
Ett nytt kapitel
Red Reserve Entertainment 

expanderar in i esporten

Inbjudan att teckna aktier med företrädesrätt i 
Red Reserve Entertainment AB (publ)

Viktig information
Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Red Reserve Entertainments 

memorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Varje beslut att investera i 
Red Reserve Entertainment bör grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet, vilket efter 

godkännande, kommer finnas tillgängligt på www.redreserveentertainment.com. 



Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 16  november 2018

Sista dag för handel i Bolagets aktie inkl. 

rätt till teckningsrätt: 14 november 2018

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget

 äger företräde att teckna aktier. Varje aktie i Bolaget berättigar till

 en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till

 teckning av tre (3) nya aktier i Bolaget.

Teckningstid: 20  november –  5 december 2018

Teckningskurs för aktie: 2 SEK per aktie

Handel med teckningsrätter: På Spotlight under perioden 20 november - 3 december 2018. 

Handel med BTA: På Spotlight under perioden 20  november tills Bolagsverket regis  

 trerat Nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring    

 slutet av december. 

Antal aktier i erbjudandet: 5 271 348 aktier

Antal aktier innan emission: 8 785 580 aktier

Bolagsvärde: Cirka 17,5 MSEK (beräknat som nuvarande antal aktier 

 multiplicerat med teckningskursen i Nyemissionen)

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,9 MSEK

Garantiåtaganden: Bolaget har erhållit garantiåtaganden om cirka 4,4 MSEK

Emissionsvolym: 10 542 696 SEK

ISIN-kod aktier: SE0007158902

ISIN-kod teckningsrätter: SE0011923382

ISIN-kod BTA: SE0011923390
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TOTALT ÅTAGANDEN
Sammanlagt uppgår de totala teckningsförbindelserna och garantiåtagandena till 6 324 398 SEK, motsvarande 60 procent av 
Nyemissionen.



Red Reserve Entertainment i korthet

Motiv för emission
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Vid fulltecknad Nyemission tillförs Bolaget cirka 10,5 MSEK 
före emissionskostnader. REDENT har erhållit teckningsförbin-
delser om totalt cirka 1,9 MSEK och garantiåtaganden om 4,4 
MSEK. Den totala emissionslikviden om cirka 10,5 MSEK är 
(efter finansiering av emissionskostnader om totalt cirka  1,84 
MSEK varav garantikostnader utgör cirka 0,44 MSEK) avsedd 
att användas till att i första hand (50 %) stärka och bredda dot-
terbolaget Red Reserves organisation, på såväl spelarsidan 
som marknadssidan. I andra hand (25 %) är emissionslikviden 
avsedd att användas för att marknadsföra Red Reserves var-

umärke med målsättning att etablera Red Reserve bland de 
15 främsta internationella esport-organisationerna. I tredje 
hand (25 %) är likviden avsedd att användas till att stärka dot-
terbolaget MillionMinds organisation på marknadssidan, inför 
marknadsföring internationellt av bolagets nyutvecklade quiz- 
plattform. 
I det fall REDENT inte tillförs åtminstone cirka 5 MSEK, vilket är 
den lägsta nivå på emissionslikviden som krävs för att Bolaget ska 
kunna genomföra utvecklingen enligt plan, finns risk att Bolaget i 
väsentlig grad måste revidera utvecklingsplanerna. 

• Red Reserve Entertainment AB (REDENT) är ett koncernmo-
derbolag med tre dotterbolag: MillionMind Technology Sweden 
AB, Red Reserve AB samt det vilande bolaget QP Games AB. 
All operativ verksamhet drivs i dotterbolagen. Totalt har kon-
cernen, förutom anställda spelare i Red Reserve, 11 anställda.  

• Bolagets affärsidé är tudelad men med klara syn-
ergieffekter mellan de två huvudinriktningarna –  
esport och gamification. Båda dessa inriktningar har sina  
rötter i spelvärlden, även om tillämpningen skiljer sig åt.  

• Bolagets ena vision är att bli ett av världens främsta  
varumärken inom esport. Detta ska ske genom att på  
esport-marknaden utveckla olika merchandise-produkter 
och individuella varumärken i form av esport-lag. Intäkter 
genereras i form av prispengar, sponsorkontrakt samt för- 
säljning av spelare och merchandise (lagrelaterade produkter). 

