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VIKTIG INFORMATION

ALLMÄNT
Etteplan Oyj, med organisationsnummer 0545456–2 och säte i Finland (”Etteplan”), har lämnat ett rekommenderat, kontant erbjudande avseende samtliga aktier 
i Semcon AB (ett svenskt publikt aktiebolag, med organisationsnummer 556539–9549) (”Semcon” eller ”Bolaget”) i enlighet med de villkor som anges i denna 
erbjudandehandling (”Erbjudandet”).

Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Etteplan och aktieägarna i Semcon med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk 
rätt. Tvist rörande Erbjudandet eller sådana avtal, eller som uppkommer med anledning därav, ska endast avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska 
utgöra första instans.1

Nasdaq Stockholms takeover-regler (”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-
reglerna är tillämpliga på Erbjudandet. Etteplan åtog sig, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 15 augusti 2022 
skriftligen gentemot Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq Stockholm”) att följa Takeover-reglerna, samt att underkasta sig de sanktioner som Etteplan kan åläggas av 
Nasdaq Stockholm vid överträdelse av Takeover-reglerna. Etteplan informerade den 23 augusti 2022 Finansinspektionen (”FI”) om Erbjudandet samt om ovan nämnda 
åtagande gentemot Nasdaq Stockholm.

Denna erbjudandehandling har godkänts av och registrerats hos FI i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden 
på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av denna erbjudandehandling och registrering hos FI 
innebär inte någon garanti från FI att sakuppgifterna i erbjudandehandlingen är riktiga eller fullständiga. Vid eventuell avvikelse avseende innehåll mellan denna 
svenskspråkiga originalversion och den engelska översättningen, ska den svenskspråkiga originalversionen äga företräde. 

Informationen i denna erbjudandehandling anses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen försäkran om att 
informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning, frånsäger 
sig Etteplan uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar, revideringar eller tillägg avseende erbjudandehandlingen. Informationen i erbjudandehandlingen 
lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte.

Etteplan garanterar inte och tar inget ansvar för att informationen om Semcon är korrekt eller fullständig, och tar inget ansvar för att sådan information 
är korrekt eller fullständig utöver vad som kan följa av tillämplig lag. Förutom vad som uttryckligen anges i erbjudandehandlingen, har ingen information i 
erbjudandehandlingen granskats eller reviderats av Semcons revisor.

Evli Corporate Finance AB (”Evli”) är finansiell rådgivare till Etteplan och inte till någon annan i samband med Erbjudandet. Evli ansvarar inte gentemot någon annan 
än Etteplan för rådgivning i samband med Erbjudandet. Evli ansvarar inte heller för att tillhandahålla det skydd som ges till Evli klienter till någon annan person i 
samband med sådant Erbjudande. Informationen i erbjudandehandlingen har lämnats av Etteplan och härrör, såvitt avser de delar som avser Bolaget, från Semcons 
offentligt tillgängliga information. Informationen i denna erbjudandehandling har inte blivit självständigt verifierad av Evli och utgör inte en rekommendation från 
Evli till mottagaren eller till någon annan person. Varken Evli eller något av dess dotterbolag, eller dess anställda, styrelseledamöter, ledande befattningshavare, 
leverantörer, rådgivare, medlemmar, efterträdare, representanter eller ombud ger någon garanti, uttryckligen eller implicit, vad gäller korrektheten eller 
fullständigheten av informationen som finns i denna erbjudandehandling, och frånsäger sig allt ansvar (inklusive direkt, indirekt, följdskada eller annan skada) med 
anledning av sådan information.

Siffrorna som presenteras i erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats. Detta innebär att vissa tabeller kan komma att summera inkorrekt. All information i 
erbjudandehandlingen avseende aktieinnehav i Semcon är baserad på 18 112 534 utestående aktier i Semcon, exklusive 474 542 egna aktier som innehas av Semcon, 
om inget annat anges.

FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION
Uttalanden i erbjudandehandlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra 
utvecklingsprognoser och underliggande antaganden, uttalanden avseende planer, mål, avsikter och förväntningar avseende framtida finansiella resultat, händelser, 
verksamhet, tjänster, produktutveckling och potential och andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis 
kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”kommer bli” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad 
information är till sin natur föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. 
Framtida förhållanden och utveckling kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i eller projicerats genom den framtidsinriktade informationen 
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Etteplans kontroll. Framtidsinriktad information förekommer på ett antal platser i denna 
erbjudandehandling och kan innefatta uttalanden avseende avsikter, uppfattningar och nuvarande förväntningar hos Etteplan eller Semcon, avseende, bland annat: (i) 
framtida investeringar, kostnader, intäkter, resultat, synergier, ekonomiska resultat, skuldsättning, finansiell ställning, utdelningspolicy, förluster och framtidsutsikter, (ii) 
verksamhets- och ledningsstrategi, expansion och tillväxt av Etteplan eller Semcon affärsverksamhet och potentiella synergier till följd av Erbjudandet, och (iii) effekter 
av statlig reglering och branschförändringar som påverkar Etteplan eller Semcon verksamhet.

All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den offentliggörs. Etteplan avsäger sig uttryckligen varje skyldighet eller åtagande att offentliggöra 
uppdateringar eller revideringar av någon framåtriktad information i denna erbjudandehandling för att reflektera förändrade förväntningar eller förändringar i 
händelser, förhållanden eller omständigheter på vilka sådan information är baserad, förutom i enlighet med Takeover-reglerna eller gällande lagar och bestämmelser. 
Läsaren bör dock beakta eventuella ytterligare information som Etteplan eller Semcon offentliggör eller kan komma att offentliggöra.

ERBJUDANDERESTRIKTIONER
Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande, varken direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Kanada, Sydafrika eller USA, eller i 
någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (”Begränsad 
Jurisdiktion”). Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig 
lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Erbjudanderestriktioner” på sidorna 54-55. 
Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom denna erbjudandehandling har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised 
person” som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom 
denna erbjudandehandling får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av 
information och dokument som tillgängliggörs genom denna erbjudandehandling är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 
21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den 
juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services 
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

1Med undantag för åtagandet av JCE Group AB att acceptera Erbjudandet, enligt 
vilket eventuella tvister ska avgöras i enlighet bestämmelserna i åtagandet.
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Beräknad dag för utbetalning av vederlag:  12 oktober 2022
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ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I 
SEMCON
INLEDNING 

Den 23 augusti 2022 offentliggjorde Etteplan Oyj (”Etteplan”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande 
till aktieägarna i Semcon AB, org. nr 556539-9549 (”Semcon” eller ”Bolaget”) om förvärv av samtliga aktier i 
Semcon3 till ett pris om 149 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Aktierna i Semcon är upptagna till handel på Nasdaq 
Stockholm, Small Cap, under kortnamnet SEMC.

VEDERLAG

Etteplan erbjuder 149 kronor kontant för varje aktie i Semcon (”Erbjudandepriset”). Erbjudandepriset kommer inte 
att höjas. 

Om Semcon före utbetalning av Erbjudandepriset lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till 
aktieägarna kommer Erbjudandepriset att minskas i motsvarande mån. 

Courtage utgår inte i samband med utbetalning av Erbjudandepriset.

