Spridningsemission riktad till Biotech-IgG Equity AB (publ) aktieägare

30 nov - 14 dec 2018
Memorandum i sammandrag

2015 (6 mån)

2015/2016

2016/2017

Rörelseresultat: 1,7 mkr
Eget kapital: 3,2 mkr
Avkastning på eget kapital: 53%

Rörelseresultat: 29,1 mkr
Eget kapital: 4,4 mkr
Avkastning på eget kapital: 661%

Rörelseresultat: 53,6 mkr
Eget kapital: 25,0 mkr
Avkastning på eget kapital: 214%

Bakgrund och motiv
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt
förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolagets affärsmodell har bevisat sig vara mycket
lönsam och för verksamhetsåret 2016-2017 redovisade koncernen ett rörelseresultat om 53 mkr efter skatt. Bolaget har idag
cirka 200 aktieägare och huvudägare i bolaget är holdingbolaget Hugo & Partner AB.
Styrelsen har för avsikt att notera bolagets B-aktie på en lämplig MTF lista i Sverige (MTF) men för att uppnå börsens krav
på en listning krävs det att bolaget utökar antalet aktieägare i bolaget från nuvarande cirka 200 st till minimum 500 st men
önskvärt från bolaget sida är att kunna uppnå en spridningsgrad om cirka 800-1000 st aktieägare och därför genomföra denna
spridningsemission.
På årsstämman den 17 januari 2018 beslutade stämman att dela ut 9 462 076 kr till bolagets aktieägare och nu har bolagets
huvudägare begärt att bolaget ska kalla till en extra bolagsstämma under november/december 2018 för att besluta om
ytterligare en extra utdelning för 2018 om beloppet 20-25 mkr i form av en sakutdelning samt en kontantutdelning.
De investerare som väljer att delta i detta erbjuda kommer därför även få ta del av ovanstående utdelning om bolagstämman
beslutar genomföra utdelningen som bolagets huvudägare föreslår. Det finns givetvis inga garantier att kommande
bolagstämma kommer rösta för en utdelning men då huvudägaren har stöd av cirka 90% av utomstående aktier och röster i
bolaget så är det med största sannolikhet att detta förslag kommer bifallas även på stämman. En sådan utdelning jämfört med
pre money värdering och teckningskurs i detta erbjudande motsvarar en utdelning på cirka 0.50 kr per aktie, vilket ger en
direktavkastning på cirka 30% till alla nya aktieägare som väljer att delta i denna emission.
Mot bakgrund av ovanstående genomför nu bolaget denna spridningsemission med företrädesrätt för aktieägarna i BiotechIgG Equity AB (publ), emissionen stärker även bolagets allmänna finansiella ställning, samt att möjliggöra finansiering av nya
företagsförvärv.