• Esport är ett fenomen som etablerar sig snabbt över 
hela världen och branschen omsätter miljardbelopp årli-
gen med stigande siffror för varje år. Esportens intäkter 
globalt var under 2017 cirka 700 miljoner USD och enligt 
det välrenommerade analysföretaget Newzoo, som är sär-
skilt inriktade på spel och esport, beräknas denna summa 
mer än fördubblas till minst 1,5 miljarder USD till 2020.  
Esporten beräknas ha knappt 400 miljoner tittare världen över.  

• Bolagets andra version är att på sikt bli världens främs-
ta quiztjänst på nätet inom gamificationsektorn, med hu-
vudfokus på försäljning business-to-business till stora 
och medelstora företag. Målet ska nås genom Bolagets  
egenutvecklade quizplattform, där det uttalade målet är att 
ha världens bästa verktyg för quiz och gamification. Am-
bitionen är att öka marknadsandelarna i Sverige och se-
dan, under de närmaste två åren, etablera sig utomlands 

på bred front. Intäkterna beräknas huvudsakligen komma 
från licensavtal samt specialbeställningar av diverse slag. 

• Gamification har sin grund i spelelement och spelmetodik, 
och handlar om att förstå vad det är som gör spel så engag-
erande och överföra den förståelsen till andra områden, till 
exempel marknadsföring. Enligt Bolagets uppfattning får allt 
fler företag upp ögonen för gamification och gör det till en del 
av sin verksamhet, både i Sverige och internationellt.

• Synergieffekterna mellan de två huvudinriktningarna är bland 
annat marknadsföring av Bolagets esport-varumärken med 
hjälp av MillionMinds quizverktyg, där quizplattformen även 
ger en tydlig möjlighet till mervärde för sponsorer på esport- 
sidan. Esport-publiken utgör dessutom en perfekt målgrupp 
för gamification-aktiviteter. Gamers är en stor målgrupp som 
är svår att nå med traditionell media. Via marknadsföring 
och exponering inom olika esport communities kan Million 
Minds quizplattform för konsumenter finna nya användare.  

• Bolaget genomför nu en nyemission om cirka 10,5 MSEK 
för att stärka upp det befintliga kapitalet och för att bred-
da dotterbolaget Red Reserves organisation, på såväl 
spelarsidan som marknadssidan men även för att mark-
nadsföra Red Reserves varumärke med målsättning att 
etablera Red Reserve bland de främsta inom internatio-
nella esportorganisationerna. Likviden är även avsedd 
att användas till att stärka dotterbolaget MillionMinds  
organisation på marknadssidan, inför marknadsföring 
internationellt av bolagets nyutvecklade quizplattform.  

• Nyemissionen är säkerställd till cirka 60 procent genom 
teckningsförbindelser om cirka 1,9 MSEK och garantiåta-
ganden om 4,4 MSEK. Likvid har dock inte säkerställts på 
förhand. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om 
sammanlagt cirka 0,44 MSEK. Det utgår ingen ersättning för 
teckningsförbindelserna.



VD har ordet
ÅR 2018 UTGÖR EN MILSTOLPE I BOLAGETS HISTORIA.
Vi har förvärvat ett namnkunnigt bolag inom en av de mest spän-
nande branscherna för närvarande – esportbranschen – vi har
bytt namn och vi har gjort den största utvecklingsinvesteringen
i vår quizverksamhet sedan vi byggde den ursprungliga plattfor-
men 2012. Dessutom var 2018 året när jag själv tillträdde som VD
för hela koncernen, efter fyra år som VD för dotterbolaget
MillionMind.

Red Reserve Entertainment (tidigare Community Entertainment)
har sedan länge sökt investeringsmöjligheter i företag som kan
komplettera och expandera koncernens verksamhet bortom det
quiz- och gamificationfokus som annars har präglat bolaget.  
Tidigare i år dök en mycket attraktiv möjlighet upp och vi fick nöjet
att välkomna ett nytt dotterbolag till koncernen – esportbolaget
Red Reserve AB, som förvärvades via en riktad nyemission och
som nu ligger till grund för hela koncernens namnbyte. Esport
har tidigare setts som en uppstickare i den internationella  
affärsvärlden, men på senare år har utvecklingskurvan och  
intresset exploderat och nu är det en riktig tillväxtbransch som 
börjar se miljardinvesteringar på flera håll. För vår egen del kän-
ner vi att timingen var perfekt för att kliva in i esportbranschen, 
och framförallt i ett bolag som Red Reserve. Enligt initierade 
bedömare, bland annat VetZoo som är ett utredningsinstitut  
specialiserat på esport, kommer esport-marknaden att öka 
kraftigt de kommande åren, både i Sverige och internationellt, 
och att då ha Skandinaviens första noterade esportklubb  känns 
väldigt gynnsamt.

