiska förvärv och att 

vidareutveckla SpectrumOne, i kombination med att finansiera 
en internationell expansion genom ökade försäljnings- och 
marknadsföringsaktiviteter. Primärt fokus lägger vi på 
expandera i Europa med hjälp av partners för att snabbt kunna 
ta marknadsandelar. Koncernens strategi är att skala upp 
verksamheten i Europa på såväl marknaden för större bolag 
som på marknaden för små och medelstora bolag. Detta ska 
göras till låg kostnad och med en kvalitet som garanterar ett 
långvarigt värde för kunden. Hittills har vi gjort allting rätt, nu 
ska vi överträffa oss själva.

Nu finns en spännande möjlighet att fortsätta vara en del av 
SpectrumOnes tillväxtresa. Vi befinner oss i en fantastisk 
position på en växande marknad. Vi tittar i dagsläget på 
flera intressanta europeiska  bolag inom fältet och med 
ytterligare kapital kan vi växa snabbare och ta en starkare 
position på marknaden. Jag välkomnar därmed dig som 
optionsinnehavare att investera i vår verksamhet och fortsätta 
ta del av SpectrumOnes starka tillväxt. 

Nyttjandeperiod: 9-23 november 2020.

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 2 ger 
innehavaren rätt at teckna en (1) ny aktie i SpectrumOne till 
en kurs om 2 SEK.

Emissionsvolym: Det finns 32 630 620 utestående 
teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fullt nyttjande av 
teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs SpectrumOne cirka 
65 MSEK före emissionskostnader.

Top-down-garanti: SpectrumOne har erhållit garanti-
åtaganden om totalt cirka 25 MSEK, motsvarande cirka 38 % 
procent av den totala emissionslikvid TO 2 kan inbringa.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 19 november 
2020 på Nasdaq First North Growth Market.

Antal utestående aktier i SpectrumOne: 192 444 885.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 385 MSEK.

Teckningsoptioner av serie TO 2 (cirka 65 MSEK i bruttolikvid)

Erbjudandet i 
sammandrag

Emissionslikvidens 
användande

Nya strategiska förvärv och rörelsekapital: 
Cirka 36 %

Återbetalning aktier Cloud Explorers AS: 
Cirka 38 %

Återbetalning av konvertibellån: 
Cirka 26 %
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Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 2
Det finns 32 630 620 utestående teckningsoptioner av serie TO 
2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att för 
varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SpectrumOne till en 
kurs om 2 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner 
av serie TO 2 kan äga rum under perioden 9 till 23 november 
2020. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast 
klockan 17:00 CET den 23 november 2020.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som options-
innehavare – Såhär nyttjar du dina  teckningsoptioner av 
serie TO 2
För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa 
krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, 
senast klockan 17:00 CET den 23 november 2020, alternativt 
säljer dina teckningsoptioner senast den 19 november 2020 
(teckningsoptionerna handlas på Nasdaq First North Growth 
Market under kortnamnet “SPEONE TO2”).

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:
1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till 

exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto 
(ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är 
då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina 
teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade
Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av tecknings-
optioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där 
teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska 
ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank 
eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital 
notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt 
att logga in på värdepappersdepån från och med den första 
dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om 
hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. 
Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner 
dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan 
sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att 

man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden 
för att erhålla information om teckning och betalning. Denna 
folder kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade 
optionsinnehavare. Tecknade och betalda aktier kan komma att 
registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller 
”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd 
hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till 
ordinarie aktier i SpectrumOne.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning 
av nya aktier, med stöd av  teckningsoptioner, ska ske genom 
att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Sedermera 
Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas 
in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt 
betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel 
och denna folder skickas ut till innehavare av teckningsoptioner 
registrerade på VP-konto. Anmälningssedel och folder hålls också 
tillgängliga på SpectrumOnes (www.spectrumone.com) och 
Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive 
hemsidor. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara 
Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 17:00 CET 
den 23 november 2020. Tecknade och betalda aktier kommer 
registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” 
fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos 
Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till 
ordinarie aktier i SpectrumOne.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall
I det fall att din teckning till Sedermera Fondkommission uppgår 
till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär 
ifyllas och insändas till Sedermera Fondkommission samtidigt 
som betalning sker enligt lag (2017:630) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att 
interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, 
förrän penningtvättskontrollen är Sedermera Fondkommission 
tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Sedermera 
Fondkommission.

Planerat datum 
för omväxling av 

interimaktier till aktier

Sista dag för handel av 
teckningsoptioner

Nyttjandeperioden 
inleds

Nyttjandeperioden 
slutar

Planerat datum för 
offentliggörande av 

utfall av nyttjandegrad

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 2

19
NOV

9
NOV

23
NOV

26
NOV

21
DEC

Observera - För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast 
klockan 17:00 CET den 23 november 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 19 november 2020.

Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta 
Sedermera Fondkommission. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och 
emissionsinstitut åt SpectrumOne i samband med kapitaliseringen.

Telefon: +46 (0)40-615 14 10, E-post: issuingservices@sedermera.se