PREMIE

Erbjudandepriset motsvarar en premie om4:

• 31,6 procent jämfört med stängningskursen om 113,20 kronor för Semcon-aktien på Nasdaq Stockholm den 22 
augusti 2022, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;

• 32,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 112,89 kronor för Semcon-aktien på 
Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och

• 27,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 116,81 kronor för Semcon-aktien på 
Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

ERBJUDANDETS TOTALA VÄRDE

Erbjudandets totala värde är 2 698 767 566 kronor, baserat på samtliga 18 112 534 utestående aktier i Semcon. Per 
dagen för denna erbjudandehandling innehar Semcon 474 542 egna aktier.

FINANSIERING AV ERBJUDANDET

Erbjudandet är inte föremål för några finansieringsvillkor. Det kontantvederlag som ska betalas till Bolagets aktieägare 
enligt villkoren för Erbjudandet kommer att finansieras med medel tillgängliga för Etteplan genom lånefinansiering 
som Ingman Group Oy Ab, Danske Bank A/S, Finland filial och Nordea Bank Oyj åtagit sig att tillhandahålla på 
sedvanliga villkor för finansiering av offentliga uppköpserbjudanden. Den ovannämnda finansieringen kommer att ge 
Etteplan tillräckliga likvida medel för att fullt ut erlägga det vederlag som ska betalas med anledning av Erbjudandet 
och följaktligen är fullföljandet av Erbjudandet inte villkorat av att finansiering erhålls. 

ACCEPTNIVÅ I ERBJUDANDET

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Etteplan blir 
ägare till aktier i Semcon motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Semcon (efter full utspädning)5. 
Etteplan förbehåller sig rätten att frånfalla detta villkor och att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå. För 
ytterligare information, se avsnittet ”Villkor och anvisningar – Villkor för Erbjudandets fullföljande”.

3Exklusive 474 542 aktier som innehas av Semcon.
4Källa för Semcons aktiekurs: Nasdaq Stockholm.
5Exklusive aktier som innehas av Semcon.
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REKOMMENDATION FRÅN STYRELSEN FÖR SEMCON OCH FAIRNESS OPINION
Styrelsen för Semcon har enhälligt rekommenderat Semcons aktieägare att acceptera Erbjudandet6. Styrelsen för 
Semcon har erhållit en så kallad fairness opinion från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) avseende 
Erbjudandet, enligt vilken Erbjudandet är skäligt för Semcons aktieägare ur ett finansiellt perspektiv. Det 
hänvisas härvid till ett pressmeddelande från styrelsen för Semcon som offentliggjordes den 23 augusti 2022. 
Rekommendationen och den fairness opinion som Semcon erhållit återfinns i sin helhet på sidorna 6–11.

ETTEPLANS AKTIEÄGANDE I SEMCON

Vid Erbjudandets offentliggörande ägde Etteplan inte några aktier i Semcon. Varken Etteplan eller någon närstående 
till Etteplan äger eller kontrollerar några aktier eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering 
motsvarande ett aktieinnehav i Semcon. Vidare har varken Etteplan eller någon närstående till Etteplan inte heller 
förvärvat, eller åtagit sig att förvärva, aktier i Semcon eller några andra finansiella instrument som ger en finansiell 
exponering motsvarande ett aktieinnehav i Semcon på förmånligare villkor än villkoren i Erbjudandet under de senaste 
sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Etteplan förbehåller sig rätten att förvärva eller träffa överenskommelser om att förvärva aktier i Semcon, däribland 
förvärv på marknaden till rådande priser eller förvärv genom privata transaktioner till förhandlade priser. I 
förekommande fall kommer varje sådant förvärv att genomföras och offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar 
och regler.

ÅTAGANDEN FRÅN AKTIEÄGARE I SEMCON
Etteplan har erhållit ett åtagande att acceptera Erbjudandet från Bolagets största aktieägare JCE Group AB. JCE 
Group AB har på sedvanliga villkor åtagit sig att lämna in 4 682 991 aktier (representerande cirka 25,9 procent av de 
utestående aktierna i Semcon). Åtagandet är villkorat av något förmånligare, konkurrerande bud inte offentliggjorts 
före utgången av acceptperioden, förutsatt att värdet på sådant konkurrerande bud överstiger värdet per aktie enligt 
Erbjudandet med minst 5 procent. Åtagandet kommer att upphöra att gälla om Erbjudandet inte fullföljs senast den 1 
december 2022. 

Etteplan har även haft kontakter med andra större aktieägare7 och erhållit positiva uttalanden. Aktieä-gare 
representerande sammanlagt 3 928 844 aktier i Semcon (representerande cirka 27,1 procent av de utestående aktierna 
i Semcon) har uttryckt sin avsikt att acceptera Erbjudandet. Dessa aktieägare innefattar Nordea Fonder, Otus Capital 
Management samt Ennismore Fund Management.

DUE DILIGENCE I SAMBAND MED ERBJUDANDET
Etteplan har i samband med förberedelserna inför Erbjudandet genomfört en begränsad bekräftande due diligence-
undersökning av Semcon.  Semcon har bekräftat att Etteplan inte fått tillgång till någon insiderinformation i samband 
med due diligence-undersökningen.

GODKÄNNANDEN FRÅN MYNDIGHETER

Fullföljande av Erbjudandet är bland annat villkorat av att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Semcon 
nödvändiga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande erhållits. Enligt 
Etteplans bedömning kommer Erbjudandet att kräva Konkurrensverkets godkännande. Etteplan förväntar sig att 
relevanta tillstånd erhållits innan acceptfristens slut. Etteplan känner inte till några andra skyldigheter att anmäla 
förvärvet till någon annan konkurrensmyndighet och Etteplan har inte identifierat några andra nödvändiga tillstånd, 
godkännanden och beslut från myndigheter eller liknande som skulle vara nödvändiga för Erbjudandet. 

6Styrelseledamoten Carl Backman har på grund av intressekonflikt bestående av att 
han är VD för JCE Group AB, som är Bolagets största aktieägare och som under vissa 
villkor har lämnat åtagande att lämna in samtliga aktier till Etteplan, inte deltagit i 
Semcons styrelses utvärdering eller diskussioner rörande Erbjudandet.

7Nordea Fonder: 1 600 098 aktier (8,8 procent), Otus Capital Management: 1 
564 962 aktier (8,6 procent), Ennismore Fund Mana-gement: 763 784 aktier (4,2 
procent).
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UTTALANDE AV AKTIEMARKNADSNÄMNDEN
Aktiemarknadsnämnden har i uttalandet AMN 2022:32 beviljat Etteplan dispens från skyldigheten att rikta 
Erbjudandet till aktieägare i Semcon med hemvist i USA. Det fullständiga uttalandet finns tillgängligt på 
Aktiemarknadsnämndens webbplats www.aktiemarknadsnamnden.se.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svensk rätt är tillämplig på Erbjudandet och de avtal som ingås mellan Etteplan och Semcons aktieägare med 
anledning av Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk 
domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. 

För Erbjudandet gäller Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning 
av Takeover-reglerna. Etteplan åtog sig, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden, den 15 augusti 2022 skriftligen gentemot Nasdaq Stockholm att följa Takeover-reglerna och 
underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga Etteplan vid överträdelse av Takeover-reglerna.

