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Viktig information 
Allmänt 
Detta investeringsmemorandum (“Memorandumet”) har upprättats med anledning av erbjudande om teckning av aktier i Orasolv AB (publ) 

(“Orasolv” eller ”Bolaget”), organisationsnummer 556585-4394. 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 Orasolv 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 
Orasolv 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. 

Framåtriktade uttalanden 
Memorandumet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska 

fakta eller händelser samt uttalanden som är hänförliga till framtiden eller innehåller uttryck som, exempelvis ”kan”, ”förväntar”, ”anser”, 

”bedömer”, ”uppskattar”, ”förutser”, ”planerar”, ”avser”, ”kommer”, ”ska”, ”bör” eller uttalanden med liknande innebörd. De uttalanden av 

framåtriktad karaktär som finns i Memorandumet återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling 

baserad på för Bolaget kända förhållanden och gäller vid tidpunkten för offentliggörande av Memorandumet. Även om Bolagets anser att 

förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att denna framtidsinriktade information 

förverkligas eller visar sig vara korrekt. Framtidsinriktad information är alltid förenad med kända och okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom 

den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets direkta och indirekta kontroll. 

Presumtiva investerare uppmanas därför att ta del av den samlade informationen i Memorandumet beaktat att framtida resultat och utveckling, 

liksom andra förhållanden som omfattas av framåtriktade uttalanden, kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Någon försäkran att 

bedömningar som görs i Memorandumet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller 

underförstått. Bolaget gör heller inga utfästelser om att offentligt uppdatera och/eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, 

framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag, Aktietorgets regelverk eller andra för Bolaget bindande föreskrifter. 

Information från tredje part 
Memorandumet innehåller viss information, däribland marknads- och branschinformation, som har hämtats från tredje part. All sådan information 

har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller 

fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som 

offentliggjorts av tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 

informationen felaktig eller missvisande. 

Tillämplig lagstiftning 
Svensk rätt är exklusivt tillämpligt på Memorandumet inklusive till Memorandumet hörande handlingar. Tvist med anledning av Erbjudandet, 

innehållet i Memorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt 

ska utgöra första instans. 

Viktig information om Aktietorget 
Aktietorget är en alternativ marknadsplats. Bolag på Aktietorget omfattas inte av samma regelverk som bolag noterade på den reglerade 

huvudmarknaden. Istället omfattas de av en mindre omfattande uppsättning regler och regelverk som är anpassade till mindre tillväxtbolag. En 

investering i ett bolag på Aktietorget kan därför innebära högre risk än en investering i ett bolag på huvudmarknaden.
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Styrelsen ansvarar för detta memorandum och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den 

information som lämnas enligt dess uppfattning överensstämmer med fakta och att ingenting 
utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av Bolaget. 
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RISKER 
 

En investering i Orasolv är förknippad med risk. Nedan anges risker som kan få betydelse för 

Koncernens verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte rangordnade efter 

sannolikhet eller ställning och gör inte anspråk på att vara uttömmande. Följaktligen skulle 

ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte anses vara 

betydande också kunna väsentligt påverka Koncernens verksamhet, resultat eller finansiella ställning. 

Värdet på en investering i Orasolv kan komma att påverkas väsentligt om någon av de nedan angivna 

riskfaktorerna förverkligas. Investerare uppmanas därför att göra sin egen bedömning av nedan 

angivna och andra potentiella riskfaktorers betydelse för Koncernens verksamhet och framtida 

utveckling. Riskfaktorerna bör beaktas tillsammans med övrig information i detta 

Emissionsmemorandum. 

 

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare 

Koncernens verksamhet är beroende av ett antal nyckelpersoner som besitter för Koncernen 

väsentlig information inom de olika verksamhetsområdena. Om någon eller några av dessa 

nyckelpersoner skulle lämna Koncernen, som därmed skulle mista tillgången till sådan information, 

skulle det kunna försena eller försvåra Koncernens fortsatta utveckling och tillväxt. Koncernen är 

vidare beroende av att kunna attrahera och behålla kvalificerad personal. Det råder hård konkurrens 

om erfaren personal inom tandvården. Om Koncernen inte kan rekrytera och behålla nyckelpersoner 

och annan kvalificerad personal i den utsträckning och på de villkor som behövs skulle det kunna ha 

en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

 

Vårdrelaterad risk 

Koncernen bedriver vård. Genom följandet av nationella riktlinjer, införandet av ett eget 

odontologiskt råd, löpande utbildningar mm har Bolaget vidtagit de möjliga åtgärderna för att 

minimera vårdrelaterad risk. Genom vård– och garantiförsäkringar är Bolaget skyddat ekonomisk. 

Emellertid kan ett tillbud eller olycka inom vården skada Bolagets renommé vilket kan komma att 

påverka Bolagets resultat negativt. 

 

Politiska risker 

Lagkraven på tandvården har under de senaste åren ökat vilket har inneburit en kraftigt ökad 

administration. Kraven på administration och dokumentation ställer krav på Bolaget att effektiviserar 

och centraliserar rutiner. Brister kan leda till högre kostnader och försämrad lönsamhet. Frågor kring 

äldrevård och sjukvård har politisk prioritet. Risken för stora förändringar i nuvarande statliga regler 

för tandvården bedöms som små men det kan dock inte uteslutas att lagändringar och politiska 

beslut kan komma att påverka Orasolvs verksamhet negativt. Tandvårdsbranschen har hittills inte 

omfattats av debatten om vinster inom välfärden. Det finns en risk, om än låg, att även 

tandvårdsbranschen kan komma att inkluderas i den översyn som pågår. 
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Tvister 

Koncernen kan komma att bli inblandad i tvister eller bli föremål för krav. Sådana tvister eller krav 

kan exempelvis avse förvärv eller avyttringar av bolag eller verksamheter eller inom ramen för den 

löpande verksamheten, till exempel vad avser ansvar för att de tjänster som Koncernen utför. Tvister 

kan vara tidskrävande och medföra kostnader, vilket kan vara fallet även om Koncernen i slutänden 

skulle vara helt eller delvis framgångsrik i en eventuell tvist, och kostnad och tidsåtgång kan inte 

alltid förutses. Tvister skulle därmed kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens 

verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

 

Finansiell risk 

Om Koncernen inte skulle kunna erhålla finansiering för förvärv, investeringar eller utveckling, 

förlängning eller utökning av befintlig finansiering eller refinansiering av tidigare erhållen 

finansiering, eller bara kan erhålla sådan finansiering på oförmånliga villkor skulle det kunna ha en 

negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

 

Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk är risken för att Koncernen inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid 

förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Om Koncernens 

finansieringskällor visar sig inte vara tillräckliga och denna risk realiseras skulle det kunna ha en 

väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

 

Verksamhetsrelaterade risker 

Orasolv är ett tjänsteföretag med många anställda och patienter samt remittenter. Bolaget är 

beroende av att fortsatt framstå som en attraktiv arbetsgivare men det finns en risk för att 

nyckelmedarbetare slutar eller blir långtidssjukskrivna. Det finns också en risk för att remittenter 

skickar sina patienter till andra specialister.  

 

Transaktionsrisk 

En del av Bolagets affärsidé är att förvärva tandvårdskliniker. Således löper Bolaget en 

transaktionsrisk och är beroende av att kontinuerligt hitta attraktiva kliniker att förvärva. Samtidigt, i 

takt med att marknaden konsolideras vidare, finns en risk att prisnivån ökar. Det finns inga garantier 

att Orasolv i framtiden lyckas förvärva kliniker. 

 

Goodwill 

Bolaget har anläggningstillgångar i form av goodwill som uppstår vid företagsförvärv. 

Nedskrivningsbehovet för goodwill testas årligen. Om en framtida prövning avseende 

nedskrivningsbehovet av goodwill skulle leda till nedskrivningar skulle detta kunna ha en negativ 

inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning. 
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Riskfaktorer förenade med aktier 

I dagsläget är Bolagets aktie listad på Aktietorget. Marknadskursen på aktierna kan fluktuera avsevärt 

beroende på ett flertal faktorer, inklusive följande: 

• Realiserade eller förväntade variationer i rörelseresultatet 

• Förändringar i prognoser eller rekommendationer av aktieanalytiker gällande Bolaget eller 

dess konkurrenter 

• Kungörelser av Bolaget eller dess konkurrenter om stora förvärv, strategiska partnerskap, 

konsortier eller kapitalengagemang 

• Försäljning eller inköp av stora poster 

• Anställning eller avgång av nyckelpersonal. 

• Framtida emissioner av aktiekapital eller skuldebrev som erbjuds av Bolaget och kungörelser 

av sådana emissioner 

• Allmänna marknadsvillkor och ekonomiska förhållanden 

 

Det finns en osäkerhet i hur aktiv och likvid handeln i Bolagets aktie är. Om handeln inte är likvid kan 

det innebära att aktieägare kan ha svårt att avyttra sina innehav. En begränsad handel kan också 

medföra ovanligt kraftiga rörelser i aktiekursen. 
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Erbjudandet i Sammandrag 
 
Emissionsbelopp:  Cirka 12,5 MSEK 
 
Företrädesrätt: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen 

erhålles 1 teckningsrätt. 3 teckningsrätter ger rätt till 
teckning av 1 aktie 

 
Teckningskurs:  0,20 SEK per aktie 
 
Exempel: En aktieägare som innehar 3 000 aktier på 

avstämningsdagen erhåller 3 000 teckningsrätter. Dessa 
ger rätt att teckna 1 000 nya aktier á 0,20 SEK per aktie, 
d.v.s. mot en total likvid om 200 SEK 

 
Avstämningsdag:  30 oktober 2017 
 
Teckningsperiod:  1 november 2017 – 22 november 2017 
 
Teckning utan företrädesrätt: Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av 

teckningsrätter kan göras under teckningsperioden. 
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av 
avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med 
anvisningarna på denna. 

