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Information till ägare: 

Bakgrund 

Tessins notering på Nasdaq First North Growth Market sker genom ett s.k. omvänt förvärv av 
Effnetplattformen AB (publ), genom att du som aktieägare i Tessin undertecknar ett 
dokument (”Utbytesdokumentet”) enligt vilket du erhåller 15,5 aktier i Effnetplattformen i 
utbyte mot varje aktie du i dagsläget innehar i Tessin. 

Det omvända förvärvet och samtidiga notering av Tessin sker i huvudsak genom beskrivna 
transaktionsstruktur samt tidplan. 

Utbytesdokumentet och andra handlingar distribueras via post efter det att årsstämman i 
Effnetplattformen har godkänt det omvända förvärvet. 

Transaktionen i korthet: 

1. Effnetplattformen avyttrar sin nuvarande operativa verksamhet genom utdelningen av
aktierna i Effnetplattformens helägda dotterbolag Effnetplattformen Holding AB. Efter
avyttringen finns ingen verksamhet i Effnetplattformen. Tessin kommer att utgöra den
nya och enda verksamheten i koncernen med Effnetplattformen/Tessin Nordic
Holding som nytt moderbolag.

2. Effnetplattformen erlägger 15,5 aktier i Effnetplattformen som betalning för varje
Tessin-aktie. Tessins samtliga större aktieägare har på förhand accepterat
erbjudandet.

3. Effnetplattformen byter namn till Tessin Nordic Holding AB och utser en ny styrelse
bestående av representanter från Tessin.

Preliminär huvudsaklig tidplan: 

• 21 maj – Årsstämma i Effnetplattformen. På årsstämman ska beslut om att
genomföra punkt 1) – 3) ovan fattas. I och med att Transaktionen enligt ovan ännu inte
är genomförd vid denna tidpunkt har inte utbytet av aktier mellan Tessin och
Effnetplattformen ägt rum varför nuvarande aktieägare i Tessin inte är röstberättigade
på denna stämma.

• 24 maj – Preliminär första dag för handel utan rätt till aktier i Effnetplattformen
Holding AB och tillika första dag för handel i Tessin Nordic Holding AB. Första
dag för handel är anpassad utefter att utdelningen av Effnetplattformen Holding AB
(nuvarande verksamheten i Effnetplattformen, se 1) ovan), genomförs och inte när
aktieägarna i Tessin har erhållit aktier i Tessin Nordic Holding. Eftersom
Effnetplattformen redan är noterat innebär första dag för handel i Tessin Nordic
Holding inget upptagande av någon ny aktie till handel utan enbart att den aktien som
tidigare handlats i Effnetplattformen nu handlas under namnet Tessin.

• 24 maj - 14 juni – Teckningsperiod. En förtryckt anmälningssedel och ett svarskuvert
distribueras tillsammans med följebrev med instruktioner till direktregistrerade
aktieägare i Tessin. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller information om hur
erbjudandet accepteras från förvaltaren. Om du som aktieägare i Tessin inte erhåller
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denna information vänligen kontakta vårt emissionsinstitut DNB på telefonnummer 
+46 8 473 45 50 

• 14 juni – Sista dagen för nuvarande aktieägare i Tessin att underteckna 
Utbytesdokumentet. 

• 21 juni – Aktieutbytet beräknas registreras hos Bolagsverket och aktierna i 
Tessin Nordic Holding (tidigare Effnetplattformen) bokas ut på aktieägarens vp-
konto/depå. Aktieägarna i Tessin Nordic kommer nu istället vara aktieägare i Tessin 
Nordic Holding och kommer kunna handla med sina aktier på Nasdaq First North. 

Ytterligare information framgår av Effnetplattformens pressmeddelanden den 16 mars 2021 
samt 20 april 2021 samt av de bolagsbeskrivning som Tessin har upprättat i samband med 
transaktionen som finns tillgängliga på www.effnetplattformen.se” 

 

https://protect-eu.mimecast.com/s/wAfyCZ6kzT5YGyncjtOBT