RÅDGIVARE

I samband med Erbjudandet har Etteplan anlitat Evli Corporate Finance AB som finansiell rådgivare samt Bird & Bird 
Advokat KB som legal rådgivare.
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BAKGRUND TILL OCH MOTIV FÖR 
ERBJUDANDET

Etteplan, med huvudkontor i Finland, och Semcon, med huvudkontor i Sverige, är båda internationella 
tekniktjänsteföretag som huvudsakligen erbjuder lösningar för industriella kunder. Tillsammans skulle bolagen 
komplettera och stärka varandra i både tjänster och expertis och geografisk närvaro. Det kombinerade bolaget 
skulle bli marknadsledande i Norden inom tekniska tjänster för industrin. Det nya bolaget skulle också bli en nordisk 
marknadsledare inom tjänster avseende produktutveckling, en stark spelare inom tillverkning/produktionslösningar 
och digitaliserade produktionsenheter ”smart factories” och en europeisk marknadsledare i teknisk 
produktinformation. Det nya bolaget skulle också vara en betydande aktör inom mjukvara och digitala lösningar.

Etteplan och Semcon är verksamma på marknaden för teknologiska tjänster, på vilken kundernas efterfrågan drivs 
av den accelererande tekniska utvecklingen, bland annat digitalisering, ett växande behov för hållbara lösningar 
och de anställdas kompetens. Förmågan att möta de komplexa, breda och globala kundbehoven är en avgörande 
konkurrensfördel. Trots en fragmenterad marknad är kundbeteendet att använda sig av färre och mer holistiska 
partnerskap, vilket ytterligare betonar vikten av ett brett erbjudande, kompetens och geografisk närvaro.

Etteplan anser att det kombinerade bolaget kommer att vara väl rustat för att möta de rådande marknadstrenderna 
samt positionera sig för framtida god tillväxt som ett resultat av det kombinerade bolaget. De två bolagen skulle 
stärka och delvis komplettera varandra i kundsegment, där Etteplan är särskilt stark inom den industriella sektorn och 
Semcon inom fordons- och life science-sektorerna. Geografiskt skulle det kombinerade bolaget stärka sin position 
i sina nyckelmarknader, med Sverige som den största marknaden, samt utöka sin globala räckvidd. Vidare skulle 
det kombinerade bolaget ha en möjlighet att investera ännu mer i sitt erbjudande och i kompetensutveckling av 
personalen och ytterligare utväxling av sin stärkta marknadsposition.

Etteplan anser att de två bolagen skulle passa utmärkt strategiskt, operativt och kulturellt. Semcons transformation 
under de senaste åren har varit framgångsrik och har fört de två bolagen närmare varandra. Delade nordiska värderingar 
kombinerat med likheter i bolagens historiska strategiska utveckling ger en bra utgångspunkt för en gemensam resa. 
Förbättrade möjligheter för professionell utveckling som del av en marknadsledande och mer internationellt bolag, 
tillsammans med en stark tradition av att sätta människor främst, skulle göra det kombinerade bolaget ett bra hem för 
sina anställda och en attraktiv arbetsgivare för nya talanger.

Att förverkliga det sammanslagna bolagets fulla potential förväntas kräva ett nära samarbete och en ömsesidig 
integration av Etteplan och Semcon. Den planerade integrationen är först och främst en tillväxtsatsning, som syftar till att 
behålla och utveckla talanger och kompetensen inom det kombinerade bolaget. Personalminskningar kommer inte att 
eftersträvas. Etteplan har identifierat ett antal överlappande lednings- och supportfunktioner i de två bolagen vilket kan 
förväntas att ha viss effekt på personalstyrkan. Det nya bolagets framtida struktur kommer att planeras tillsammans och 
tillsättande av nyckelpositioner kommer att göras från båda bolagen. Bolagen bedriver i vissa fall verksamhet på samma 
platser och i framtiden kommer det att övervägas att slå ihop bolagens kontor på dessa platser.

Etteplan bedömer att kombinationen har betydande synergieffekter, som för närvarande uppskattas totalt på årsbasis 
till mer än EUR 5 miljoner. Dessa synergieffekter innefattar såväl kostnads- som intäktssynergier. Kostnadssynergierna 
förväntas bland annat omfatta kostnader för redovisning, koncernledning och styrelse, vissa administrativa kostnader 
samt kostnader för notering och informationsgivning. Intäktssynergierna förväntas kunna uppnås genom ett bredare 
tjänsteutbud, en utökad korsförsäljning och en förbättrad marknadsposition. Synergierna kommer att skapa långsiktigt 
aktieägarvärde. Det kombinerade bolaget kommer att vara attraktivt för både befintliga och framtida anställda samt 
en attraktiv partner för sina kunder, leverantörer och övriga viktiga intressenter.
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För ytterligare information hänvisas till informationen i Erbjudandehandlingen, som har upprättats av styrelsen 
för Etteplan i samband med Erbjudandet. Beskrivningen av Semcon på sidorna 17–50  i Erbjudandehandlingen 
har granskats av Semcons styrelsen. Styrelsen för Etteplan försäkrar att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i 
Erbjudandehandlingen beträffande Etteplan överensstämmer med de faktiska förhållandena.

31 augusti 2022
Etteplan Oyj
Styrelsen
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REKOMMENDATION FRÅN STYRELSEN FÖR SEMCON
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FAIRNESS OPINION FRÅN PWC
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Etteplan erbjuder 149 kronor kontant för varje aktie i Semcon. Erbjudandets totala värde uppgår till 2 698 767 566 
kronor. Erbjudandets totala värde baseras på 18 112 534 aktier, vilket är det totala antalet utgivna aktier i Semcon. 
Semcon innehar 474 542 egna aktier.

Etteplan kommer inte att höja priset i Erbjudandet eller, vare sig under Erbjudandet eller efter fullföljande av 
Erbjudandet förvärva några aktier i Semcon till ett högre pris än i Erbjudandet. Detta uttalande gäller inte om 
Erbjudandet skulle dras tillbaka (inte fullföljas).

Om Semcon betalar vinstutdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i Bolaget, för vilken 
avstämningsdagen inträffar innan utbetalning av vederlag i Erbjudandet har skett, eller före utbetalningen av vederlag 
i Erbjudandet ger ut nya aktier eller genomför annan liknande bolagsåtgärd som resulterar i att värdet per aktie i 
Semcon minskar, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att:

1. Att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Etteplan blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent 
av de utestående aktierna i Semcon. 

2. Att varken Erbjudandet eller förvärvet av Semcon helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av 
lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon liknande 
omständighet.

3. Att inga omständigheter har inträffat som kan ha en väsentlig negativ påverkan, eller rimligen kan förväntas ha 
en väsentligt negativ påverkan, på Semcons finansiella ställning eller verksamhet, inklusive Semcons försäljning, 
resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar, med undantag för omständigheter som inträffat som en 
följd av Erbjudandet.

4. Att ingen information som offentliggjorts av Semcon eller lämnats av Semcon till Etteplan och Etteplans 
rådgivare är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Semcon har offentliggjort all information som ska ha 
offentliggjorts.

5. Att Semcon inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är menade att försämra förutsättningarna för 
genomförandet av Erbjudandet.

6. Att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Semcon erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra 
åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Etteplan 
acceptabla villkor.

Etteplan förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor 
inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren 2-6 får emellertid ett sådant återkallande endast ske om 
den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Etteplans förvärv av Semcon eller om det annars godkänns 
av Aktiemarknadsnämnden. Etteplan förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av 
ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor 1 ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägra acceptnivå.