Red Reserve är precis som hela branschen i en tydlig tillväxtfas.
Flera nya sponsorkontrakt har signerats, nya lag och spelare har 
köpts in och omsättningsmässigt ligger bolaget redan nu på en 
mångfaldigt högre nivå än hela räkenskapsåret 2017.

Nu handlar det om att fortsätta att rida på vågen och kliva upp 
på nästa nivå. Ambitionen är att bli ett av hela esportbranschens 
allra största varumärken.

Jag tog över som koncern-vd vid årsskiftet och redan då kände jag 
att jag fick uppdraget i en mycket spännande period för bolaget,
före förvärvet av Red Reserve. Under hösten hade vi i dotterbolag-
et MillionMind, där huvudverksamheten låg, fått mandat från våra
aktieägare att satsa på omfattande, och faktiskt också nödvändig,
utveckling på flera områden. Utvecklingsarbetet har gått
enligt plan, och framförallt helrenoveringen av vårt redan tidigare
avancerade quiz- och gamificationverktyg kittlar verkligen lite
extra. När den nya versionen lanseras under Q1 2019 kommer vi 
att ha en quizplattform i absolut världsklass – såväl designmäs-
sigt som funktionsmässigt.

Redan idag har vi några av Sveriges största varumärken, som
SJ, DN, Folksam, Blocket, ASS A ABLOY , Vasakronan och  
Svenska Spel, i vår kundportfölj och med den nya plattformen 
i ryggen kommer vi att vara ännu mer attraktiva för den stora 
mängd företag som riktar sin uppmärksamhet mot gamification 
och content marketing.

Förvärvet av Red Reserve handlade inte bara om att få ett nytt,
separat ben att stå på i koncernen. Vi såg även flera tydliga syn-
ergimöjligheter mellan MillionMind och Red Reserve. Många
av MillionMinds kunder – i synnerhet spelbolag, mediebolag och
sportaktörer – fokuserar på samma målgrupp som esporten och
kan bli potentiella sponsorer av Red Reserves olika lag. Million-
Minds förmåga och metod för att skapa engagemang genom
gamification och quiz är även något som kan bli ett viktigt verktyg
för Red Reserve när det handlar om att engagera sina fans och
följare, och även vid marknadsföringen av Red Reserves
olika lag på communities och i sociala medier. Speltillverkare
kan också ha nytta av utbildnings- och instruktionsinriktade
quizer som förklarar spelen på olika sätt. Tillämpningen av
dessa olika synergieffekter är ännu så länge i sitt startskede och
förväntas tillföra koncernen väsentligt utökade affärsmöjligheter
allt eftersom.

Den företrädesemission som vi nu genomför syftar främst till att
stärka dotterbolaget Red Reserves möjligheter att fortsätta sin
snabba utveckling mot världstoppen, genom inköp av nya spelare
och lag i nya grenar. Vidare vill vi bredda organisationen runt Red
Reserve med ytterligare resurser för marknadsföring och andra
kringtjänster som behövs för att driva och exploatera lagen på ett
effektivt och professionellt sätt – en förutsättning för att kunna
växa. I tredje hand är likviden avsedd att användas till att stärka 
dotterbolaget MillionMinds organisation på marknadssidan, inför 
marknadsföring internationellt av bolagets nyutvecklade quiz-
plattform.

Jag hoppas att även du som läser detta ser potentialen och vill ta
del av denna nyemission.

Följ med oss på resan mot toppen!

Stockholm i november 2018
Olav Törnblom
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VERKSAMHET 
Red Reserve är ett esportbolag som har funnits sedan 2016, och 
bolaget har successivt blivit ett allt mer etablerat varumärke i  
esport-världen. Bolaget förvärvades av Red Reserve Entertain-
ment (då Community Entertainment) i februari 2018, och blev då 
Skandinaviens första noterade esport-bolag.