   
 
 

Definitioner 
 
 
OraSolv eller Bolaget  OraSolv AB (publ), org.nr 556585-4394 
 
Mangold   Mangold Fondkommission AB, org. nr 556628-5408 
 
Memorandumet  Avser detta Memorandum 
 
Euroclear   Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074 
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VD-ORD 

 
 

 

 

Bästa aktieägare, 

 

Orasolv har haft en stark tillväxt under flera år och vi har goda förutsättningar att kunna fortsätta att 

växa såväl organiskt som genom förvärv. Med tillväxt kommer också utmaningar och ökat behov av 

struktur. Under året har vi sett över och investerat i vår grundstruktur vilket framför allt har inneburit 

investeringar i centrala resurser och IT. 

Vi har därför rekryterat nödvändiga resurser inom ekonomi, HR, kvalitet och försäljning för att kunna 

supportera våra kliniker men också för att skapa samordningsfördelar. Vidare ska det möjliggöra fler 

förvärv och underlätta integrering av förvärvade kliniker. 

Projektet att samordna all IT-drift är i slutskedet och det som återstår är ett gemensamt 

journalprogram. Upphandlingen pågår och beräknas vara klar före årsskiftet. 

Sammanfattningsvis har vi under året skapat en plattform för att kunna bygga ett starkt 

kedjekoncept och möjliggöra fortsatt tillväxt som skapar god lönsamhet.  

Framåt kommer via att fortsätta arbetet med att utveckla och effektivisera varje enskild klinik. 

Många kliniker har fortfarande stort utrymme att ta emot fler kunder och vi kommer därför att lägga 

stort fokus på ökat kapacitetsutnyttjande, ökad effektivitet och organisk tillväxt. 

Vi kommer att jobba mer aktivt med försäljning och marknadsföring för att öka volymerna. Fokus 

kommer att ligga på digital marknadsföring och som försäljningsdrivande aktiviteter satsar vi främst 

på riktade erbjudanden till våra befintliga kunder samt företagserbjudanden. 

Vi kommer att fortsätta med skapandet av vårt kedjekoncept där alla kliniker på sikt kommer att 

verka under ett gemensamt varumärke. Det finns ett stort engagemang och en stark vilja hos våra 

medarbetare att bygga Orasolv till Sveriges bästa tandvårdskedja. 

 

Michael Lagerbäck, verkställande direktör 
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BAKGRUND OCH MOTIV 
 

Orasolv har etablerat en framgångsrik modell för att identifiera, förvärva och integrera välskötta 

tandvårdskliniker. Orasolv har förvärvat ett antal kliniker de senaste åren och framgångsrikt 

integrerat dessa i den övriga verksamheten. Den ökade volymen ställer större krav på en förbättrad 

likviditet och finansiell plattform. För att öka förvärvstempot och tillvarata 

marknadsförutsättningarna vill Orasolv ha utrymme för en plan med fler förvärv samtidigt som 

Orasolv stärker balansräkningen. 

Orasolvs kliniker har en godtagbar lönsamhet och samtliga förvärv, med ett undantag, har varit 

lyckade. Undantaget är kliniken i Malmö, men som nu gått in i en positiv fas. Dock finns det 

fortfarande ledig kapacitet i klinikerna som ska utnyttjas bättre. Genomsnittlig intäkt för de 53 

behandlingsrummen uppgår till 2,1 mkr och spannet är 1,8 – 2,8 mkr, vilket visar att det finns 

potential. 

För att öka kapacitetsutnyttjandet har under året har därför viktiga centrala funktioner för 

försäljning, kvalitet och HR etablerats. En plattform för nytt varumärke kommer att lanseras under 

hösten. Orasolv har också stärkt ledningsfunktionerna med en ny VD som tillsammans med en ny 

styrelseordförande lagt grunden för en framtida expansion. 

Av emissionslikviden kommer 8 MSEK att avse förvärv, 2,685 MSEK kvittas i emissionen och 1,8 MSEK 

avser återbetalning av kortfristigt lån till Bertil Haglund. 

Det är styrelsens bedömning att emissionen i kombination med åtgärdsprogram och bättre 

beläggningsgrad är tillräcklig för att genomföra förvärv de närmsta 12 månaderna. 

 

Kort om bolage 
• Orasolvs affärsidé är att driva och utveckla patientsäker och serviceinriktad allmäntandvård 

och specialisttandvård. 
 

• Orasolv förvärvar noga utvalda kliniker i expansiva marknader.  
 

• Klinikerna är medelstora, lokalt förankrade med egna starka varumärken. 
 

• Orasolv har en mission att kunderna ska ha Sveriges friskaste tänder. 
 

• Visionen är att Orasolvs tandvård ska bli en förebild i världen. 
 

• I dagsläget äger Orasolv nio kliniker i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. 
 

Orasolv är ett svenskt tandvårdsbolag som förvärvar, äger och driver moderna tandvårdskliniker i 

Sveriges storstadsområden. I en marknad som står inför en konsolidering är Orasolv en av de tre 

största privata tandvårdskedjorna, med noga utvalda kliniker och med stark lokal förankring. Orasolv 

har ett strategiskt fokus på organisk tillväxt och därtill förvärv av välskötta tandvårdskliniker. 

Orasolv är ett unikt företag i Sverige med stor framtida potential. I takt med att människor behåller 

sina tänder längre blir kraven på tandvården allt högre. Orasolv satsar på ständig utveckling och 

erbjuder en trygg och professionell tandvård med hög servicenivå. 

Det är viktigt, för såväl patienter som kliniker, att arbetsmetoderna är kostnadseffektiva och att 

personalen använder de bästa behandlingsteknikerna och säkraste produkterna. 
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ORASOLV 
 
Styrelsen i Orasolv beslutade den 17 oktober 2017, med stöd av ett bemyndigande lämnat av 

årsstämman den 11 maj 2017, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets 

aktieägare. Styrelsens beslut innebär att högst 62 927 534 nya aktier ska emitteras till en 

teckningskurs om 0,20 SEK per aktie, ”Erbjudandet”. Kursen är beräknad efter en genomsnittlig kurs 

under perioden 2 oktober - 27 oktober med en rabatt på 25%. 

Aktieägarna har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till de aktier de äger på 

avstämningsdagen den 30 oktober 2017. Aktier som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare 

ska erbjudas allmänheten till teckning. För varje aktie i Orasolv som innehas den 30 oktober 2017 

erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 

Teckningsperioden löper från och med den 1 november 2017 till och med den 22 november 2017 

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 12 585 507 kronor. Vid fullteckning av 

Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras cirka 12 585 507 kronor före transaktionskostnader, vilka 

uppskattas till cirka 150 000 – 200 000 kronor. 

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer att få sin ägarandel utspädd med högst 25 

procent av kapitalet och rösterna. 

Aktieägare Bertil Haglund tecknar för 13,47%, Rune Löderup tecknar för 11,22%, Torbjörn 

Gunnarsson tecknar för 8,53% och Håkan Hallberg tecknar för 8,48% har förbundit sig att teckna sin 

andel av aktier i Erbjudandet på 12,5 mkr, vilket motsvarar 5,2 mkr. Av dessa 5,2 MSEK kommer 

styrelseledamöterna Bertil Haglund, Torbjörn Gunnarsson och Håkan Hallberg att teckna 3,8 MSEK. 

Per den 17 oktober 2017 hade 2,684 MSEK i teckningsförbindelser ställts från Torbjörn Gunnarsson 

med 1,0 MSEK och Bertil Haglund med 1,684 MSEK till Bolagets förfogande via inlåning. Denna 

inlåning kommer att kvittas mot aktier i företrädesemissionen. 

Härmed inbjuds aktieägarna i Orasolv att med företrädesrätt teckna nya aktier i Orasolv i enlighet 

med villkoren i detta Emissionsmemorandum. 

De nyemitterade aktierna medför samma rätt som de förutvarande aktierna i Bolaget.  

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. 

Stockholm den 30 oktober 2017 

Orasolv AB (publ) 

Styrelsen 

Styrelsen för Orasolv AB (publ) är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Styrelsen försäkrar härmed att alla rimliga 
försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, 

överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 
I de fall information kommer från tredje man har informationen återgivits korrekt och, såvitt Bolaget känner till och kan 

försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, inga uppgifter har 
utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 
 

Företrädesrätt till teckning 
Den som på avstämningsdagen den 30 oktober 2017 är aktieägare i Orasolv AB (publ) (”Orasolv” eller 
”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav 
av aktier. Tre (3) per avstämningsdagen innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) 
nyemitterad aktie till kursen 0,20 SEK per aktie.  
 

Teckningsrätter 
Aktieägare kommer att tilldelas en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie de äger på 
avstämningsdagen, tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie (primär företrädesrätt).  
 