Viktig information

Allmänt
Detta investeringsmemorandum (“Memorandumet”) har upprättats med
anledning av erbjudande om teckning av aktier i Capital Conquest AB
(publ) (“Capital” eller ”Bolaget”), organisationsnummer 556934-3469.
Memorandumet utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i
enlighet med till exempel bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG
och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Memorandumet har
inte heller godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet
med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument. De siffror som redovisas i Memorandumet har,
i vissa fall, avrundats och därför summerar tabellerna i Memorandumet
nödvändigtvis inte korrekt. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor
(”SEK”) om inget annat anges och ”MSEK” indikerar miljoner SEK och “TSEK”
indikerar tusen SEK.
En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet “Riskfaktorer”).
Innan en investerare fattar ett investeringsbeslut måste denne förlita sig
på en självständig och noggrann bedömning av Capital Conquest och detta
Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett
investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella
rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet.
Distributionsområde
Capital Conquest har inte vidtagit, och kommer inte att vidta, några åtgärder
för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner
än Sverige. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats
och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från
1933 i dess ändrade lydelse (”Securities Act”) eller enligt någon annan
värdepapperslagstiftning i amerikansk delstat eller distrikt.
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya
Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering
eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får
följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion
där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot
reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Förvärv av aktier i strid med
ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar
av Memorandumet måste informera sig om och följa sådana restriktioner.
Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Uttalanden om omvärd och framtid
Framtidsinriktad information är alla uttalanden i memorandumet som inte
hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som
är hänförliga till framtiden och exempelvis innehåller uttryck som ”anser”,
”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”ska”, ”vill”, ”bör”, ”planerar”, ”uppskattar” eller
liknande formuleringar som identifierar information som framtidsinriktad.
Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta dokument
avspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och
finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de
bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för
memorandumet. Dessa uttalanden är noggrant utarbetade, men läsaren
uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade
med osäkerhet.
Information från tredje part
Detta memorandum innehåller historisk och framtidsinriktad
marknadsinformation. I det fall informationen har hämtats från tredje
part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt
Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra
informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga
källorna. Capital Conquest har dock inte kontrollerat siffror, marknadsdata
eller annan information som lämnats av tredje part, varför styrelsen för
Capital Conquest inte påtar sig något ansvar för fullständigheten eller
riktigheten av sådan information som presenteras i detta memorandum.
Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan
har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i detta memorandum.
Tvist
Tvist med anledning av detta memorandum ska avgöras enligt svensk lag och
av svensk domstol exklusivt.
Revisorns granskning
Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom
hänvisning har ingen information i detta memorandum granskats eller
reviderats av Capital Conquest revisor.
Memorandumets tillgängligt
Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida
www.capital-conquest.se
www.mangold.se
www.biotech-equity.se

Koncernchef har ordet
Kära aktieägare
Styrelsen har beslutat att bolaget ska genomföra nyemission
med företrädesrätt för aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB
(publ) i syfte att bredda bolagets ägarstruktur och öka antalet
aktieägare till ett minimum av 800 - 1 000st samt stärka
bolagets allmänna finansiella ställning för att möjliggöra
finansiering av framtida potentiella företagsförvärv.
Styrelsens målsättning är sedan att omgående notera
bolagets B-aktie på en lämplig MTF lista i Sverige (MTF) om
bolaget får en lyckad ägarspridning genom detta erbjudande.
Men givetvis har även allmänheten möjligheten att teckna
aktier i denna spridningsemission men företrädesrätt har
minoritetsägare i koncernbolaget Biotech-IgG Equity AB
(publ) och vår förhoppning är att merparten av dessa 3 500
aktieägare väljer att följa med vårt bolag på vår framtidsresa.

Om du inte äger några aktier i Capital Conquest sedan tidigare
så har du även med största sannolikhet rätt att använda dig
av investeringsavdraget som infördes 1 december 2013. Ett
avdrag som ger fysiska personer rätten att göra avdrag med
50% på sin aktie teckning dock maximalt till ett belopp om 1.3
Mkr per år.
Teckning sker via den förtryckta anmälningssedel som har
skickats ut till samtliga aktieägare i Biotech-IgG Equity
och ska skickas in till Mangold Fondkommission, men är ni
förvaltarregistrerade aktieägare kan ni givitvis även teckna
aktier via er bank.
Jag hoppas ni finner vårt bolag intressant och väljer att bli
delägare i ett aktivt investmentbolag som skapar både tillväxt
och lönsamhet.

Bolagets affärsmodell har bevisat sig vara mycket lönsam
och för verksamhetsåret 2016-2017 redovisade koncernen
ett rörelseresultat om 53 mkr efter skatt och under 2018 har
bolaget genomfört en kontant aktieutdelning om beloppet 9
462 076 kr till bolagets aktieägare. Bolagets huvudägare har
även begärt att bolaget ska kalla till en extra bolagsstämma
under november/december 2018 för att besluta om
ytterligare en extra utdelning för 2018 om beloppet 20-25
mkr i form av en sakutdelning samt en kontantutdelning.

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till mig eller
mina kollegor på huvudkontoret.

De investerare som väljer att delta i detta erbjudande
kommer därför även få ta del av ovanstående utdelning om
bolagstämman beslutar genomföra utdelningen som bolagets
huvudägare föreslår. Det finns givetvis inga garantier att
kommande bolagstämma kommer rösta för en utdelning men
då huvudägaren har stöd av cirka 90% av utomstående aktier
och röster i bolaget så är det med största sannolikhet att
detta förslag kommer bifallas även på stämman.

