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SWEDEN BUYERSCLUB OFFENTLIGGÖR UTFALL AV 
ERBJUDANDE I SAMBAND MED NOTERING PÅ NASDAQ FIRST 
NORTH PREMIER GROWTH MARKET 
Sweden Buyersclub AB (publ) ("Sweden Buyersclub" eller "Bolaget"), en snabbväxande e-handelspla_orm 
med återkommande medlemsintäkter, offentliggör idag ufallet av erbjudandet ah teckna akier i samband 
med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Erbjudandet har övertecknats 
och handeln på Nasdaq First North Growth Market förväntas inledas den 20 juni 2022. 

Erbjudandet i sammandrag 

• Priset per ak+e i Erbjudandet var, som +digare kommunicerats, 8,70 SEK per ak+e. 

• Erbjudandet omfa?ade maximalt 2 300 000 nyemi?erade ak+er, motsvarande e? värde om cirka 20 
MSEK. EGersom Erbjudandet fulltecknades kommer Bolaget a? +llföras en likvid om cirka 20 MSEK före 
avdrag för kostnader relaterade +ll Erbjudandet, vilka beräknas uppgå +ll cirka 1,8 MSEK. 

• E? konsor+um bestående av både befintliga och nya investerare har +ll samma pris som för övriga 
investerare tecknat ak+er i Erbjudandet +ll e? värde om 15 MSEK, vilket motsvarar cirka 75 procent av 
antalet ak+er i Erbjudandet.  

• Styrelseledamöter och ledande befa?ningshavare i Bolaget har åtagit sig a? inte sälja eller på vissa 
andra sä? förfoga över sina befintliga innehav under en period om 12 månader från första dagen för 
handel på Nasdaq First North Growth Market. Vidare har vissa större befintliga ägare lämnat 
motsvarande åtagande avseende befintliga innehav under en period om sex månader från första dagen 
för handel på Nasdaq First North Growth Market.  

• Beräknad första handelsdag för Bolagets ak+er på Nasdaq First North Growth Market är den 20 juni 
2022. Ak+erna kommer a? handlas under kortnamnet (+cker) "BUY". 

Antalet akier och akiekapital 

Till följd av Erbjudandet kommer antalet ak+er i Sweden Buyersclub a? öka med 2 300 000 +ll totalt 6 896 610 
ak+er och medföra en ökning av ak+ekapitalet om 253 000,00 SEK +ll totalt 758 627,10 SEK. Samtliga 
nyemi?erade ak+er är av samma slag och innehar därmed samma rä^gheter. 



Emil Henriksson, VD för Sweden Buyersclub, kommenterar: 

”Vi är mycket glada över a3 ha fulltecknat emissionen. Kapital=llsko3et ger oss nu rä3 förutsä3ningar för a3 
fortsä3a med vår fina =llväxt. Jag vill tacka befintliga ak=eägare för si3 fortsa3a stöd samt hälsa alla nya 
ak=eägare varmt välkomna.” 

Om Buyersclub: 

Sweden Buyersclub AB (buyersclub.se) är en e-handelspla`orm med fokus på återkommande medlemsintäkter. 
Bolaget erbjuder några av marknadens lägsta priser på e? närmast obegränsat produktutbud utan a? 
kompromissa med kundupplevelsen. Kunden erbjuds en smidig köpupplevelse i form av en lä?manövrerad 
pla`orm där alla beställda produkter levereras i en och samma försändelse via vald speditör. Det valfria 
medlemskapet "Plus" ger även prenumeranter fri frakt, cashback samt unika erbjudanden. Genom det starka 
erbjudandet har Buyersclub byggt upp en bas bestående av fler än +o tusen prenumeranter som genererar 
medlemsintäkter, vilka utgör e? komplement +ll den för e-handeln klassiska intäktsmodellen med 
kostnadspåslag. Flera års data om kundborfall och kundernas livslängd ger också en mer förutsägbar 
intäktsström. Bolaget har antagit finansiella mål som innebär a? Bolaget +ll år 2025 ska uppnå en omsä?ning 
om 300 MSEK, varav medlemsavgiGer ska utgöra cirka 50 MSEK, samt uppnå en EBITA-marginal om 15 procent. 