ACCEPT AV ERBJUDANDET

Direktregistrerat innehav
Aktieägare i Semcon vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) och som önskar 
acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 1 september 2022 till och med den 6 oktober 2022 
klockan 17:00 CEST underteckna och skicka in en korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB 
Emissioner/Etteplan
Box 55691 
102 15 Stockholm
Telefon: +46 (0) 8-503 015 95
Email: emissioner@mangold.se
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Anmälningssedeln måste sändas med post i bifogat förfrankerat svarskuvert (tillsammans med en ID-kopia, vidimerad 
och signerad av två personer) i god tid före sista anmälningsdagen för att kunna vara Mangold tillhanda senast 
klockan 17:00 CEST den 6 oktober 2022.

För det fall anmälningssedeln gäller en annan person än signerad, t.ex. en minderårig, måste blanketten för 
förmyndare och fullmaktshavare fyllas i och skickas tillsammans med ursprungliga anmälningssedeln.

VP-konto och aktuellt antal aktier i Semcon per den 29 augusti 2022 framgår av den förtryckta anmälningssedel som 
sänts ut till direktregistrerade aktieägare i Semcon. Aktieägare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på 
anmälningssedeln är korrekta.

Observera att felaktiga eller ofullständiga anmälningssedlar kan komma att lämnas utan 
avseende.

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare i Semcon vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller annan förvaltare, erhåller varken 
Erbjudandehandling, förtryckt anmälningssedel eller förfrankerat svarskuvert. Sådana aktieägare ska i stället kontakta 
sin förvaltare för att erhålla en kopia av denna Erbjudandehandling. Accepter ska ske i enlighet med instruktioner från 
förvaltaren.

Pantsatta innehav
Är aktierna i Semcon pantsatta i Euroclear-systemet måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna 
anmälningssedeln och bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara 
avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda aktier när dessa ska levereras till Etteplan.

ERBJUDANDEHANDLING OCH ANMÄLNINGSSEDEL
Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på följande webbplatser:

• Webbplatsen för Erbjudandet (www.etteplan-offer.com/sv)
• Mangolds webbplats (www.mangold.se)
• FI:s webbplats (www.fi.se) (endast Erbjudandehandlingen)

ACCEPTFRIST OCH RÄTT TILL FÖRLÄNGNING AV ERBJUDANDET
Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 1 september 2022 till och med den 6 oktober 2022 klockan 
17:00 CEST

Etteplan förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för 
utbetalning av vederlag. Meddelande om sådan förlängning av acceptfristen och/eller senareläggning av utbetalning 
av vederlag kommer offentliggöras av Etteplan genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.

RÄTT TILL ÅTERKALLELSE AV ACCEPT

Aktieägare i Semcon har rätt att återkalla lämnade accepter av Erbjudandet. För att återkallelsen ska kunna göras 
gällande ska såvitt avser aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear en skriftlig återkallelse ha kommit 
Mangold (på ovan angiven adress) tillhanda innan Etteplan har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet har 
uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte skett, före slutet av acceptfristen den 6 oktober klockan 17:00 CEST. 
Om villkoren för Erbjudandet kvarstår och Etteplan väljer att förlänga acceptfristen, ska rätten att återkalla angiven 
accept gälla på motsvarande sätt även under sådan förlängning av Erbjudandet. Aktieägare i Semcon vars aktier är 
förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner 
från förvaltaren.
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BEKRÄFTELSE AV ACCEPT OCH ÖVERFÖRANDE AV AKTIER I SEMCON TILL 
SPÄRRADE VP-KONTON

Efter det att Mangold mottagit och registrerat en korrekt ifylld anmälningssedel kommer aktierna i Semcon att 
överföras till ett för varje aktieägare i Semcon nyöppnat spärrat VP-konto, ett så kallat apportkonto. I samband därmed 
skickar Euroclear en avi (“VP-avi”) som utvisar det antal aktier i Semcon som utbokats från det ursprungliga VP-
kontot samt en VP-avi som utvisar det antal aktier i Semcon som inbokats in på det nyöppnade spärrade VP-kontot.

UTBETALNING AV VEDERLAG 

Utbetalning av vederlag kommer att påbörjas så snart som Etteplan har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet har 
uppfyllts eller att Etteplan annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att sådant offentliggörande sker senast 
omkring den 10 oktober 2022, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 12 oktober 2022. 
Utbetalning av vederlag sker genom att de som har accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Om innehavet 
är förvaltarregistrerat sker ombesörjes avräkning av förvaltaren.

Likvidbeloppet utbetalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto. I samband med 
utbetalning av vederlag bokas aktierna i Semcon ut från det spärrade apportkontot som därmed avslutas. VP-avi som 
redovisar utbokningen från det spärrade VP-kontot skickas inte ut.

Observera att även om aktierna i Semcon är pantsatta sker utbetalning till avkastningskontot 
eller enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.

TVÅNGSINLÖSEN OCH AVNOTERING

Om Etteplan, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande lägst 90 procent 
av aktierna i Semcon avser Etteplan att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte 
att förvärva samtliga resterande aktier i Semcon. I samband härmed avser Etteplan att verka för att Semcons aktie 
avnoteras från Nasdaq Stockholm.

ÖVRIG INFORMATION

Mangold är mottagande institut i Erbjudandet, vilket innebär att Mangold utför vissa administrativa tjänster avseende 
Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att en person som accepterar Erbjudandet (“Deltagare”) betraktas som kund 
hos Mangold. Vid accept av Erbjudandet betraktas en Deltagare som kund endast om Mangold har lämnat råd 
till Deltagaren eller annars har kontaktat Deltagaren individuellt angående Erbjudandet, eller om Deltagaren har 
accepterat Erbjudandet via Mangolds kontor, internetbank eller telefonbank. Om en deltagare inte betraktas som 
kund, är inte reglerna om skydd för investerare i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden tillämpliga på dennes 
accept. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad lämplighetsbedömning 
kommer att ske beträffande Erbjudandet. Varje deltagare ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga 
erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med Erbjudandet.

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE NID OCH LEI
Enligt Europarlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 
2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att 
juridiska personer behöver ansöka om registrering av Legal Entity Identifier (“LEI-kod”) och fysiska personer behöver 
ta reda på sitt Nationella ID eller National Client Identifier (“NID-nummer”) för att kunna acceptera Erbjudandet. 
Observera att de är aktieägarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att 
Mangold kan vara förhindrade att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom 
tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de 
leverantörer som finns på marknaden. Godkända institut för det globala LEI-systemet finns på följande webbplats: 
http://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. För fysiska personer som enbart 
har svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen “SE” följt av personens personnummer. Om personen 
i fråga har flera, eller annat, medborgarskap än svenskt kan NID-numret vara någon annan typ av nummer. De som 
avser att acceptera Erbjudandet uppmanas
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att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridisk person) eller ta reda på sitt NID-nummer (fysisk person) i god tid då 
denna information måste finnas med på ansökningsblanketten.