Glenn Renhult
VD och koncernchef

En sådan utdelning jämfört med pre money värdering och
teckningskurs i detta erbjudande motsvarar en utdelning på
cirka 0.50 kr per aktie, vilket ger en direktavkastning på cirka
30% till alla befintliga och nya aktieägare som väljer att delta
i denna emission.
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag vars
huvudsyfte är att på bästa sätt skapa en sån god direkt
avkastning som möjligt till bolagets aktieägare och det är
något som vi tycker bolaget har lyckats väldigt bra med de
senaste åren med tanke på våra historiska goda resultat. Till
skillnad från andra investmentbolag, fonder och övriga equity
bolag så väljer vi främst att satsa på entreprenörsledda
företag som står inför en marknadsnotering och är en
affärsmodel som har bevisat sig vara mycket framgångsrikt
för bolaget.
Ett av bolagets kärninnehav är idag Biotech-IgG Equity AB
(publ) där vi är idag huvudägare och utvecklingen av detta
företag har gått över förväntan och vi ser väldigt positivt på
de kommande åren då vi tror att bolagets tillväxt kommer
ta ordentligt fart under 2019-2020 vilket även kommer
innebära en god värdeökning på vårt innehav. Vår investering
i Biotech-IgG Equity är givetvis inte riskfria men vi tror vi är
kompenserade för det då vi kan se en kursmässig uppsida
på över 500 procent jämfört med dagens prissättning av
bolagets aktie.

Med vänliga hälsningar

Villkor och anvisningar
Företrädesrätt och specialrätter
Den som på avstämningsdagen den 26 november 2018
är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda
aktieboken för Biotech-IgG Equity AB (”Biotech”) äger
företrädesrätt att teckna aktier i Erbjudandet, i relation
till tidigare innehav av aktier. För varje befintlig aktie som
innehades av Bolagets aktieägare erhölls en (1) specialrätt.
Sjuttiofem (75) specialrätter berättigar till teckning av en (1)
ny B aktie Capital Conquest AB med ISIN SE0009947765.

Teckning utan stöd av Specialrätter
Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under
perioden från och med den 30 november 2018 till och
med den 14 december 2018. Anmälan om teckning utan
företrädesrätt görs genom att anmälningssedel för teckning
utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Mangold
på adress enligt ovan eller till förvaltaren. Någon betalning
ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med
vad som anges nedan.

Emissionsbelopp
Erbjudandet uppgår till maximalt 15 276 363 SEK vilket
motsvarar maximalt 10 184 242 aktier

Rätt till utdelning
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast
efter det att Spridningsemissionen har registrerats hos
Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Specialrätter
Aktieägare i Bolaget erhöll för varje befintlig aktie i Biotech
en (1) specialrätter. Det krävs sjuttiofem (1) specialrätter
för teckning av en (1) ny B aktie i Capital Conquest i
Spridningsemissionen.
Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 1,50 SEK per B aktie. Courtage
utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i
Spridningsemissionen är den 26 november 2018. Sista
dag för handel i Biotechs aktie, med rätt till deltagande i
Spridningsemissionen, är den 24 november 2018. Första
dagen för handel i Biotechs aktier, utan rätt till deltagande i
Spridningsemissionen är den 25 november 2018.
Teckningsperiod
Teckning av aktier med stöd av specialrätter ska ske under
tiden från och med den 30 november 2018 till och med den
14 december 2018.
Förtryckt teckningssedel och anmälningssedlar
Direktregistrerade innehav
Förtryckt teckningssedel med betalningsinstruktioner
skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare
för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade
i den av Euroclear förda aktieboken. Av den förtryckta
teckningssedeln framgår bland annat antal erhållna
specialrätter och det hela antal aktier som kan tecknas
i Spridningsemissionen. Avi avseende registrering av
specialrätter på VP-konto kommer inte att skickas ut.
Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken
förda särskilda förteckningen över panthavare och
förmyndare erhåller inte någon förtryckt teckningssedel
utan meddelas separat.
Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank
eller annan förvaltare kommer även erhålla en förtryckt
teckningssedel med betalningsinstruktioner då teckningen
avser specialrätter.