Teckningskurs 
Teckningskursen 0,20 kronor per aktie. Inget courtage tillkommer. 
 

Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som ska erhålla teckningsrätter är den 30 
oktober 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen var 
den 26 oktober 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i 
företrädesemissionen är den 27 oktober 2017.  
 

Teckningstid 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 1 november 
2017 till och med den 22 november 2017. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter kan ske 
fram till och med den 22 november 2017. 
 
Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. 
För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste du antingen: 
• utnyttja teckningsrätterna för att teckna aktier senast den 22 november 2017; eller 
• sälja de teckningsrätter som du inte avser att utnyttja senast den 20 november 2017. 
 
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering från 
Euroclear Sweden AB att bokas bort från innehavarens VP-konto. 
 
Styrelsen för Orasolv AB förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken teckning och 
betalning kan ske. Sådan förlängning kommuniceras genom pressmeddelande som läggs upp på 
Bolagets hemsida senast sista dagen i teckningsperioden. 
 

Handel med teckningsrätter 
Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 1 november 2017 till och med den 20 
november 2017. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar 
därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan 
särskild avisering från Euroclear. 
 

Aktieägare som väljer att inte delta i emissionen kommer att riskera att få sin ägarandel utspädd, 
men har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina 
teckningsrätter. 
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Information från Euroclear till direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i 
den av Euroclear förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med inbetalningsavi från 
Euroclear, särskild anmälan samt en anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. På 
den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det 
hela antalet aktier som kan tecknas. Den som är upptagen i den, i anslutning till aktieboken, särskilt 
förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan 
underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto 
utsändes inte. 
 

Förvaltarregistrerade aktieägare 
Aktieägare vars innehav av i Orasolv AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare 
erhåller inget utskick enligt ovan. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med 
anvisningar från respektive förvaltare.  
 

Teckning med stöd av företrädesrätt 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning. Observera att det kan 
ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i 
enlighet med något av nedanstående två alternativ. 
 

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear 
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktierna 
den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning 
genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller 
ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande. 
 

2. Särskild anmälningssedel 
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta 
inbetalningsavin från Euroclear ska ”Särskild anmälningssedel” användas. Anmälan om teckning 
genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda 
anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild 
anmälningssedel kan beställas från Mangold via telefon eller e-post och finns även i nedladdningsbar 
form på www.mangold.se. 
 
Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 den 22 november 2017. 
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 skickas eller lämnas till: 
Mangold Fondkommission AB 
Emissioner/ Orasolv  
Box 55691 
102 15 Stockholm 
Besöksadress: Engelbrektsplan 2 
 
E-mail: ta@mangold.se 
Telefax: 08-503 015 51 - Telefon: 08-503 015 95 
Hemsida: www.mangold.se 

http://www.mangold.se/
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Teckning utan stöd av företrädesrätt 

Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall att inte samtliga aktier 
tecknats med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt) ska styrelsen, inom ramen för det högsta 
antal aktier som kan ges ut i Företrädesemissionen, erbjudas till samtliga aktieägare till teckning 
(subsidiär företrädesrätt). Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier 
med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var 
och en utnyttjat för teckning av aktie och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand 
ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i 
förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte 
tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, ska tilldelningen ske till 
eventuella garanter av Företrädesemissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp. 
 
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske från och med den 1 november 2017 till och med den 
22 november 2017. Styrelsen i Orasolv AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.  
 
Intresseanmälan att teckna aktierutan stöd av teckningsrätter ska göras på ”Anmälningssedel för 
teckning utan stöd av teckningsrätter” som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till 
Mangold med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Mangold via 
telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Privatpersoner kan även fylla i och skicka in 
anmälningssedeln elektroniskt till Mangold via hemsidan. För detta krävs bankID. Anmälningssedeln 
kan även laddas ned från Orasolvs hemsida, www.orasolv.se. 
 
Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 den 22 november 2017. 
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. För det fall fler än en 
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt 
ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.  
 

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt 

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande 
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter 
utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. 
Erläggs inte likvid i rätt tid kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle 
försäljningspriset 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. 
 

Aktieägare bosatta i utlandet 

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock inte aktieägare samt teckningsoptionsinnehavare 
bosatta i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore samt Sydafrika 
eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra 
åtgärder än de som följer av svensk rätt) som äger rätt att teckna aktier i Företrädesmissionen, kan 
vända sig till Mangold på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. 
 

Betald tecknad AKTIE (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. De nytecknade aktierna är 
bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesmissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.  
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Handel med BTA 

Handel med BTA kommer att ske från och med den 1 november 2017 till dess Företrädesemissionen 
registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring v.49 2017. 
 

Leverans av aktier  

Så snart företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring v.49 2017, 
ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.  
 
För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive 
förvaltare. 
 

Offentliggörande av utfallet av företrädesemissionen 

Cirka en vecka efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av 
företrädesemissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas 
tillgängligt på Bolagets hemsida runt den 24 november 2017. 
 

Handel med nya aktier  

Orasolvs aktie är upptagen till handel på Aktietorget. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya 
aktierna kommer även de aktier som ges ut i Företrädesmissionen att handlas på Aktietorget.  
 

Rätt till utdelning 

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats i den av Euroclear Sweden förda 
aktieboken. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade 
innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 
 

Övrig information om företrädesemissionen 

Styrelsen i Orasolv har rätt att en eller flera gånger förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning 
av teckningstiden kommer offentliggöras genom pressmeddelande. 
 
Teckning av aktier, vare sig detta sker genom utnyttjande av teckningsrätter eller inte är oåterkallelig 
och tecknaren får inte återkalla eller förändra teckningen av aktier, såvida inte annat följer av 
Memorandumet eller lag. 
 
För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare av aktier kommer Orasolv att ombesörja 
att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. 
 
Inga begränsningar i att fritt överlåta värdepappren finns. 
 
Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma lämnas utan 
avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. 
 

Tillämplig lagstiftning 

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. 
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VERKSAMHETSBESKRIVNING 
 
Orasolv utvecklar svensk tandvård genom att bygga en tandvårdskedja som erbjuder patienterna 

trygg och professionell tandvård. Verksamheten drivs i dotterbolaget Orasolv Clinics AB som har 

välskötta tandvårdskliniker där patienter får en trygg, högkvalitativ vård med bästa 

omhändertagande. 

 
HISTORIK 
 
2005 MediTeam Dental AB byter namn till Orasolv AB och beslutar att förändra sin 

strategiska inriktning. Från och med detta år inriktar sig bolaget på att bredda 
verksamheten och bidra till en omstrukturering av den svenska dentalbranschen. 

 
2008 Bolaget expanderar verksamheten med tre kliniker. 
 
2009 Bolaget förvärvar Preventum Partner AB. 
 
2010 Bolaget förvärvar ytterligare två kliniker och arrangerar den första nationella 

kongressen för kvalitet i tandvården. 
 
2012 Orasolv renodlar och fokuserar verksamheten till Orasolv Clinics och Preventum. Den 

del av verksamheten som omfattar utveckling av kariesläkemedel särnoteras under 
namnet RLS. 

 
2013 I juni ingår Bolaget avtal om förvärv av Dômentandläkarna i Uppsala som slutförs i 

september.  
 Avtal om att förvärva M-Dental ingås i december. 
 
2014 I december ingår Bolaget avtal om förvärv av Wiismile i Malmö (Engelbrekts Tandvård) 

samt om förvärv av Tandläkare Karina Melander AB:s rörelse. 
 
2015 Bolaget ingår avtal om förvärv av Tandläkare Laszlo Nagys rörelse.  
 Kapitalanskaffning för att öka förvärvsdriven tillväxt. 
                      Förvärv av rörelsen från Norr Mälarstrandskliniken för integration i M-Dental. 
                    Preventum Parner AB säljs till ett dotterbolag i Lifco-koncernen. 
 
2016 Bolaget förvärvar Gårdatandläkarna i Göteborg. 
 
2017 Michael Lagerbäck tillträder som ny VD för koncernen. Han kom närmast från 

posten som operativ chef på ögonkirurgikedjan Memira, en ledande vårdaktör med 
tydligt kedjekoncept.  
Förvärv av Tandläkare Jacqueline Rasics rörelse som integreras i Engelbrekts Tandvård 
i Malmö.  
Förvärv av Tandläkare Alf Hötzels rörelse som också integreras i Engelbrekts Tandvård.  
 

 
Antal anställda totalt; 93 personer samt 12 konsulter 
 

 



16 
 

 

 

Orasolvs värderingar 

Vision 

Att vara en förebild inom tandvården betyder att de behandlingsmetoder och produkter som Orasolv 

skapar i Sverige, exporteras och används på andra ställen i världen. Det betyder att organisationer 

och företag i andra länder ser upp till Orasolvs arbete och strävar efter att uppnå samma kvalitet. Det 

innebär att mottagandet av patienter sätter en ny standard för att se till hela människan i 

behandlingen. Orasolvs tandvård ska bli en förebild i världen. 

 

Mission 

Orasolv har tilldelat sig själv en uppgift, en mission. Den handlar om det viktigaste för Orasolv - 

kundernas munhälsa. Orasolvs kunder ska ha Sveriges friskaste tänder. 

 

Affärsidé 

Orasolv driver och utvecklar patientsäker och serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård 

som erbjuder patienterna trygg och professionell tandvård hela livet. 