Rådgivare 

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsins+tut i samband med Erbjudandet och Baker & 
McKenzie Advokatbyrå KB är Bolagets legala rådgivare i samband med Erbjudandet. 

Sweden Buyersclubs Cer+fied Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerh.se, 031-761 22 30. 

Kontakt 

Emil Henriksson, VD Sweden Buyersclub AB 
E-post: emil.henriksson@buyersclub.se 
Telefon: (+46) 73 37 71 937 

Vikig informaion 

Publicering, offentliggörande eller distribu+on av de?a pressmeddelande kan i vissa jurisdik+oner 
vara föremål för restrik+oner enligt lag och personer i de jurisdik+oner där de?a pressmeddelande 
har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restrik+oner. 
Mo?agaren av de?a pressmeddelande ansvarar för a? använda de?a pressmeddelande och 
informa+onen häri i enlighet med +llämpliga regler i respek+ve jurisdik+on. De?a pressmeddelande 
utgör inte e? erbjudande om, eller inbjudan a?, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i 
någon jurisdik+on, varken från Bolaget eller från någon annan. 

De?a pressmeddelande utgör inte e? erbjudande om eller inbjudan avseende a? förvärva eller 
teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, 
eller utan +llämpning av e? undantag från registrering, enligt den vid var +d gällande US Securi+es 
Act från 1933 ("US Securiies Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan a? de registreras, 
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omfa?as av e? undantag från, eller i en transak+on som inte omfa?as av registreringskraven enligt 
US Securi+es Act. Det finns ingen avsikt a? registrera några värdepapper som omnämns häri i USA 
eller a? lämna e? offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informa+onen i de?a 
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt 
eller indirekt, helt eller delvis, i eller +ll USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan eller 
någon annan jurisdik+on där sådant offentliggörande, publicering eller distribu+on av denna 
informa+on skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala 
restrik+oner eller skulle kräva y?erligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk 
rä?. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra bro? mot +llämplig värdepapperslags+Gning. 

De?a pressmeddelande är inte e? prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 
("Prospekförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon 
jurisdik+on. Den bolagsbeskrivning som Bolaget har offentliggjort med anledning av Erbjudandet 
utgör inte e? prospekt enligt Prospekqörordningen. Bolagsbeskrivningen har varken granskats, 
godkänts eller registrerats hos Finansinspek+onen eGersom Erbjudandet är undantaget skyldigheten 
a? upprä?a prospekt då det belopp som Erbjudandet avser unders+ger 2,5 miljoner euro. 
Bolagsbeskrivningen har publicerats på Bolagets hemsida. 

I Storbritannien distribueras och riktas de?a dokument, och annat material avseende värdepapperen 
som omnämns häri, endast +ll, och en investering eller investeringsak+vitet som är hänförlig +ll de?a 
dokument är endast +llgänglig för och kommer endast a? kunna utny?jas av, "kvalificerade 
investerare" (i betydelsen i den bri^ska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av 
bri^sk lags+Gning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har 
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom defini+onen av 
"professionella investerare" i ar+kel 19(5) i den bri^ska Financial Services and Markets Act 2000 
(Financial Promo+on) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög ne?oförmögenhet som 
avses i ar+kel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). 
En investering eller en investeringsåtgärd som de?a meddelande avser är i Storbritannien enbart 
+llgänglig för relevanta personer och kommer endast a? genomföras med relevanta personer. 
Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på de?a 
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. 