Villkor för erbjudandets fullföljande
Anmälan är bindande. Bolaget har rätten att återkalla
erbjudandet efter det att teckningsperioden inleds.
Offentliggörande av utfall i Erbjudandet
Teckningsresultatet i Spridningsemissionen kommer
att offentliggöras omkring vecka 51, 2018 genom ett
pressmeddelande från Capital Conquest.
Anmälningssedel för teckning utan företräde ska
vara Mangold tillhanda senast klockan 17.00 den 14
december 2018. Det är endast tillåtet att insända en (1)
anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler
än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer
således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan
är bindande.
Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast
kl 17.00 den 14 december 2018. Eventuell anmälningssedel
som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista
teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person
eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna
att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Anmälan är bindande.
Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till:
MANGOLD FONDKOMMISSION AB
Emissioner/Capital Conquest
Box 55691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 015 95
E-post: ta@mangold.se (inskannad anmälningssedel)

Inbjudan till teckning av aktier i Capital Conquest AB (publ)
Styrelsen i Capital Conquest AB (publ) beslutade den 5 oktober 2018 med stöd av bemyndigande från årstämman den 17
januari 2018 att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt till aktieägarna i koncernbolaget Biotech-IgG
Equity AB (publ). Styrelsens beslut innebär att högst 10 184 242 nya B-aktier ska emitteras till en teckningskurs om 1,50 SEK
per aktie. Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ) har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till de aktier de
äger på avstämningsdagen den 2018-11-26 i Biotech-IgG Equity AB (publ). Aktier som inte tecknas av teckningsberättigade
aktieägare ska erbjudas allmänheten till teckning. För varje aktie i Biotech som innehas den 26 november 2018 har varje
aktieägare sjuttiofem (75) teckningsrätter som berättigar till teckning av sjuttiofem (75) nya aktier. Teckningsperioden löper
från och med den 30 november till och med 14 december 2018 eller ett sådant senare datum som beslutas av styrelsen.
Teckning av nya aktier kan också ske utan stöd av teckningsrätter. Se avsnitt ”Villkor och anvisningar” för ytterligare
information. Genom Erbjudandet ökas aktiekapitalet med högst 5 428 200 kronor. Vid fullteckning av Erbjudandet kommer
Bolaget att tillföras cirka 15 300 000 kronor före transaktionskostnader, vilka uppskattas till cirka 100 000 - 150 000 kronor.
Emissionen medför en utspäddning med högst 21 procent av utomstående aktier i bolaget.
Härmed inbjuds aktieägarna i Biotech-IgG Equity att med företrädesrätt teckna nya aktier i Capital Conquest i enlighet med
villkoren i detta Emissionsmemorandum. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att
tidpunkten för genomförande av Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådan omständighet kan vara av finansiell eller politisk
art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan helt eller delvis återkallas.
Karlstad den 30 november 2018
Capital Conquest AB (publ)
Styrelsen

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Spridningsemissions syfte
Bredda ägandet för att uppfylla börsens spridningskrav.
Teckningskurs
1,50 SEK/aktie (courtage utgår ej)
Aktieposter (företrädesrätt)
Pro rata i förhållande till sina teckningsrätter (75 aktier i Biotech ger rätten att teckna 1 ny aktie)
Aktieposter (utan företrädesrätt)
1 000 st aktier, motsvarande 1 500 SEK
Teckningstid
30 november till 14 december 2018
Likviddag
3 bankdagar efter utställande av avräkningsnota
Emissionsbelopp
15,3 Mkr
Värdering pre-money
71 Mkr
Anmälan
Skall vara MANGOLD FONDKOMMISSION AB
tillhanda senast 14 december 2018 och skickas till ta@mangold.se alternativt
MANGOLD FONDKOMMISSION AB, Box 55691, 102 15 Stockholm