Orasolv är i färd med att skapa ett kedjekoncept och bygga en tandvårdskedja med ambitionen att bli 

den bästa och en av de tre största tandvårdskedjorna i Sverige. 

 

Affärsmål 

Orasolv ska ha tandvårdens: 

• mest nöjda kunder 

• mest engagerade medarbetare 

• bästa lönsamhet, som tillåter stabilitet och utveckling för personal och ägare 
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ORGANISATIONSSTRUKTUR 
 

 

 

 

 

 

 

Idag drivs nio kliniker  

Aurakliniken 
Aurakliniken vid Stureplan i Stockholm erbjuder komplett specialisttandvård inom parodontologi 
(tandlossning), implantatkirurgi, endodonti (tandrotsbehandling) samt protetik (ersättning av 
förlorade tänder). Även allmäntandvård och hygienisttandvård erbjuds. På kliniken arbetar fyra 
specialister, en tandhygienist och fyra tandsköterskor. Mottagningen har sex behandlingsrum. 

 

Dômentandläkarna, Uppsala 

Dômentandläkarna, som förvärvades 2013, bedriver allmäntandvård, ligger i centrala Uppsala och 
har sex behandlingsrum. På kliniken arbetar fyra tandläkare, sju tandhygienister och tre 
tandsköterskor. Arbetssättet på Dômentandläkarna skiljer sig väsentligt åt mot övriga kliniker då de 
tillämpar en så kallad delegerad tandvård vilket innebär att tandläkarna ambullerar mellan 
tandhygienisternas behandlingsrum. 

 

M-Dental, Stockholm 

M-Dental, som förvärvades i januari 2014, är en allmäntandläkarmottagning på Kungsholmen i 
Stockholm. I klinikens fyra behandlingsrum arbetar tre tandläkare, två tandhygienister och tre 
tandsköterskor. 

 

Tandpoolen, Stockholm 

Tandpoolen är en allmäntandläkarmottagning på Gärdet i Stockholm. I klinikens fem behandlingsrum 
arbetar tre tandläkare, två tandhygienister och fyra tandsköterskor. Kliniken är topputrustad med 
bland annat 3D-röntgen och egen maskinell produktion av porslinsinlägg och porslinskronor. 

 

Tandverket, Göteborg 

Tandverket, som ligger i centrala Göteborg, har sedan etableringen för ca 20 år sedan blivit ett 
välkänt varumärke lokalt och var under några år ansvarigt för all privat akuttandvård inom Göteborg. 
Mottagningen bedriver huvudsakligen allmäntandvård men utför även mer avancerade 
behandlingar. Tandverket har sju behandlingsrum. 
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Tyresö Tandvårdsteam 

Kliniken är inriktad på familjetandvård, protetik, implantat samt behandling av tandvårdsrädda. 
Mottagningen, som har sju behandlingsrum, bemannas av fyra tandläkare på heltid med sina team 
samt två tandhygienister. 

 

Tandvårdskliniken Engelbrekt, Malmö 

Kliniken, som förvärvades i januari 2015, ligger invid Lilla Torg i centrala Malmö och har sex moderna 
behandlingsrum. På kliniken arbetar fyra tandläkare, två tandhygienister och tre tandsköterskor. 
 
Michelinkliniken i Huddinge 
Michelinkliniken bedriver allmäntandvård i Huddinge och förvärvades i september 2015. Den har fem 

behandlingsrum i en tandläkarvilla, där tre tandläkare, en tandhygienist och fyra sköterskor arbetar. 

På kliniken finns 3D röntgen för planering av avancerade behandlingar samt CAD/CAM och egen 

fräsmaskin för produktion av porslinskronor. 

 
Gårdatandläkarna i Göteborg 
Gårdatandläkarna, som förvärvades i juni 2016, bedriver allmäntandvård och även specialiserad 

tandvård i Gårda, nära Göteborgs centrum. Kliniken har sju behandlingsrum. På kliniken arbetar fem 

tandläkare, tre tandhygienister och fyra tandsköterskor. 

 

Effektiviseringsåtgärder vid förvärv 
Personal 

Orasolv Clinics har en dokumenterad företagspolicy som redan innan tillträdet presenteras för all 
berörd personal. Policyn reglerar bland annat bemanning, ersättning, semesterperioder, ledigheter 
och personalförmåner inom bolaget. Policyn har som mål att säkerställa ett ökat nyttjande av 
behandlingsrum och utrustningar.  

 

Material  

Vid förvärv ansluts den tillträdda mottagningen till det centrala upphandlingsavtal som Bolaget har 
inom dentala förbrukningsmaterial. Detta innebär lägre inköpspriser för klinikerna.  

 

Ny teknik 

Mottagningens investeringsbehov kartläggs innan tillträdet. Bolaget strävar efter att kontinuerligt 
uppgradera och uppdatera klinikernas inredning och maskinpark. I detta ingår att kliniken ansluts till 
Orasolvs IT-drift och system. 

 

Marknadsföring 

All marknadsföring koordineras av Bolagets centrala funktion för marknadsfrågor. Mottagningens 
hemsida anpassas till Bolagets profil och trycksaker och annonser utformas så att Bolagets 
varumärke blir tydligt. Bolagets varumärkesstrategi innebär att Bolaget tar tillvara det förvärvade 
varumärket och introducerar Orasolv Clinics tillsammans med detta. 
 

Övriga synergier 

Genom att verksamheten koncentreras till tre storstadscentra möjliggörs ett bättre utnyttjande av 
personal då tjänster kan delas mellan klinikerna och back-up vid frånvaro kan ordnas. Vidare 
underlättar de lokala kontaktnäten rekryteringar av duktig personal. 
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Marknadsöversikt 
Bolagets marknad är den svenska tandvårdsmarknaden där det råder etableringsfrihet. Marknaden 
är sund och kännetecknas av hög tillgänglighet och kvalitet. Ersättningssystemen är väl genomtänkta 
då kostnaderna delas mellan patientavgift och tandvårdsförsäkringen som administreras av 
Försäkringskassan. Små åtgärder betalas i stort sett helt via patientavgiften medan 
tandvårdsförsäkringen står för den större delen av kostnaden vid större behandlingar.  
 
Tandvården i Sverige är därför en attraktiv marknad där utvecklingen drivs av en växande och 
åldrande befolkning, en ökning av avancerade och dyra behandlingar samt ökad förståelse för att 
tandvård påverkar allmänhälsan. Även marknaden för kosmetisk tandvård har under senare år sett 
en ökad efterfrågan. Trots en förbättrad munhälsa växer befolkningens tandvårdsbehov. Antalet 
tandlösa personer i Sverige minskar, vilket innebär fler och större behandlingsbehov högre upp i 
åldrarna. Migrationen innebär nya patientgrupper med andra tandvårdsvanor och behov.  
 
Svensk tandvård omsätter årligen cirka 25 Mdr. Av detta finansieras cirka 9 Mdr inom ramen för 

statlig tandvårdsförsäkring, kommun och landsting och resterande 16 Mdr via patientavgifter. 

Marknaden består av både offentliga och privata vårdgivare. De offentliga vårdgivarna, 

Folktandvården, finns i samtliga 21 landsting med cirka 880 mottagningar. I fem landsting bedrivs 

Folktandvården i bolagsform. Ungefär 58 procent av patientbesöken görs hos privat vårdgivare och 

42 procent hos Folktandvården. 

 
Tandvårdsmarknaden har cirka 7 500 aktiva tandläkare, varav cirka 3 000 arbetar inom privat 
verksamhet. Utöver detta finns 3 200 tandhygienister, 10 000 tandsköterskor och 1 200 tandtekniker 
i Sverige. Under de senaste fem åren har antalet tandläkare successivt börjat minska samtidigt som 
antalet invånare ökar. Trots att antalet utbildningsplatser har ökat och att migrationsindex är 
positivt, kommer antalet tandläkare fortsatta att minska. Fram till år 2015 beräknas antalet 
tandläkare minska med 1 000 personer och fram till 2023 med ytterligare 1 000 personer.  
 
Tandvården präglas av strukturförändringar där etablerade verksamheter, framför allt 
Folktandvården och Praktikertjänst AB, utmanas av nya aktörer med ökat fokus på patientnytta och 
service. Tandvården får därutöver allt större och tydligare krav på sina verksamheter från marknad, 
myndigheter och medarbetare.  
 
Tandvården är en fragmenterad marknad där konsolidering nu börjat ske genom att mindre 
verksamheter söker sig till gemensamma bolag vilket öppnat för storskalig privattandvård utanför 
Folktandvården och Praktikertjänst. Mindre mottagningar behöver gå̊ samman för att få effektivare 
resursanvändning och mer patientanpassad service med bland annat förlängda öppettider. Det totala 
antalet svenska tandläkarmottagningar växte med 1,9% per år mellan 2008 och 2011 medan antalet 
tandläkarmottagningar med fler än 20 anställda under samma period växte med 11,5 %.  
 
Bland de tandvårdskedjor som finns på den svenska marknaden kan jämte Orasolv nämnas 
Smile/Colosseum och Distriktstandvården. Utöver dessa finns privata tandläkare och hygienister 
samt företagskooperativet Praktikertjänst (PTJ). Inom landstinget finns Folktandvården (FTV). FTV har 
i olika landsting bolagiserats vartefter en del kliniker privatiserats.  
 