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSHANTERING
De som accepterar Erbjudandet kommer att överlämna personuppgifter, t.ex. namn, adress och personnummer, 
till Mangold, som är personuppgiftsansvarig för sådana uppgifter. Personuppgifter som tillhandahålls Mangold 
kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som krävs för att administrera Erbjudandet. Personuppgifter 
som erhållits från andra källor än kunder kan också komma att behandlas. Personuppgifter kan också komma att 
behandlas i datasystem hos företag som Mangold samarbetar med. Adressuppgifter kan komma att erhållas av 
Mangold genom ett automatiskt förfarande som utförs av Euroclear. För ytterligare information om Mangolds 
behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Mangolds webbplats www.mangold.se.

FRÅGOR OM ERBJUDANDET

Vid frågor avseende Erbjudandet, vänligen kontakta Mangold på följande telefonnummer +46 (0) 8-503 015 95. 
Information finns också tillgänglig på Mangolds webbplats för prospekt och erbjudandehandlingar www.mangold.se 
och på webbplatsen för Erbjudandet (www.etteplan-offer.com/sv).
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INFORMATION OM ETTEPLAN

Etteplan är ett snabbt växande teknikserviceföretag som hjälper sina kunder att skapa en bättre och mer hållbar värld 
med hjälp av teknik, innovation och digitalisering. Etteplan tror att lösningen på morgondagens utmaningar kommer 
att kräva ett annat, mer strukturerat och fokuserat tillvägagångssätt. Företaget är en föregångare inom teknikindustrin 
och skiljer sig från andra genom att kombinera sin expertis och ny teknologi för att hitta lösningar som skapar 
mervärde för sina kunder. Med sina tre serviceområden; tekniska lösningar, mjukvara och inbyggda lösningar samt 
teknisk dokumentation, har Etteplan ett unikt serviceutbud som täcker hela produktens livscykel. Etteplans kundbas 
inkluderar världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Etteplan har mer än 4000 medarbetare i åtta länder 
fördelat över 87 kontor. 

Etteplan har varit ledande inom teknik sedan 1983. Företaget har varit en pionjär i utvecklingen av teknisk design 
och metoder, såväl som nya affärsmodeller. Exempelvis förutsåg Etteplan sina kunders behov och var den första 
nordiska operatören i branschen att öppna ett kontor i Kina. De första produktbaserade tjänsterna inom teknikdesign 
förbättrade effektiviteten av kundernas verksamhet och deras produkters konkurrenskraft. På 40 år har Etteplan vuxit 
från ett litet teknikföretag i en liten stad i södra Finland till ett globalt teknikserviceföretag med kompetens i världsklass 
och de mest konkurrenskraftiga servicelösningarna i branschen. Etteplans strategi fokuserar på att öka kundvärdet. 
Genom att förstå kundernas verksamhet och nyttja Etteplans breda expertis, nya innovationer och teknologi, bidrar 
Etteplan till värdeskapande servicelösningar vilket hjälper kunder att förbättra sina affärsverksamheter. Etteplan utmanar 
aktivt sig själv och föreslår nya idéer och lösningar till sina kunder för att skapa mervärde. Detta är själva essensen av 
Etteplans varumärkeslöfte – Teknik som särskiljer sig. Kundernas framgång är Etteplans framgång. Etteplan utvecklar 
och tar till sig nya teknologier och inkorporerar aktivt dessa i sina servicelösningar. Servicelösningarna kombinerar 
teknologier, effektiva processer, mångsidig expertis samt teknikverktyg och metoder i världsklass. Expertisen och 
erfarenheten gör det möjligt för Etteplan att hjälpa kunder att lösa komplexa utmaningar. Innovativa lösningar gör 
Etteplan till en föregångare i teknikindustrin och en attraktiv partner för kunder såväl som en attraktiv arbetsplats 
för anställda. Servicelösningarna särskiljer Etteplan från sina konkurrenter och stärker Etteplans marknadsposition. 
Att skapa kundvärde är inte möjligt utan kompetenta och skickliga personer. Etteplan har, utvecklar och attraherar 
kompetenta medarbetare som gör det möjligt för företaget att genomföra sin strategi tillsammans med sina kunder 
och samarbetspartners. 

Etteplan är ett tillväxtbolag som ständigt utvecklar sina servicelösningar med fokus på digitalisering och strävan efter 
internationell tillväxt. Etteplans mål är att växa med omkring 15 procent per år, vilket skulle leda till intäkter på över 
500 miljoner euro under 2024. Etteplan strävar efter organisk tillväxt och, på en konsoliderande marknad, även tillväxt 
genom förvärv. Etteplans organiska tillväxt bygger inte enbart på de centrala delarna i Etteplans strategi, utan även 
på ett brett tjänsteutbud och expertis samt en stark marknadsposition. Genom att göra förvärv vill Etteplan öka sin 
kompetens, närvaro på marknaden och sitt tjänsteutbud.

Etteplan Oyj, FO-nummer 0545456–2, är ett publikt aktiebolag som har säte och är registrerat i Esbo, Finland. 
Etteplans aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy under kortnamnet ETTE. För mer information, vänligen besök 
www.etteplan.com/sv.
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BESKRIVNING AV SEMCON
Följande information utgör en översiktlig beskrivning av Semcon. Informationen i denna beskrivning är, 
om inte annat anges, baserad på offentligt tillgänglig information huvudsakligen hämtad från Semcons 
webbplats, årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021 och delårsrapport för perioden 1 januari–30 
juni 2022. Informationen i denna beskrivning har granskats av styrelsen för Semcon (se avsnittet 
”Rekommendation från styrelsen för Semcon” på sidan 6).

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar 
användarupplevelser som gör skillnad. Semcons fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Genom 
att kombinera mer än 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och 
produktinformationslösningar driver Semcon utvecklingen framåt i flera branscher, så som life science, industri, 
telekom & it, fordon/mobilitet och energi. Semcon har mer än 2 000 medarbetare på fler än 30 kontor i sju olika 
länder.

Semcon utvecklar och optimerar produkter, produktions- och eftermarknadslösningar inom en rad olika branscher 
och marknader. Semcon är en partner för hela produktutvecklingskedjan. Verksamheten är organiserad i två 
affärsområden: ”Engineering & Digital Services”, som erbjuder tjänster som stöttar innovativ och hållbar produkt- och 
produktionsutveckling, och ”Product Information”, som erbjuder digital produktinformation och digitalt lärande.

Affärsområdet ”Engineering & Digital Services” kombinerar digitala tjänster med ingenjörsexpertis för att utveckla 
produkter, tjänster och produktionsprocesser. Alla företag och organisationer behöver utveckla hållbara strategier 
för sin digitala transformation. Semcon har avancerad expertis inom det digitala området, och den erfarenhet som 
behövs för att kunna hjälpa deras kunder att gå från ett första koncept till en komplett tjänst eller produkt - med ett 
användarcentrerat perspektiv. Semcons huvudsakliga erbjudanden är produkt- och produktionsutveckling, strategisk 
design och innovation, digitala tjänster samt projekt, kvalitet och validering.

Affärsområdet ”Product Information” utvecklar digitala eftermarknadstjänster avseende komplexa produkter och 
system som gör dessa enkla att använda och underhålla samt säkrar maximal tillgänglighet. Produktinformation - eller 
teknisk dokumentation som det också kallas - omfattar all information som används för att hantera en produkt eller 
ett system, såsom att reparera eller förstå en produkts funktioner. Bra produktinformation gör service och underhåll 
effektivare och användarupplevelsen bättre. Semcons huvudsakliga erbjudanden är digitalisering och verktyg, 
distributionsplattform, användbarhet, diagnoslösningar, användar- och operatörsinformation, serviceinformation, 
reservdels- och tillbehörsinformation och digitala utbildningslösningar.