Red Reserve äger och driver egna esport-lag i spelen  
Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Call of Duty (COD), 
Hearthstone och Rocket League. På sociala medier är Red Re-
serve också ett välkänt namn med miljonreach i de olika kana-
lerna. Det sistnämnda är extra viktigt just när det gäller es-
port-publiken, då den tenderar att föredra sociala medier framför 
traditionella medier som tidningar 
och TV.

Bolagets intäkter kommer från flera 
olika håll – sponsorer, prispengar, 
försäljning av spelare, merchandise 
samt ersättning för arrangemang av 
olika esport-relaterade events i ex-
empelvis köpcentra eller i dedikerade 
arenor.

Red Reserve är ett framgångsrikt 
lag inom esporten och har i år vun-
nit cirka 3 MSEK i prispengar. Detta 
bidrar till att sponsorer vill förknip-
pas med Red Reserve. Vid tidpunk-
ten för detta Memorandum har Red 
Reserve ett antal sponsorer som 
på årsbasis ger cirka 0,8 MSEK,  
exklusive provisioner på försäl-
jning. Totalt sett beräknas 
sponsorkontrakten ge Bolaget cirka 1,5 MSEK. Spon-
sorintäkterna förväntas också öka inom kort, delvis  
beroende på att Bolaget ännu inte valt huvudsponsor eller hunnit 
knyta sponsorer till det nya CS:GO-laget som förvärvades i mitten 
av juni 2018.

För mediaköpare erbjuder Red Reserve såväl digital som  
lokal synlighet. Det är exempelvis möjligt att starta en turner-
ing i mediaköparens namn. Turneringen kan inledas på en digital 
arena, och sedan mynna ut i en final i form av ett esport-event, 
dit besökarna kan se turneringens upplösning live. På de fysiska 
finalerna ges en ytterligare möjlighet till PR och marknadsföring-
sinsatser på plats och via streaming. Vidare visar Red Reserve 
upp mediaköparens/sponsorns logotyp på kläder och hem- 
sida och lyfter fram mediaköparen/sponsorn i tweets och andra  
utskick via sociala media, där Red Reserve kan nå miljontals föl-
jare. Red Reserve har ca 400 000 följare på Twitter och lika många 
på YouTube. Alla stora matcher streamas via Twitch.tv och andra 
kanaler med tusentals tittare.

Utvecklingen inom esport blir allt mer lik den som har varit 
och fortfarande pågår inom fotbollen. De främsta esport-lagen  
kommer i likhet med de största fotbollslagen att dra in stora pen-
gar på försäljning av merchandise, sponsorintäkter, spelarförsäl-

jningar och ständigt växande prispengar. Exempelvis annonse-
rade nyligen Epic Games, som äger spelet Fortnite, att de sätter 
upp en prispott om 100 miljoner USD för säsongen 2018/19. 

Bolagets målsättning är att etablera Red Reserve i det all-
ra översta skiktet inom esport. För att återigen dra en parallell 
med fotbollen så kan det jämföras med att tillhöra den exklusiva  
skara klubbar som varje år går långt och gör upp om slutsegern i 
Champions League. Red Reserves lag i COD, CS:GO och Hearth-
stone tillhör redan idag det toppskikt som har chans att vinna de 
största turneringarna. Den nivån väntas även Rocket League-la-
get nå inom en snar framtid. Bolaget har även som målsättning 

att rekrytera en eller flera spelare i 
världsklass i FIFA Football/Soccer, och 
det förs ständigt diskussioner om att 
bredda stallet till ännu fler spel.

ESPORTENS MARKNAD OCH KOM-
MERSIELLA POTENTIAL 
Esportens intäkter globalt var under 
2017 cirka 700 miljoner USD och enligt 
välrenommerade analysföretaget New-
zoo, som är särskilt inriktade på spel 
och esport, beräknas denna summa 
mer än fördubblas till 1,5 miljarder USD 
till 2020, enligt en måttlig prognos. I sin 
mer optimistiska prognos spår Newzoo 
att intäkterna kan växa till 2,4 miljarder 
USD till 2020. Båda dessa prognoser är 
högre än deras tidigare bedömningar, 
men esporten växer snabbare än vad 
man tidigare har trott. (Se grafer över 
intäkter och prognoser i avsnittet Mark-

nad & Framtid för esport.)