Marknadsförutsättningarna är därför goda för den typ av utvecklingsinriktade kliniker som Orasolv 
driver och avser att förvärva. Orasolvs inriktning är också att driva tandvårdsmottagningar som har 
en stor andel allmäntandvård, vilket är det minst konjunkturkänsliga och minst priskänsliga 
segmentet inom tandvården. 
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FINANSIELL INFORMATION 

 
Resultat och ställning 
 

 Koncernen   Moderbolaget  

 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Koncernen 
      

Nettoomsättning 105 863 90 768 66 495 670 921 777 

Rörelseresultat före 
avskrivningar 

-1 633 2 265 4 077 -8 771 -5 326 -4 216 

Resultat efter finansiella 
poster 

-8 333 -2 739 -88 -8 320 -3 734 -4 259 

Resultat efter skatt 1 234 1 292 3 543 1 247 -3 034 -1 243 

Eget kapital 35 550 34 066 18 499 43 933 42 685 31 443 

Genomsnittligt eget kapital 34 808 26 282 15 634 43 309 37 064 30 971 

Balansomslutning 82 794 73 438 46 388 51 751 50 768 32 542 

       

Nyckeltal 
      

Antal aktier vid årets slut 188 782 602 188782602 123604717 188782602 188782602 123604717 

Genomsnittligt antal aktier 188 782 602 165931465 122490011 188782602 165931465 122490011 

Soliditet, % 43 46 40 85 84 97 

Avkastning på eget kapital, 
% 

4 5 23 3 -8 -4 

Eget kapital per aktie, kr 0,19 0,18 0,15 0,23 0,23 0,25 

Resultat / aktie före 
utspädning, kr 

0,01 0,01 0,03 0,01 -0,02 -0,01 

Genomsnittligt antal 
anställda 

108 74 80 2 2 2 

 

Definition av nyckeltal 

Eget kapital 

Summan av aktiekapital, bundna reserver och 
fritt eget kapital. 
 

Soliditet 

Eget kapital dividerat med 
balansomslutningen. 

 

Avkastning på eget kapital 

Resultat efter skatt dividerat med 
genomsnittligt eget kapital. 

 

Eget kapital per aktie 

Eget kapital på balansdagen dividerat med 
antal aktier på balansdagen. 

 

Resultat/aktie före utspädning 

Resultat efter skatt dividerat med vägt 
genomsnittligt antal aktier under året. 
 

Genomsnittligt antal anställda 

Genomsnittligt antal anställda under året. 
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (MSEK) 2017 2016 2017 2016

KONCERN NOT jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep

1, 2

Kvarvarande verksamhet

Nettoomsättning 18,9 20,4 78,9 73,6

Övriga  rörelseintäkter 0,0 - 0,1 -

Rörelsens  kostnader -23,3 -24,4 -83,4 -75,4

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -4,4 -4,0 -4,4 -1,8

Avskrivningar immateriel la  anläggningsti l lgångar 3 -0,1 -0,2 -0,4 -0,6

Avskrivningar materiel la  anläggningsti l lgångar -0,9 -0,8 -3,0 -2,4

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar -5,4 -5,0 -7,8 -4,8

Finans iel l t netto -0,2 -1,0 -0,4 -1,3

Resultat efter finansiella poster -5,6 -6,0 -8,2 -6,1

Skatt på  periodens  resultat - - - 9,6

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -5,6 -6,0 -8,2 3,5

Periodens  resultat från avvecklade verksamheter - - - -

Periodens resultat -5,6 -6,0 -8,2 3,5

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets  aktieägare -5,6 -6,0 -8,2 3,5

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet hänförligt till 

moderbolagets aktieägare

före utspädning -0,03 -0,03 -0,04 0,02

efter utspädning -0,03 -0,03 -0,04 0,02

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets 

aktieägare

före utspädning -0,03 -0,03 -0,04 0,02

efter utspädning -0,03 -0,03 -0,04 0,02

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

Periodens  resultat -5,6 -6,0 -8,2 3,5

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras i senare finansiella rapporter:

Verkl igt värde finans iel la  ti l lgångar som kan sä l jas , efter skatt 0,0 0,3 0,0 0,3

Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt 0,0 0,3 0,0 0,3

Periodens summa totaltresultat -5,6 -5,7 -8,2 3,8

Periodens summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets  aktieägare -5,6 -5,7 -8,2 3,8

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) 2017 2016 2017 2016

KONCERN Not 30 sep 30 sep 30 jun 30 jun

Anläggningstillgångar

Immateriel la  anläggningsti l lgångar 3 44,3 42,0 44,3 42,1

Materiel la  anläggningsti l lgångar 7,4 9,1 8,3 9,8

Finans iel la  anläggningsti l lgångar 15,5 15,5 15,5 15,3

Summa anläggningstillgångar 67,2 66,6 68,1 67,2

Omsättningstillgångar

Varulager 1,5 2,1 1,9 2,3

Kortfri s tiga  fordringar 5,6 7,5 5,7 9,4

Likvida  medel 0,2 4,7 2,0 12,5

Summa omsättningstillgångar 7,3 14,3 9,6 24,2

Summa tillgångar 74,5 80,9 77,7 91,4

Eget kapita l 27,5 37,8 33,0 43,6

Långfris tiga  skulder 14,6 21,0 20,7 21,9

Kortfri s tiga  skulder 32,4 22,1 24,0 25,9

Summa eget kapital och skulder 74,5 80,9 77,7 91,4
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (MSEK) 2017 2016 2017 2016

KONCERNEN jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep

Kassaflöde från löpande verksamheten -5,9 -6,2 -5,7 -3,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,2 -0,8 -2,1 -11,2

Kassaflöde från finans ieringsverksamheten 4,3 -0,8 2,0 2,5

Periodens kassaflöde -1,8 -7,8 -5,8 -11,8

Likvida  medel  vid periodens  början 2,0 12,5 6,0 16,5

Likvida  medel  vid periodens  s lut 0,2 4,7 0,2 4,7

NYCKELTAL 2017 2016 2017 2016

KONCERNEN jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep

Antal  aktier vid periodens  s lut 188 782 602 188 782 602 188 782 602 188 782 602

Genomsnittl igt anta l  aktier 188 782 602 188 782 602 188 782 602 188 782 602

Sol idi tet (%) 37 47 37 47

Avkastning på  eget kapita l  (%) -18 -15 -24 9

Avkastning på  tota l t kapita l  (%) -7 -7 -10 4

Eget kapita l  per aktie, SEK 0,15 0,20 0,15 0,20

Antal  arbetsdagar 65 66 188 189

EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (MSEK) 2017 2016 2017 2016

KONCERNEN 30 sep 30 sep 30 jun 30 jun

Eget kapital vid periodens ingång 33,0 43,6 35,1 32,8

Periodens  resultat -5,6 -6,0 -2,1 10,8

Övrigt tota l resultat - 0,3 - -

Periodens  tota l resultat -5,6 -5,7 -2,1 10,8

Eget kapital vid periodens utgång 27,5 37,9 33,0 43,6

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) 2017 2016 2017 2016

MODERBOLAGET jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep

Nettoomsättning 0,4 0,2 1,2 0,5

Övriga  intäkter 0,0 0,0 0,0

Rörelsens  kostnader -2,4 -3,1 -6,2 -6,7

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -2,0 -2,9 -5,0 -6,2

Avskrivningar immateriel la  ti l lgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar av materiel la  ti l lgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar -2,0 -2,9 -5,0 -6,2

Finans iel l t netto 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Resultat efter finansiella poster -2,0 -2,9 -5,1 -6,3

Skatt på  periodens  resultat 0,0 0,0 0,0 9,6

Periodens resultat/ periodens totalresultat -2,0 -2,9 -5,1 3,3

BALANSRÄKNING (MSEK) 2017 2016 2017 2016

MODERBOLAGET 30 sep 30 sep 30 jun 30 jun

Anläggningstillgångar

Immateriel la  anläggningsti l lgångar 0,3 0,0 0,3 0,0

Materiel la  anläggningsti l lgångar - - - -

Finans iel la  anläggningsti l lgångar 43,5 29,0 47,9 29,0

Summa anläggningstillgångar 43,8 29,0 48,2 29,0

Omsättningstillgångar

Kortfri s tiga  fordringar 0,9 25,0 0,8 21,7

Kassa  och bank 0,0 0,2 0,3 5,4

Summa omsättningstillgångar 0,9 25,2 1,1 27,1

Summa tillgångar 44,7 54,2 49,3 56,1

Eget kapita l 38,8 46,0 42,3 48,9

Långfris tiga  skulder 0,0 3,5 3,0 4,0

Kortfri s tiga  skulder 5,9 4,7 4,0 3,2

Summa eget kapital och skulder 44,7 54,2 49,3 56,1
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AKTIEINFORMATION 
 

Aktiekapital och ägarförhållande 

Orasolvs aktiekapital uppgår till 37 756 521 SEK fördelat på 188 782 602 aktier. Kvotvärdet per aktie 
uppgår till 0,20 SEK och aktierna är utgivna i enlighet med svensk lagstiftning. Varje aktie medför lika 
rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma berättigar varje aktie till en (1) röst 
och alla aktieägare kan rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning i rösträtt. Aktierna kan fritt 
överlåtas och är denominerade i SEK. Bolagets ISIN-kod är SE0001183732. 
 