Verksamhetsbeskrivning
Kort om Capital Conquest AB (publ)
Boalget är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta,
förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolagets affärsmodell
har bevisat sig vara mycket lönsam och för verksamhetsåret 2016-2017 redovisade koncernen ett rörelseresultat om 53 mkr
efter skatt. Bolaget har idag cirka 200 aktieägare och huvudägare i bolaget är idag holdingbolaget Hugo & Partner AB.
Affärsidé
Capital Conquest AB affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter
där Capital kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och entreprenörsleda företag.
Mål
Capital Conquest AB har som målsättning att uppnå en avkastning på eget kapital om 50% per år genom att ha en god
kapitalstruktur fördelat mellan primärt och sekundärt kapital för att därmed uppnå en hög avkastning på eget kapital. Bolaget
började därför under 2018 att arbeta aktivt till utöka sitt sekundärt kapital genom obligationslån eller motsvarande upplåning
för att på sådant sätt kunna uppnå en högre avkastning på eget kapital.
Affärsmodell
Bolagets verksamhet går ut på att effektivt identifiera, analysera, genomföra, utveckla och realisera investeringar i företag.
Capitals affärsmodell bygger på ett betydande ägande i varje enskilt innehav i syfte att skapa en grundläggande möjlighet att
påverka viktiga beslut eller tillgodogöra sig löpande kassaflöden från innehaven.
Strategi
Capitals övergripande strategi kan sammanfattas som ”buy and bild” vilket innebär att investeringar i företag görs i syfte att
genom kapital, ett aktivt engagemang och med tillförande av kompetens och erfarenhet vara delaktig i företagens utveckling
och på så sätt delta i skapandet av lönsamma företag med långsiktiga ekonomiskt värde i form av ökat underliggande aktievärde
eller avkastningsvärde i form av löpande ökande utdelningar. Genom att Capital tillför kapital, finansiell kunskap och nätverk
till sina investeringar bedömer styrelsen att bolaget är en attraktiv partner för entreprenörer och ägare.

Capital Sales

Capital Production

Biotech-IgG Equity

ing

altn

Cap

K
ital

api

örv
talf

Capital Administration

Övr

iga

vär

dep

app

er

Finansiell översikt med kommentarer
Finansiering och finansiell ställning
Koncernen har bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra
noterade och onoterade aktier. Bolagets affärsmodell har bevisat sig vara mycket lönsam och för verksamhetsåret 2016-2017
redovisade koncernen ett rörelseresultat om 53 mkr efter skatt. Under verksamhetsår 2017-2018 har bolaget genomfört två
aktieutdelningar till bolagets aktieägare om totalt cirka 11,9 mkr vilket motsvarar en direktavkastning om cirka 17-18% per
år i förhållande till investerat kapital.
Ekonomihantering
Ekonomin står under kontinuerlig uppföljning och koncernen är idag helt egen finanserad av ägarkapital från aktieägare vilket
gör att bolaget har en stark balansräkning och kan möta framtidens investeringar på bästa möjliga sätt.
Rörelsekapital
Styrelsen bedömer att bolaget idag har tillräckligt rörelsekapital för att driva verksamheten de kommande tolv månaderna
dock kan det inte uteslutas att lånebehov kan uppkomma då verksamheten växer samt nya investeringar genomförs där kan
ytterligare nyemissioner kan komma att genomföras för att säkerställa den fortsatta utvecklingen och för att kunna uppnå
koncernens tillväxtsmål. Styrelsen ser dock goda möjligheter att kunna realisera de omsättningstillgångar som bolaget har
innan någon ytterliggare emission behöver genomföras till aktieägare eller till externa investerare.
Styrelsen kommer dock under kommande kvartal undersöka möjligheten att emittera ett obligationslån riktat till ett större
antal placerare för att kunna få en bättre hävstång på bolagets egna kapital jämfört med lånat kapital.
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Postadress:
Capital Conquest AB (publ)
Starrbäcksgatan 1
172 74 Sundbyberg
Besöksadress:
Capital Conquest AB (publ)
Järnvägsgatan 7
652 24 Karlstad
Tel: +46 54 21 21 41
Hemsida: www.capital-conquest.se
Epost: info@capital-conquest.se