Esport-fansen konsumerar esport på alla möjliga enheter 
– TV, mobil, PC, surfplatta med mera – och de ser match-
er på plats eller via streaming på såväl virtuella som fysis-
ka arenor. Fansen är inte heller bara åskådare, utan de köper 
många esport-relaterade produkter, ofta tillhörande de lag 
man stöttar och följer. Förutom spelmjukvaran så handlar det 
om hårdvara som kontroller, tangentbord, musmattor, match- 
tröjor och mycket annat. Även de globala storföretagen har 
förstått den kommersiella potentialen i esport. Amazon köpte  
redan 2014 spelplattformen och streamingtjänsten Twitch för 970 
miljoner USD och man har lanserat Esports Champion Series. 
Twitch har idag mer än 100 miljoner tittare i månaden (och dagli-
gen hela 15 miljoner tittare, som var och en ser i genomsnitt 106 
minuter esport på plattformen). 

Red Reserve AB
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FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 16 november 2018 är aktieägare i Red Reserve 
äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i relation till tidigare innehav. 
Fem (5) befintliga aktier i Red Reserve berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till 
en kurs om två (2) kronor per aktie. 

TECKNINGSRÄTTER
Aktieägare i Red Reserve erhåller för varje en (1) innehavd aktie, en (1) teckningsrätt. 
Det krävs fem  (5) teckningsrätter för teckning av tre (3) ny aktier i Bolaget. 

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är två (2) kronor per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) för rätt till delta-
gande i emissionen är den 16 november 2018.  Sista dag för handel i Red Reserves 
aktie med rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen är den 14 
november 2018. Första dag för handel i Red Reserve  aktie utan rätt till deltagande 
med företrädesrätt i företrädesemissionen är den 15 november 2018.

TECKNINGSTID
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med 
den 20 november  2018 till och med den 5 december 2018. Efter teckningstidens 
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Out-
nyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan sär-
skild avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och 
betalning.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 
den 20 november  2018 till och med den 3 december 2018. Aktieägare ska vända sig 
direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra 
köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan 
nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier 
som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Red Reserve på 
avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning 
och betalning senast den 5 december 2018 eller säljas senast den 3 december 2018 
för att inte förfalla värdelösa.
 
EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 16 no-
vember 2018 är registrerade i den av Euroclear för Red Reserves räkning förda ak-
tieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, 
särskild anmälningssedel och anmälningssedel för teckning utan stöd av tecknings-
rätte, följebrev samt teaser. Fullständig information i form av Informationsmemo-
randum kommer att finnas tillgängligt på Red Reserves hemsidawww.redreserve.
orgoch Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida www.hagberganeborn.seför 
nedladdning.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning 
över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas sepa-
rat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto 
utsändes ej.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning 
senast den 5 december 2018. Teckning genom betalning ska göras antingen med 
den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller med den 
inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande två 
alternativ:
1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi  

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för 
teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag 
för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej 
användas. Anmälan är bindande. 

2. Särskild anmälningssedel 
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrät-
ter förvärvas eller avyttras, ska den särskilda anmälningssedeln användas 
som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på 
anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal 
aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker 
på annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin ska VP-konto anges 
som referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma 
att lämnas utan avseende. Vid ingivande av fler än en anmälningssedel från 
en och samma tecknare kommer endast den senast erhållna att beaktas. 
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Hagberg & Aneborn Fond-
kommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i 
samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Hagberg 
& Aneborn Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 5 december 
2018. Anmälan är bindande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare vars innehav av aktier i Red Reserve är förvaltarregistrerade hos bank 
eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Dock utsänds en teaser 
och ett följebrev innehållande en sammanfattning av villkoren för Företrädesemis-
sionen och hänvisning till föreliggande Informationsmemorandum. Teckning och 
betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. 
 