År Transaktion 
Ökning antal 

aktier 
Ökning 

aktiekapital 
Totalt 

aktiekapital 
Antal 
aktier 

Kvot 
värde 

2009 Nyemission 84 692 949 1 693 859 5 928 507 296 425 323 0,02 
2010 Nyemission 1 923 077 38 462 5 966 969 298 348 400 0,02 
2010 Nyemission 20 270 270 405 405 6 372 374 318 618 670 0,02 
2010 Omvänd split   6 372 374 31 861 866 0,20 
2010 Nyemission 998 938 199 788 6 572 162 32 860 804 0,20 
2010 Nyemission 680 272 136 054 6 708 216 33 541 076 0,20 
2011 Nyemission 574 545 114 909 6 823 125 34 115 621 0,20 
2011 Optionsinlösen 400 000 80 000 6 903 125 34 515 621 0,20 
2011 Nyemission 8 385 270 1 677 054 8 580 179 42 900 891 0,20 
2011 Nyemission 1 350 626 270 125 8 850 304 44 251 517 0,20 
2012 Nyemission 38 941 335 7 788 267 16 638 571 83 192 852 0,20 
2013 Nyemission 1 743 588 348 717 16 987 288 84 936 440 0,20 
2013 Optionsinlösen 900 000 180 000 17 167 288 85 836 440 0,20 
2013 Nyemission 27 400 000 5 480 000 22 647 288 113 236 440 0,20 
2013 Nyemission 3 466 653 693 331 23 340 619 116 703 093 0,20 
2013 Nyemission 862 694 172 539 23 513 158 117 565 787 0,20 
2014 Nyemission 5 779 208 1 155 841 24 668 999 123 344 995 0,20 
2014 Nyemission 259 722 51 944 24 720 943 123 604 717 0,20 
2015 Nyemission 53 463 384 10 692 677 35 413 621 177 068 101 0,20 
2015 Nyemission 8 338 974 1 667 795 37 081 416 185 407 075 0,20 
2015 Nyemission 3 375 527 675 105 37 756 521 188 782 602 0,20 

 
 

Aktieägare Orasolv AB  Antal aktier Kapital- och röstandel 
Bertil Haglund via bolag 25 426 980 13,47 

Rune Löderup 21 175 488 11,22 

Torbjörn Gunnarsson 16 104 343 8,53 

Håkan Hallberg 15 999 908 8,48 

Övriga 110 075 883 58,31 

Total 188 782 602 100,00 

 
 
  

Bolagsvärde före emissionen 

 
Bolagsvärdet före emissionen uppgick den 26 oktober 2017 till 47,2 MSEK. 
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Bemyndiganden och emissioner av aktier och optioner 

Vid årsstämman i Orasolv AB den 11 maj 2017, beslöts att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera 
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om 
nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning av emitterade 
aktier, teckningsoptioner eller konvertibler skall kunna ske kontant, genom kvittning, mot 
apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5§ andra stycket 1-3 aktiebolagslagen. 
 

Teckningsoptioner 
Vid årsstämman 2017 beslöts att emittera 2 200 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Orasolv 
Clinics för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare i Orasolv AB (publ). Varje option 
berättigar till teckning av en aktie i Orasolv AB för SEK 0,41 före den 30 juni 2020.  
 
Tidigare utgivna teckningsoptioner har makulerats eller förfallit. 

 

Historisk utveckling 

Den 1 januari 2017 uppgick den senaste betalkursen till SEK 0,39, vid utgången av september 2017 

uppgick den senaste betalkursen till SEK 0,29, motsvarande en nedgång om 25 %. 

Utdelningspolitik och övrig information 

Bolaget har historiskt inte lämnat någon utdelning och det finns ingen uttalad policy för hur 
utdelning kommer att lämnas framöver. Utdelningen beslutas av årsstämman och utbetalningen 
sköts av Euroclear Sweden. Rätt till eventuell utdelning tillfaller den som på en av årsstämman 
fastställd avstämningsdag är registrerad aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om 
en aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget 
avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription 
tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inte några särskilda restriktioner för utdelning 
eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Vid likvidation har en aktieägare 
rätt till den andel av överskottet som dennes aktier representerar. Aktieägare äger företräde vid 
nyteckning av aktier att teckna aktier i förhållande till sitt ägande om inte annat beslutas av 
årsstämman. 
 

VPC-anslutning 

Bolaget och dess värdepapper är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet, VPC-systemet, 
med Euroclear Sweden som central värdepappersförvaltare och clearingorganisation. Euroclear 
Sweden för också Bolagets aktiebok. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna i Bolaget. Euroclear 
Swedens adress är: Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, Box 191, 101 23 Stockholm. 
 

Marknadsnotering 

Orasolvs aktier är föremål för handel på Aktietorget som är en inofficiell handelsplats, där aktier 
handlas via handelssystemet SAXESS. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i 
realtid genom samma kanaler som för börsnoterade aktier. 
 
Orasolv är genom avtal bundet att följa Aktietorgets krav för handel och krav på information. 
Aktietorget ansvarar dock inte för övervakningen av bolagen.  

 

Aktieägare 

Orasolv har per 31 december 2016 ca 1 700 aktieägare och 188 782 602 utestående aktier med ett 
kvotvärde om 0,20 kronor. Därtill kommer teckningsoptioner motsvarande 2 200 000 aktier. 
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STYRELSE, LEDNING OCH REVISORER 
 

Styrelsens sammansättning och arbetsordning 
Mandatperiod 

Orasolvs styrelseledamöter valdes av Bolagets årsstämma den 11 maj 2017. Uppdraget för samtliga 
styrelseledamöter gäller till slutet av nästa årsstämma, som är planerad att äga rum den 26 april 
2018. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda uppdraget. 

 

Arbetsformer 

Styrelsens arbete följer en fastställd arbetsordning och verkställande direktörens arbete regleras i en 
särskild instruktion. Idag består Orasolvs styrelse av fyra ledamöter. Styrelsen skall normalt hålla 
minst fem ordinarie styrelsemöten om året, varav ett skall vara konstituerande. 

 

Valberedning  

Vid bolagets årsstämma den 11 maj 2017 beslutades att Orasolv skall ha en valberedning bestående 
av en representant från de tre största ägarna vid utgången av 2017. Valberedningens mandatperiod 
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utgörs således av Bertil 
Haglund, tillika styrelseordförande i Orasolv och därmed sammankallande, Rune Löderup och 
Torbjörn Gunnarsson.  
 
Valberedningen skall utfärda rekommendationer avseende val av styrelseordförande, 
styrelseledamöter och revisor, arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter samt ersättning 
för utskottsarbete och revisionsarvode. Förslagen presenteras på Orasolvs hemsida senast en vecka 
före årsstämman.  

 

Ersättningar 

Samtliga i detta avsnitt angivna ersättningar för 2017 avser perioden 1 januari-31 december. 
Beloppen för 2017 har inte varit föremål för revision. 

 

Styrelsearvode 

Vid årsstämman den 11 maj 2017 beslöts att ersättning om 500 tkr skall utgå till Bolagets 
styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande skall ersättning om 200 tkr utgå och till ledamöter 100 
tkr. 
 

Det föreligger inget avtal mellan Orasolv och någon styrelseledamot om rätt till lön eller pension för 
styrelseuppdraget utöver styrelsearvodet och det föreligger ingen rätt till ersättning om ledamoten – 
på grund av eget val eller på grund av bolagsstämmas beslut – frånträder uppdraget i förtid. 
 

Ersättning till revisorer 

Öhrlings Pricewaterhouse Coppers erhöll under 2016 arvoden för revisionsuppdrag uppgående till 
490 tkr och arvoden för övriga uppdrag uppgående till 103 tkr. Totalt uppgick arvoden till Öhrlings 
Pricewaterhouse Coopers under 2016 till 593 tkr. 
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Styrelse 

 
 
Bertil Haglund, född 1957 
Styrelseordförande 
 
Medlem av styrelsen sedan juni 2016. 
Civilekonom med gedigen erfarenhet från 
såväl den finansiella sektorn som 
tjänstesektorn.  
 
Är idag VD och huvudägare i Hedera Group AB 
(publ), ett bemanningsföretag som är noterat 
på First North. Byggde som VD upp NGS 
Group (noterat på NGM Equity) och äger idag 
Lectica AB som arbetar med investeringar i 
rörelsedrivande bolag.  
 
Övriga styrelseuppdrag: Stureplanskliniken 
AB, Luxoro AB, Förvaltnings AB Kronopark, 
Rent a driver AB, Mentor HB och Läkarresurs 
FA Rekryt AB. 
 
Aktieinnehav: 25 426 980 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan Hallberg, född 1958 
Styrelseledamot 
Medlem av styrelsen sedan 2012. Civilekonom 
med lång erfarenhet från hälso- och 
sjukvårdsbranschen och från private equity. 
Håkan har varit CFO i Frösunda Omsorg AB 
och Aleris AB. Han har tidigare arbetat för, 
och varit delägare i, bl a Karo Bio AB, AB 
Segulah och AB Previa.  
 