I nära samarbete med kunder inom en rad branscher tar Semcon fram nya produkter, system och tjänster. På vägen 
från koncept till färdig produkt finns många utmaningar och krav att ta ställning till. Semcon hjälper dagligen 
sina kunder att göra verklighet av deras idéer och skapar innovativa produkter och lösningar som optimerar 
användarupplevelser med hjälp av ny teknik. Semcons fokus på forskning och UX gör att Semcon på ett innovativt 
och hållbart sätt kan kombinera teknik, användbarhet och design. Dagens snabba utvecklingscykler ställer höga 
krav på att företag kan utveckla fler modeller till produktionsstandard på allt kortare tid. Semcon har en bred palett 
av kompetens och erfarenhet och Semcon är van vid att optimera produkter: för produktionen, eftermarknaden 
och framför allt för användaren. Det innebär att Semcon hjälper sina kunder med allt från mer effektiv och hållbar 
produktutveckling, sänkta underhållskostnader och skapa snabbare produktionsflöden till att digitalisera hela eller delar 
av produkt- eller produktionsutvecklingen. Semcon har även lång erfarenhet av att arbeta med alla de olika roller som 
ingår i kvalitetskontroll, kravhantering och validering för att säkerställa att produkterna som når marknaden är säkra för 
slutanvändaren.

Alla företag och organisationer behöver utveckla hållbara strategier för digital transformation. Semcon har avancerad 
expertis inom det digitala området, och den erfarenhet som behövs för att kunna hjälpa sina kunder att gå från ett 
första koncept till en komplett tjänst eller produkt. Det kan bland annat handla om utveckling av nya, hållbara och 
digitala affärsmodeller, att elektrifiera fordon och maskiner eller att göra produkter smarta och uppkopplade genom 
Internet of Things (IoT, sakernas internet). 
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Med bred erfarenhet inom artificiell intelligens och data management har Semcon bland annat utvecklat en unik 
datahanteringsplattform som är baserad på artificiell intelligens.

Semcons huvudsakliga affärsmodell är baserad på tre flexibla leveranslösningar med förmågan att knyta samman 
Semcons expertis runt om i världen och ge sina kunder den lösning som bäst passar deras situation. De tre 
leveransmodellerna är specialisttjänster (direct service), lösningsbaserade leveranser (projekt) och funktionsåtaganden 
(managed service). Semcon bidrar till samhället genom att skapa framtidens tekniska lösningar på ett innovativt 
och hållbart sätt. Semcons styrka ligger i förmågan att kombinera det mänskliga slutanvändarperspektivet och 
planetens behov med samtliga faser i produktutvecklingen, från affärs- och konceptutveckling till teknisk utveckling, 
produktionsutveckling och eftermarknadslösningar.

OMVÄRLDSTRENDER

Hållbarhet
Klimatförändringarna driver bland annat en ökad frekvens av extremväder och naturkatastrofer och för att undvika 
de allvarligaste konsekvenserna måste vi som samhälle göra vårt yttersta så den globala medeltemperaturen inte 
ökar mer än 1,5°C. Detta kräver stora systemförändringar som omställning till förnybar energi, cirkulär industri och 
tillverkning, fossilfria transporter och byggnader samt ett hållbart jord- och skogsbruk.

Lagstiftning och frivilliga standarder ökar snabbt på hållbarhetssidan. EU:s taxonomi driver investeringar i grön 
teknologi och det finns lagförslag och riktlinjer om due diligence ur ett miljö- och mänskliga rättigheters perspektiv 
i hela värdekedjan. Detta påverkar företag att sätta allt ambitiösare hållbarhetsmål med motsvarande krav i 
leverantörskedjan. Hållbarhetsfrågor ses också i ökad utsträckning som en möjlighet och många företag integrerar 
dessa frågor i sin strategi och sina affärsmodeller.

Digitalisering
Hastigheten med vilken digital teknik förändrar produkter och tjänster är hög och påverkar företag i alla branscher. 
Digitaliseringen är ett svar på mänskliga behov och beteenden, men också en del av lösningen för att minska 
utsläppen av växthusgaser och effektivisera resursanvändningen. Investeringar i smarta och uppkopplade lösningar 
ökar kraftigt och digitalisering kan effektivisera såväl produkt och produktion som eftermarknadslösningar. Den 
öppnar också upp möjligheter för nya hållbara affärsmodeller.

Flexibel arbetsplats
Det flexibla arbetssätt som pandemin har accelererat har medfört fördelar för både medarbetare och företag. 
För företag innebär ett ökat distansarbete bland annat lägre reskostnader för möten och möjlighet att sänka 
lokalkostnaderna när behovet av kontorsplatser minskar. Även för medarbetarna finns det fördelar i form av lägre 
reskostnader och ökad flexibilitet i vardagslivet. Genom distansarbetet minskar också betydelsen av geografisk 
placering av medarbetaren, vilket i ännu större utsträckning öppnar upp för kostnadseffektiva lösningar med 
teammedlemmar från olika kontor och länder.

Artificiell intelligens
Att datorer och datorprogram kan uppfatta sin omgivning och fatta egna beslut är fortfarande relativt nytt, men ett 
framtidsområde som tar alltmer plats i samhället och påverkar oss människor i allt större utsträckning. Utvecklingen av 
AI bedöms ha stor påverkan på framtida konkurrenskraft inom de flesta branscher och med stora mängder data som 
grund utvecklas AI-områden som maskininlärning (ML) och Deep Learning (DL).

Tjänstefiering
Historiskt har många företags affärsmodeller byggt på och kretsat kring värdet som en produkt genererar till 
kunderna. Genom kontinuerlig produktutveckling med nya tekniker och nya material upprätthålls eller ökar värdet som 
produkten tillför. Genom snabbare teknikutveckling, ökad 
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elektrifiering och med digitaliseringen som accelerator sätts många av dessa traditionella affärsmodeller på prov. 
Istället möjliggörs i allt större grad en paketering av produkter och tjänster till lösningar. Tjänstefiering skapar nya 
möjligheter inom en mängd områden och inte minst sätter den eftermarknaden i fokus på ett nytt sätt. Dessutom 
skapar tjänstefieringen förutsättning för omställningen till en cirkulär ekonomi.

SEMCONS STRATEGI

Teknik och innovation har aldrig varit mer relevant än idag. De flesta branscher genomgår en transformation som i 
huvudsak handlar om hur man ska göra produkter och tjänster smartare, effektivisera tillverkningen samt förlänga 
produkternas livslängd och förbättra dess nyttjandegrad med rätt eftermarknadslösningar. Hållbarhetskraven ökar 
snabbt och företag i alla branscher står inför en klimatomställning samt en anpassning till en cirkulär ekonomi. För att 
lyckas krävs nya innovativa lösningar och affärsmodeller.

Semcons mission är att med teknik skapa den bästa upplevelsen för användaren och utvecklar och optimerar 
produkter, produktions- och eftermarknadslösningar. Semcon sätter alltid människan först. För Semcon har teknik 
inget egenvärde - det är värdet den skapar för människor och vår planet som är viktigast. Genom att förena fysiska 
och digitala lösningar skapar Semcon användarupplevelser som gör skillnad.