De?a pressmeddelande varken iden+fierar eller utger sig för a? iden+fiera risker (direkta eller 
indirekta) som kan vara kopplade med en investering i värdepapper. E? investeringsbeslut a? 
förvärva eller teckna nya värdepapper i Erbjudandet får endast fa?as baserat på offentligt +llgänglig 
informa+on om Bolaget eller Bolagets värdepapper, vilken inte har verifierats av Partner 
Fondkommission. Partner Fondkommission agerar för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet 
och inte för någon annans räkning. Partner Fondkommission är inte ansvarig gentemot någon annan 
för a? +llhandahålla det skydd som +llhandahålls dess kunder eller för a? ge råd i samband med 
Erbjudandet eller avseende något annat som omnämns häri. 

De?a pressmeddelande utgör inte en inbjudan a? garantera, teckna eller på annat sä? förvärva eller 
överlåta värdepapper i någon jurisdik+on. De?a pressmeddelande utgör inte en rekommenda+on för 
eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller poten+ell investerare 
bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informa+onen 
som beskrivs i de?a pressmeddelande och all offentligt +llgänglig informa+on. Priset och värdet på 
värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för fram+da 
resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är +llgänglig genom 
hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av de?a pressmeddelande. 



Framåtriktade uhalanden 

De?a pressmeddelande innehåller framåtriktade u?alanden som avser Bolagets avsikter, 
bedömningar eller förväntningar. Framåtriktade u?alanden är u?alanden som inte avser historiska 
fakta och kan iden+fieras av a? de innehåller u?ryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", 
"uppska?ar", "kommer", "kan", "förutsä?er", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, nega+oner därav, 
eller liknande u?ryck. De framåtriktade u?alandena i de?a pressmeddelande är baserade på olika 
antaganden, vilka i flera fall baseras på y?erligare antaganden. Även om Bolaget anser a? de 
antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade u?alanden är rimliga, kan det inte garanteras a? de 
kommer a? infalla eller a? de är korrekta. Den informa+on, de uppfa?ningar och framåtriktade 
u?alanden som u?ryckligen eller underförstå? framgår häri lämnas endast per dagen för de?a 
pressmeddelande och kan komma a? förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig a? se över, 
uppdatera, bekräGa eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat u?alande för a? 
återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i de?a 
pressmeddelande, så+llvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market 
Rulebook. 

Informaion ill distributörer 

I syGe a? uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets 
direk+v 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) 
ar+kel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direk+v (EU) 2017/593, som komple?erar MiFID II; och 
(c) na+onella genomförandeåtgärder (+llsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för a? 
friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "+llverkare" (i 
den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfa?as av, har de 
erbjudna värdepapperna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt a? 
dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare 
och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom 
definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distribu+onskanaler som +llåts enligt 
MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syGe a? uppfylla varje +llverkares 
produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets 
värdepapper le? +ll slutsatsen a?: (i) målmarknaden för sådana värdepapper är endast godtagbara 
motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella 
investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av bri^sk lags+Gning genom 
European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distribu+onskanaler för 
sådana värdepapper +ll godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK 
Målmarknadsbedömningen" +llsammans med EU Målmarknadsbedömningen 
"Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera a?: 
priset på Bolagets värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin 
investering, a? Bolagets värdepapper inte är förenade med någon garan+ avseende avkastning eller 
kapitalskydd och a? en investering i Bolagets värdepapper endast är lämplig för investerare som inte 
är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig 
finansiell eller annan rådgivare) är kapabla a? utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan 
investering och som har +llräckliga resurser för a? bära de förluster som en sådan investering kan 
resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller 
regulatoriska försäljningsrestrik+oner med anledning av Erbjudandet. 

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- 
eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en 
rekommenda+on +ll någon investerare eller grupp av investerare a? investera i, förvärva, eller vidta 
någon annan åtgärd avseende Bolagets värdepapper. 



Varje distributör är ansvarig för a? genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets 
värdepapper samt för a? besluta om lämpliga distribu+onskanaler.