Övriga styrelseuppdrag: Health & Care of 
Scandinavia AB. 
Antal aktier i Orasolv* 15 999 908 
 

 
 
 

 
 
Marianne Westerlund, född 1955  
Styrelseledamot 
 
Medlem av styrelsen sedan juni 2016. 
Legitimerad tandläkare och har under många 
år varit chef för ett antal kliniker i Stockholm 
Folktandvård. Har även varit operativ chef för 
Distriktstandvården AB och därmed haft 
ansvar för tio tandvårdskliniker.  
 
Är idag verksamhetschef för 
radiologiverksamheten och 
laboratoriemedicin i Sörmlands läns landsting. 
Inga övriga styrelseuppdrag. 
 
Antal aktier i Orasolv 2 015 888 
 

 
 
Torbjörn Gunnarsson, född 1959 
Styrelseledamot 
 
Civilekonom. Egen företagare och investerare. 
Torbjörn har arbetat 25 år i finansmarknaden 
på ledande positioner och varit rådgivare till 
börsnoterade företag i många branscher. 
Tidigare arbetsgivare är ABB Financial Services 
och Hagströmer & Qviberg.  
 
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i FortNox 
AB, Sankt Petersburg Property Company, 
Sparlån, LGT Logistics och Gunnarsson 
Fastigheter samt driver egen gård. 
 
Aktieinnehav i Orasolv: 16 104 34
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Ledande befattningshavare 

 
 
Michael Lagerbäck, född 1973  
Verkställande direktör 
 
Leg. Optiker med examen från Karolinska 
Institutet samt utbildning i marknadsföring 
från Företagsekonomiska Institutet. Michael 
har framgångsrikt varit med och byggt upp 
den svenska delen av ögonkirurgikedjan 
Memira från en klinik i Uppsala år 2005 till en 
rikstäckande kedja. Michael kommer senast 
från rollen som operativ chef för Memira och 
VD för det svenska bolaget i koncernen.  
 
Aktieinnehav i Orasolv: 560 000  
 

 
 
Mia Ekeberg, född 1967,  
Odontologiskt ansvarig tandläkare  
 
Leg. tandläkare och tillika klinikchef för M-
Dental. Byggde framgångsrikt upp M-Dental 
tillsammans med Magnus Nordemar och sålde 
verksamheten till Orasolv 2014.  
 
Aktieinnehav i Orasolv: 619 000  

 

 
 
Veronica Pettersson, född 1970 
Försäljningschef  
 
Utbildad inom Strategisk Försäljning. Flera års 
erfarenhet av att driva försäljningsarbete i 
olika branscher. Veronica kommer närmast 
från Poolia och var dessförinnan ansvarig för 
försäljningsarbetet mot företagskunder på 
Memira.  
 
Aktieinnehav i Orasolv: 80 000  

 

Ida Hassis,  född 1989 

HR-chef 

Kandidatexamen från 
personalvetarprogrammet vid Örebro 
Universitet med inriktning mot socialpsykologi 
och arbetsrätt. Ida kommer senast från rollen 
som HR-generalist på ett snabbväxande bolag 
inom IT-branschen och tar med sig värdefull 
erfarenhet vad gäller bredden inom HR samt 
uppbyggnad av en HR-funktion från grunden. 

Aktieinnehav i Orasolv: 0

Revisor 

Jenny Nobrand är huvudansvarig revisor 
Vald revisor är ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade Jenny Nobrand som 
huvudansvarig revisor. 

Övrigt 
Det finns inga avtal som Styrelsen eller övriga ledande befattningshavare har slutit med Orasolv eller 
något av dess dotterbolag om förmåner eller andra förehavanden efter det att uppdraget avslutats. 
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Skattefrågor i Sverige 

Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande information om beskattningen av kapitalinkomster för 

privatpersoner bosatta i Sverige samt för svenska aktiebolag. Sammanfattningen är baserad på bestämmelser som gällde 

vid tryckningen av detta prospekt. Dock bör varje person som överväger att köpa aktier konsultera sin skatterådgivare om 

vilka konsekvenser ett innehav och eventuell framtida försäljning kan innebära. Nedanstående beskrivning är tillämplig på i 

Sverige obegränsat skatteskyldiga fysiska och juridiska personer. Beskrivningen gäller inte i utlandet hemmahörande 

personer och heller inte i de fall där aktier innehas som omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av 

handelsbolag. Bolaget tar på sig ansvaret för att innehålla källskatt. 

Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande information om beskattningen av kapitalinkomster för 

privatpersoner bosatta i Sverige samt för svenska aktiebolag. Sammanfattningen är baserad på bestämmelser som gällde 

vid tryckningen av detta prospekt. Dock bör varje person som överväger att köpa aktier konsultera sin skatterådgivare om 

vilka konsekvenser ett innehav och eventuell framtida försäljning kan innebära. Nedanstående beskrivning är tillämplig på i 

Sverige obegränsat skatteskyldiga fysiska och juridiska personer. Beskrivningen gäller inte i utlandet hemmahörande 

personer och heller inte i de fall där aktier innehas som omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av 

handelsbolag. Bolaget tar på sig ansvaret för att innehålla källskatt. 

Beskattning vid avyttring av aktier 
Fysiska personer 

För fysiska personer hemmahörande i Sverige och svenska dödsbon beskattas kapitalvinster och 
utdelningar i inkomstslaget kapital med en statlig inkomstskatt på 30 procent. Kapitalvinst respektive 
kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för 
försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet.  
 
Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden innebärande att anskaffningsvärdet för 
samtliga finansiella instrument av samma slag och sort ska beräknas gemensamt på grundval av 
faktiska anskaffningsutgifter med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. För 
marknadsnoterade aktier och dylikt kan, istället för genomsnittsmetoden, en schablonregel 
användas vid beräkning av omkostnadsbeloppet.  
 
Schablonregeln innebär att 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter 
används som omkostnadsbelopp. Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier och andra 
marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (till exempel teckningsrätter och BTA) får 
dras av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år på aktier och på 
marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (dock inte investeringsfonder som 
innehåller svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). För kapitalförluster som inte dragits av 
mot vinst på marknadsnoterade aktiebeskattade värdepapper medges avdrag i inkomstslaget kapital 
med 70 procent av förlusten.  
 
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten samma år. 
Skattereduktion medges med 30 procent på underskott upp till 100 000 SEK och med 21 procent på 
överskjutande del. Underskott kan inte ackumuleras för att skapa kvittningsmöjligheter senare 
beskattningsår. 

 

Juridiska personer 

För aktiebolag och andra juridiska personer är hela kapitalvinsten och utdelning skattepliktiga. 
Juridiska personer beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent i statlig skatt. 
Avdrag för kapitalförluster på aktier som innehas som kapitalplacering medges endast mot 
kapitalvinster på aktiebeskattade värdepapper. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag 
som gjort förlusten, kan det samma år dras av mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper 
som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, om det föreligger 
koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företagen begär det vid samma års taxering. 
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Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett år får sparas och dras av mot kapitalvinster under 
efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.  
Kapitalvinst och utdelning på så kallade näringsbetingade aktier är inte skattepliktiga. Kapitalförlust 
på näringsbetingade aktier är inte avdragsgilla. För investmentbolag, handelsbolag och 
värdepappersfonder gäller särskilda skatteregler. 

 

Beskattning av utdelning 

För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 procent. För juridiska personer, utom dödsbon, 
är skattesatsen 28 procent. För vissa juridiska personer gäller särskilda regler. För aktiebolag och 
ekonomiska föreningar är utdelning på näringsbetingat innehav skattefri.  
 
Skattefrihet för utdelning på noterade andelar förutsätter dessutom att andelarna innehafts under 
en sammanhängande tid om minst ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos 
innehavaren, samt att andelsinnehavet motsvarar minst tio procent av rösterna eller innehavet 
betingas av rörelse. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. Om 
andelarna avyttras innan kravet på innehavstid är uppfyllt kan dock lämnad utdelning komma att tas 
upp till beskattning under ett senare beskattningsår. För fysiska personer som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige innehålls preliminärskatt avseende utdelning med 30 procent på utdelat 
belopp. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear – eller beträffande 
förvaltningsregistrerade aktier – av förvaltaren. 
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Legala frågor och övrig information 

Associationsform 
Orasolv grundades och registrerades hos Patent- och registreringsverket (nuvarande Bolagsverket) 
den 7 februari 2000 och har bedrivit verksamhet sedan dess. Stiftelseurkunden finns tillgänglig hos 
Bolaget. Från och med den 1 juli 2005 har verksamheten bedrivits under firma Orasolv AB. Bolaget är 
publikt. Orasolv etablerades som ett aktiebolag och bedriver verksamheten under denna 
associationsform, vilken regleras av aktiebolagslagen. Bolaget skall i egen regi och i förekommande 
fall genom dotterbolag, driva verksamhet inom dentalbranschen. Denna verksamhet består i att 
driva, utveckla och förvärva tandvårdskliniker och kan också bestå i att driva verksamheter som ger 
service till andra bolag. Bolaget kan också handla med värdepapper som är relaterade till 
verksamheten. Orasolvs organisationsnummer är 556585-4394. Styrelsens säte är Stockholm. 
Huvudkontorets post- och besöksadress är Danderydsgatan 26, SE-114 26 STOCKHOLM, Sverige. 

Svensk kod för bolagsstyrning 
Aktierna i Orasolv är inte noterade på någon reglerad marknad och således är svensk kod för 
bolagsstyrning (Koden) inte obligatorisk för Orasolv. Emellertid strävar Orasolv efter att följa koden. 