Semcon har ett unikt erbjudande som kombinerar avancerad ingenjörskonst och digital spets, vilket gör Semcon 
väl positionerade för att bidra till samhället med värdefull kompetens som stöttar en hållbar utveckling. Semcon är 
övertygade om att vi i framtiden, precis som nu, kommer att leva i ett samhälle som kombinerar fysiska och digitala 
världar som dessutom kommer att bli alltmer sammanlänkade. De som bäst navigerar och förenar dessa världar 
kommer vara mest framgångsrika i att utveckla hållbara lösningar som skapar värde för människan och vår planet. 

Vårt samhälle står inför ett skifte där företag i alla sektorer måste förändras och på bara några årtionden ställa om 
sin verksamhet till nettonollutsläpp. Detta betyder att långsamma förbättringar inte räcker, utan hållbarhet påverkar i 
snabb takt kundernas strategi och affärsmodeller. Semcons största bidrag till ett hållbart samhälle kommer från deras 
kunduppdrag, men Semcon arbetar också målmedvetet med hållbarhetsfrågor inom ramen för deras egen verksamhet. 
Semcons hållbarhetsagenda baseras på FN:s Global Compacts principer om anti-korruption, mänskliga rättigheter, 
skäliga arbetsvillkor och miljö samt FN:s hållbara utvecklingsmål. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att integrera 
hållbarhet i Semcons strategi och säkerställa att hållbarhet genomsyrar Semcons vision, värderingar och kultur. Semcon 
arbetar med människan och planeten i fokus - i deras egen organisation och värdekedja, i deras kunduppdrag samt i 
samhället. Semcon har utvärderat vilka av FN:s 17 hållbara utvecklingsmål som Semcon tydligast bidrar till, men utöver 
detta bidrar Semcon regelbundet även till övriga hållbara utvecklingsmål i samband med olika kund- och CSR-projekt.

Även om samtliga hållbara utvecklingsmål är lika viktiga och sammanlänkade, kan de klimatrelaterade målen ses 
som en förutsättning för de övriga hållbara utvecklingsmålen. En fungerande planet är avgörande för att de sociala 
och ekonomiska hållbara utvecklingsmålen ska kunna realiseras. Semcon stödjer Parisavtalet och har åtagit sig att 
sätta vetenskapligt baserade klimatmål som är förenliga med 1,5-gradersmålet. Under 2021 blev Semcon partner till 
Exponential Roadmap Initiative, ett internationellt nätverk för företag, organisationer och andra aktörer som samverkar 
för en exponentiell klimatomställning. Exponential Roadmap Initiatives 1,5 °C Business Playbook används som ramverk 
för att integrera 1,5-gradersmålet i Semcons strategi. Baserat på bland annat detta ramverk arbetar Semcon med 
att minska utsläppen från den egna organisationen och värdekedjan, för att integrera klimatomställning i Semcons 
erbjudanden och kunduppdrag samt verkar för klimatomställning i samhället.

För mer information om Semcon, se Semcons webbplats www.semcon.com.
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SEMCONS FINANSIELLA INFORMATION I 
SAMMANDRAG

Nedanstående information avseende Semcon har hämtats från de reviderade årsredovisningarna avseende 
räkenskapsåren 2021, 2020 och 2019 samt delårsrapporten för perioden 1 januari–30 juni 2022 (vilken 
varken har reviderats eller översiktligt granskats av Semcons revisor).

Semcons koncernredovisningar har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (”IFRS”), 
utgivna av International Accounting Standards Board (”IASB”), samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations 
Committee (”IFRIC”) såsom de har antagits av EU. Vidare har rekommendationen RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner från Rådet för finansiell rapportering och årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpats. 
Semcons delårsrapport för perioden 1 januari–30 juni 2022 har upprättats i enlighet med IAS 34 (Delårsrapportering) 
och årsredovisningslagen (1995:1554).

Semcons reviderade årsredovisningar och delårsrapporten för perioden 1 januari–30 juni 2022 finns tillgänglig på 
Semcons webbplats (www.semcon.com/sv/investerare/rapporter-presentationer).

För fullständiga uppgifter om Semcons resultatutveckling och dess finansiella ställning hänvisas till årsredovisningarna 
för räkenskapsåren 2021, 2020 och 2019.

Angivna belopp i detta avsnitt ”Semcons finansiella information i sammandrag” redovisas avrundade till miljoner 
kronor medan beräkningarna är utförda med ett större antal decimaler. Procentsatser redovisas med en decimal och 
har också avrundats. Avrundningen kan medföra att vissa sammanställningar ser ut att summeras inkorrekt.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

JAN-JUN JAN-DEC

MKR 2022 2021 2021 2020 2019

Nettoomsättning 994,8 863,6 1 711,3 1 627,0 1 858,2

Inköp av varor och tjänster -155,9 -127,6 -262,5 -265,1 -336,6

Personalkostnader -658,0 -581,7 -1 137,4 -1 087,2 -1 227,3

Rörelsens övriga intäkter och kostnader -59,3 -45,1 -89,6 -93,2 -99,7

Rörelseresultat före avskrivningar 121,6 109,2 221,8 181,5 194,6

Avskrivningar av immateriella tillgångar -1,7 -1,6 -3,2 -3,3 -3,1 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -4,8 -4,6 -9,4 -9,1 -9,2

Avskrivningar av nyttjanderätter -17,7 -17,4 -34,1 -39,1 -40,5

Rörelseresultat 97,4 85,6 175,1 130,0 141,8

Finansnetto -0,2 -2,4 -4,3 -5,2 -6,8

Resultat före skatt 97,2 83,2 170,8 124,8 135,0
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JAN-JUN JAN-DEC

MKR 2022 2021 2021 2020 2019

Skatt -22,4 -19,1 -38,0 -25,0 -28,7

Resultat efter skatt 74,8 64,1 132,8 99,8 106,3

Resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 74,8 64,1 132,8 99,8 106,3

Resultat per aktie före utspädning, kr 4,25 3,68 7,60 5,75 6,11

Resultat per aktie efter utspädning, kr 4,23 3,65 7,57 5,70 6,04

Balansräkning

30 JUN 31 DEC

MKR 2022 2021 2021 2020 2019

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar, goodwill 519,3 451,1 497,7 367,3 317,1

Övriga immateriella anläggningstillgångar 6,1 6,7 5,0 8,0 10,2

Materiella anläggningstillgångar 23,3 23,2 22,9 23,6 30,1

Nyttjanderättstillgångar 76,9 99,8 91,1 115,5 148,6

Finansiella tillgångar 3,2 6,2 3,1 10,2 5,6

Kundfordringar 282,6 291,1 313,4 273,9 372,7

Upparbetad ej fakturerad intäkt 195,0 169,9 123,5 124,1 145,5

Övriga omsättningstillgångar 40,3 42,3 44,4 42,4 30,3

Likvida medel 195,5 229,7 254,1 199,1 63,0

Summa tillgångar 1 342,2 1 320,0 1 355,2 1 164,1 1 123,1

Eget kapital och skulder

Eget kapital 812,2 775,3 796,5 697,8 620,1

Långfristiga leasingskulder 43,1 68,5 57,5 82,8 109,1

Långfristiga villkorade köpeskillingar 4,7 18,8 24,1 - -

Uppskjuten skatteskuld 70,6 70,5 49,6 51,0 48,2

Leverantörsskulder 64,0 48,1 65,5 49,0 55,7
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30 JUN 31 DEC