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Ärende: Red Reserve
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm
Fax: 08-408 933 51
Tfn: 08-408 933 50
Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, 
inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier teck-
nade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
i)I första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata 
i förhållande till hur många aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter, dock 
att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats 
färre än 100 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 100 aktier eller inga aktier.
ii)I andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhål-
lande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning 
efter lottning ska tilldelas antingen 100 aktier eller inga aktier, och
iii) I tredje och sista hand till emissionsgaranter i enlighet med respektive garants 
garantiåtagande, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprin-
cip skulle ha tilldelats färre än 100 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 100 
aktier eller inga aktier
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln 
”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ner från www.hagber-
ganeborn.se. Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission till-
handa senast klockan 15.00 den 5 december 2018. Anmälan är bindande. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
beaktande. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel ”Teckning utan 
stöd av teckningsrätter”. I det fall fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer 
enbart den sist erhållna att beaktas.
För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan 
företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från 

denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. 
Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransak-
tioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), 
måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om förvärv av värde-
papper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i sam-
förstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan stöd av teckningsrätter, 
lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. 
Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter erhållandet av avräkningsnota och 
betalning ska ske till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan. Notera att det 
ej finns någon möjlighet att reglera beloppet från angivet VP-konto eller depå. Er-
läggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäl-
jningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, 
kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara 
för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som 
inte erhållit tilldelning.
Den som tecknar aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla 
besked om tilldelning via respektive förvaltare.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta USA, Aus-
tralien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika) 
och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Hagberg & 
Aneborn Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och 
betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, 
Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika kommer 
inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av 
dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Red Re-
serve till aktieägare i dessa länder.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket 
normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en 
VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett 
på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills 
företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket omkring den 21 december 
2018.

HANDEL I BTA
Handel i BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 20 november 
2018 fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket.

LEVERANS AV AKTIER 
Cirka sju dagar efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA till 
aktier utan särskild avisering från Euroclear.
Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats, omkring den  10 december 2018, 
kommer Red Reserves att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande 
kommer att ske genom pressmeddelande och anslås på Red Reserves hemsida.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING
De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Red Reserves vinst första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen 
registrerats hos Bolagsverket och att aktierna är införda i aktieboken hos Euroclear. 

AKTIEBOK
Red Reserve är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med 
uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear 
Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid ny-
teckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns till-
gänglig via Red Reserve´s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRLÄNGNING
Styrelsen i Red Reserve förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden 
för betalning. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och meddelas 
genom Red Reserves gängse informationskanaler.

GARANTIER OCH TECKNINGSFÖRBINDELSER 
Red Reserve har erhållit garanti- och teckningsförbindelser om totalt 6 324 398 SEK 
motsvarande  cirka 60  procent av emissonsbeloppet.  

HANDEL I AKTIEN
Aktierna i Red Reserve är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Aktierna 
handlas under kortnamnet REDR och har ISIN-kod SE0007158902. De nya aktier-
na tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker vilket 
beräknas ske omkring den 8 januari 2019.

UTSPÄDNING
Vid fullteckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 
8 785 580 aktier till högst 14 056 928 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt 
om cirka 37,5 procent (beräknat som antalet nya akter till följd av nyemissionen 
dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad nyemission). 

ÖVRIGT
Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teckning av aktier, med 
eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla 
en teckning av nya aktier, såtillvida inte annat följer av detta Informationsmemoran-
dumeller av tillämplig lag.
För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för nya aktier kommer 
Hagberg & Aneborn att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Hagberg & 
Aneborn kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bank-
konto som Hagberg & Aneborn kan återbetala beloppet till. Belopp under 100 SEK 
återbetalas ej per automatik. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande 
belopp. 
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan 
beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på 
felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller 
teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk 
kommer i så fall att återbetalas.

Vänligen notera att detta Memorandum innehåller sådan finansiell information som 
är offentliggjord per datum för Memorandumet. Bolaget kommer att offentliggöra 
delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2018 den 23 november 2018, 
det vill säga under teckningstiden (som löper 20 november – 5 december 2018). För 
det fall en investerare gjort en anmälan om teckning före tidpunkten för offentlig-
görande av REDENTs delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2018, har 
denne rätt att återkalla sin anmälan till och med den 27 november 2018 (det vill säga 
inom två arbetsdagar från offentliggörandet av delårsrapporten). Återkallelse ska 
ske skriftligen till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Valhallavägen 124, 114 
41 Stockholm eller till  info@hagberganeborn.se). Investerare som har tecknat via 
förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återka-
llas kommer förbli bindande och om investeraren önskar kvarstå som tecknare av 
aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

Villkor och anvisningar