Väsentliga avtal 
 
Kreditavtal 
Orasolv AB har tecknet låneavtal med Lectica AB och Torbjörn Gunnarsson. Lånen uppgår till 3,4 
MSEK för Lectica AB och 1 MSEK för Torbjörn Gunnarsson. Lånen löper med en ränta på 4,95% 
årsränta.  
 
Per den 16 oktober 2017 hade 2,684 MSEK i teckningsförbindelser ställts till Bolagets förfogande via 
inlåning från Torbjörn Gunnarsson med 1,0 MSEK och Bertil Haglund med 1,684 MSEK. Denna 
fordran kommer att kvittas mot aktier i företrädesemissionen. 
 
Styrelsen har i samband med kvartalsrapporten den 26 oktober 2017 konstaterat att Orasolv brutit 
mot covernanterna mot banken. Samtidigt konstaterar styrelsen att med hänsyn till emissionen att  
Orasolv uppfyller kraven mot banken. 

Transaktioner med närstående 
Följande transaktioner med närstående har ägt rum. Se även under ”kreditavtal” 
 

Transaktioner under 2016 

Styrelsens ordförande Håkan Hallberg har varit tf VD under hösten 2016, lönen uppgick till 289 tkr. 
 

Försäkringssituation 
Bolagets styrelse anser att Orasolvs försäkringsskydd är tillfredsställande. Bolaget har sedvanlig 
företagsförsäkring innefattande bland annat patientförsäkringar, garantiförsäkringar, egendom och 
ansvar. Försäkringsskyddet är föremål för löpande översyn.  

Tvister 
Orasolv har inga pågående tvister.  
Bolaget har inte varit part i några andra rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu 
icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste 
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tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekt på Bolagets finansiella 
ställning eller lönsamhet. 

Miljöpåverkan 
Orasolv arbetar aktivt med miljöfrågor, med det övergripande målet att minimera bolagets och 
verksamhetens miljöpåverkan. Bolagets verksamhet inom Orasolv Clinics uppfyller fastställda 
miljökrav på tandvård. Inom koncernen i övrigt bedrivs det inte någon miljöfarlig verksamhet som 
kräver tillstånd eller rapportering enligt tillämpliga lagar och regler. Det finns inga konkreta 
miljöfaktorer som kan påverka Orasolvs användning av de materiella anläggningstillgångarna som 
Bolaget förfogar över. 

Aktieägaravtal 
Styrelsen känner inte till något aktieägaravtal mellan Orasolvs aktieägare. 

Garantiutfästelser 
Koncernens försäljning är ej förknippad med någon form av garantiåtagande från i koncernen 
ingående bolag utom vad som är normalt förekommande.  

Principer för internprissättning 
Inom koncernen förekommer internfakturering. Detta sker till marknadsmässiga priser och har 
huvudsakligen rört management fee som moderbolaget fakturerat till dotterbolagen. 

Övrigt 
Det har inte förekommit offentliga uppköpserbjudanden avseende Orasolvs aktier under det 
innevarande eller föregående räkenskapsår. 

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion med mera 
Kopior av alla rapporter, brev och andra handlingar, bolagsordning och stiftelseurkund, historisk 
finansiell information, värderingar eller utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på Bolagets begäran 
och som till någon del ingår eller hänvisas till i Emissionsmemorandumet, den historiska finansiella 
information som föreligger för Bolaget och alla dess dotterbolag för de tre senaste räkenskapsåren 
före offentliggörandet av Emissionsmemorandumet kan under Emissionsmemorandumets 
giltighetstid granskas i pappersform på Orasolvs huvudkontor, adress Danderydsgatan 26, 114 26, 
Stockholm, Sverige, på vardagar under ordinarie kontorstid. Reviderade koncernräkenskaper för 
åren 2012 till 2016 samt detta Emissionsmemorandum kommer även att finnas tillgängligt på 
Bolagets hemsida www.orasolv.se. 
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BOLAGSORDNING 
§ 1 Firma 

Bolagets firma är Orasolv AB (publ). 

 

§ 2 Säte 

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. 

 

§ 3 Verksamhet 

Bolaget skall i egen regi och i förekommande fall genom dotterbolag, driva verksamhet inom 
dentalbranschen. Denna verksamhet består i att driva, utveckla och förvärva tandvårdskliniker och 
kan också bestå i att driva verksamheter som ger service till andra bolag Bolaget kan också förvalta 
värdepapper som är relaterade till verksamheten.  

 

§ 4 Aktiekapital  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 kronor.  

 

§ 5 Antal aktier 

Antal aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 st. 

 

§ 6 Styrelse och revisor 

Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter med 0-10 suppleanter. De väljs årligen på årsstämman för 
tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 
Revisor väljs på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma.  

 

§ 7 Kallelse  

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och hållas 
tillgänglig på bolagets webbplats och att genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att 
kallelse skett. Andra meddelanden hålls tillgängliga på bolagets webbplats. 
 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning 
kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till 
annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. 
 

För att få delta på bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken 
avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget senast kl 16.00 den 
dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem vardagar före 
stämman. 

 

§ 8 Årsstämma 

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande 
ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Godkännande av dagordning 
4. Val av protokolljusterare 
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5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 
7. Beslut 
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer 
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
9. Val av styrelse och revisor  
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 

bolagsordningen. 

 

§ 9 Plats för bolagsstämma 

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.  

§ 10 Rösträtt 

Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda 
aktier utan begränsning i röstetal. 

§ 11 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231. 

§ 12 Avstämningsdag 

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister 
enligt 4 kap. lagen om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på 
avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva 
de rättigheter som följer 4 kap. 39§ i aktiebolagslagen (2005:551). 

 

Handlingar införlivade genom hänvisning 
Följande handlingar utgör genom hänvisning delar av Emissionsmemorandumet: 
 

- Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 

- Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 

- Delårsrapport 30 juni 2017 

- Delårsrapport 30 sep 2017 

Uppgifterna avser koncernen Orasolv AB (publ) med org nr 556585-4394. Fullständig historisk 
finansiell information, inklusive noter, införlivas genom hänvisning till Bolagets hemsida och 
Aktietorgets hemsida. Finansiella kommentarer hänvisas till senaste publicerad rapport den 26 
oktober 2017 eller på Bolagets hemsida orasolv.se. Delårsrapporterna för 2017 och 2016 är inte 
granskade av Bolagets revisor. 
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ADRESSER 
OraSolv AB (publ) - Danderydsgatan 26 - 114 26 Stockholm 
www.orasolv.se  Kontakt: 08-661 06 10 eller info@orasolv.se 
 
STOCKHOLM - UPPSALA: 

Specialisttandvård 
 

AURAKLINIKEN 
Orasolv Clinics AB 
Brunnsgatan 8 
11 38 STOCKHOLM   
 

Telefon 08-545 111 00 
 

www.aurakliniken.se  
 

Allmäntandvård 
 

M-DENTAL 
Orasolv Clinics AB 
Gjörwellsgatan 26 
112 60 STOCKHOLM 
 

08-618 70 70 
 

www.mdental.se  

Allmäntandvård 
 

MICHELINKLINIKEN 
Orasolv Clinics AB 
Frösövägen 1 
141 39 HUDDINGE 
 

08-711 18 18 
 

www.michelinkliniken.se  
 

Allmäntandvård 
 

TANDPOOLEN 
Orasolv Clinics AB 
Askrikegatan 1 
115 57 STOCKHOLM 
 

08-545 841 66 
 

www.tandpoolen.se   

Allmäntandvård 
 

TYRESÖ TANDVÅRDSTEAM 
Orasolv Clinics AB 
Västangränd 16 
135 40 TYRESÖ 
 

08-55 65 65 65 
 

www.tandvardsteamet.se  

Allmäntandvård 
 

DÔMENTANDLÄKARNA 
Orasolv Clinics AB 
Drottninggatan 5 
753 10 UPPSALA 
 

018-12 51 60 
 

www.domentandlakarna.se   

   

GÖTEBORG: 
 MALMÖ: 

Allmäntandvård 
 

Gårdatandläkarna 
Orasolv Clinics AB 
Vädursgatan 5 
412 50 GÖTEBORG 
 

031-733 25 11 
 

www.gardatandlakarna.se  

Allmäntandvård 
 

Tandverket 
Orasolv Clinics AB 
Polhemsplatsen 1 
411 11 GÖTEBORG 
 

031-80 06 65 
 

www.tandverket.se  

Allmäntandvård 
 

Engelbrekts Tandvård 
Orasolv Clinics AB 
Engelbrektsgatan 7 
211 37 MALMÖ 
 

040-631 57 00 
 

www.engelbrektstandvard.se 
 

   

Emissionsinstitut  Kontoförande institut   
Mangold Fondkommission AB Euroclear Sweden AB 
Engelbrektsplan 2  Klarabergsviadukten 63 
114 34 Stockholm  111 64 Stockholm 
www.mangold.se 

http://www.orasolv.se/
http://www.aurakliniken.se/
http://www.mdental.se/
http://www.michelinkliniken.se/
http://www.tandpoolen.se/
http://www.tandvardsteamet.se/
http://www.domentandlakarna.se/
http://www.gardatandlakarna.se/
http://www.tandverket.se/
http://www.engelbrektstandvard.se/