MKR 2022 2021 2021 2020 2019

Kortfristiga leasingskulder 33,7 31,3 33,6 31,8 36,8

Kortfristiga villkorade köpeskillingar 22,7 12,9 16,1 - -

Fakturerad ej upparbetad intäkt 14,7 14,2 18,3 24,2 16,5

Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder 276,5 280,4 294,0 227,5 236,7

Summa eget kapital och skulder 1 342,2 1 320,0 1 355,2 1 164,1 1 123,1

Förändringar i eget kapital

30 JUN 31 DEC

MKR 2022 2021 2021 2020 2019

Eget kapital vid periodens ingång 796,5 697,8 697,8 620,1 566,9

Summa totalresultat för perioden 80,6 71,3 140,2 76,6 108,7

Förvärvslikvid egna aktier 5,0 5,0 9,0 - -4,7

Aktierelaterad ersättning 0,5 1,2 1,9 1,1 1,5

Utdelning till aktieägarna -70,4 - -52,4 - -52,3

Eget kapital vid periodens slut 812,2 775,3 796,5 697,8 620,1

Kassaflödesanalys

30 JUN 31 DEC

MKR 2022 2021 2021 2020 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital

82,8 96,1 194,2 146,0 162,9

Förändring av rörelsekapital -24,1 -1,6 26,8 101,9 -32,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 58,7 94,5 221,0 247,9 130,8

Investeringar -7,5 -3,5 -7,2 -6,8 -9,6

Förvärv av dotterföretag -24,9 -47,2 -87,8 -48,1 -

Avyttring av intresseföretag - - 11,5 -11,3 -

Försäljning av dotterföretag - - - 3,1 -

Försäljning av anläggningstillgångar - - - 0,2 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -32,4 -50,7 -83,5 -62,9 -9,5
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30 JUN 31 DEC

MKR 2022 2021 2021 2020 2019

Återbetalning av leasingskulder -17,8 -16,5 -33,2 -37,3 -44,0

Förvärv av egna aktier - - - - -4,7

Utdelning till aktieägarna -70,4 - -52,4 - -52,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -88,2 -16,5 -85,6 -37,3 -101,0

Periodens kassaflöde -61,9 27,3 51,9 147,7 20,3

Likvida medel vid periodens början 254,1 199,1 199,1 63,0 43,5

Omräkningsdifferenser 3,3 3,3 3,1 -11,6 -0,8

Likvida medel vid periodens slut 195,5 229,7 254,1 199,1 63,0

Organisk tillväxt

30 JUN 31 DEC

2022 2021 2021 2020 2019

Organisk tillväxt (%) 3,6 -2,6 1,9 -12,7 0,5

EBITA (Mkr) 97,1 87,2 178,3 133,3 144,9

Nettokassa (Mkr) 168,1 198,0 213,9 199,1 63,0

Summa sysselsatt kapital (Mkr) 916,4 906,8 927,8 812,4 766,0

Genomsnittligt sysselsatt kapital 920,0 822,8 873,7 783,3 699,1

ALTERNATIVA NYCKELTAL
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SEMCOMS AKTIEKAPITAL OCH 
ÄGARFÖRHÅLLANDEN

ALLMÄNT
Aktierna i Semcon är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under kortnamnet SEMC och ISIN-kod 
SE0000379497.

AKTIEKAPITAL
Per dagen för denna erbjudandehandling uppgår antalet utestående aktier i Semcon till 18 112 5348, med ett 
kvotvärde om en (1) krona per aktie. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma.

AKTIEÄGARE
Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna i Semcon, baserat på information från Euroclear Sweden AB. Semcon 
har cirka 5 700 aktieägare.

AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER
ANDEL AV KAPITAL 

OCH RÖSTER % VERIFIERAT

JCE Group AB 4 682 991 25,9 29 juli 2022

Nordea Nordic Small Cap Fund 1 545 479 8,5 29 juli 2022

Northern Trust Company, London Branch 1 202 327 6,6 29 juli 2022

Caceis Bank 961 598 5,3 29 juli 2022

Bny Mellon Na 798 888 4,4 29 juli 2022

State Street Bank And Trust Co 729 318 4,0 29 juli 2022

Avanza Pension 459 222 2,5 29 juli 2022

RBCB Lux UCITS 446 803 2,5 29 juli 2022

Goldman Sachs International 337 345 1,9 29 juli 2022

CBNY-DFA-Int Sml Cap V 315 288 1,7 29 juli 2022

10 största aktieägarna 11 479 259 63,4

Återköpta aktier 474 542 2,6

Övriga aktieägare 6 158 733 34,0

Totalt antal aktier 18 112 534 100

KONVERTIBLER OCH TECKNINGSOPTIONER ETC. 
Semcon har inte utfärdat några konvertibler, teckningsoptioner eller andra värdepapper.

UTDELNINGSPOLICY
Semcons styrelse har beslutat om en utdelningspolicy som innebär att cirka hälften av resultatet efter skatt över tid ska 
delas ut till aktieägarna. Årsstämman 2022 beslutade för räkenskapsåret 2021 om en utdelning om fyra (4) kronor per 
aktie, vilket motsvarar en total utdelning om 70 miljoner kronor.

AKTIEÄGARAVTAL ETC.
Semcons årsredovisning för räkenskapsåret 2021 innehåller ingen information om befintliga avtal mellan större 
aktieägare i Semcon eller mellan större aktieägare och Semcon.

INNEHAV AV EGNA AKTIER
Enligt Semcons webbplats innehas 474 542 egna aktier av Semcon per dagen för denna erbjudandehandling.

8Inklusive 474 542 egna aktier som innehas av Semcon.
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BEMYNDIGANDEN FÖR BOLAGETS STYRELSE ATT EMITTERA NYA AKTIER

Vid årsstämman den 29 april 2022 bemyndigades Bolagets styrelse att besluta om nyemission, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid 
vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara beräknat marknadsvärde.

BEMYNDIGANDEN FÖR BOLAGETS STYRELSE ATT BESLUTA OM ÅTERKÖP OCH 
ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Vid årsstämman den 29 april 2022 bemyndigades Bolagets styrelse att besluta om återköp av Bolagets egna aktier. 
Återköp av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Bemyndigandet får utnyttjas vid 
ett eller flera tillfällen före årsstämman 2023. Högst så många egna aktier får återköpas att Bolagets innehav av egna 
aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske till ett pris per aktie inom det 
vid var tid gällande kursintervallet för stamaktien i bolaget, eller för det fall styrelsen uppdrar åt en börsmedlem att 
ackumulera en viss mängd av bolagets aktier på eget konto under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid 
var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs, och förvärv genom förvärvserbjudande 
ska ske till ett pris per aktie som högst motsvarar börskursen för stamaktien i bolaget vid tidpunkten för erbjudandet 
med tillägg av högst 20 procent. Betalning för aktierna ska ske kontant.

Bolagets styrelse bemyndigades även att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske endast för att använda stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv 
av företag eller verksamhet eller del därav. Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antal stamaktier i bolaget 
som bolaget innehar. Överlåtelse ska ske till ett pris per aktie motsvarande stamaktiens bedömda marknadsvärde i 
anslutning till överlåtelsen. Betalning för stamaktier ska erläggas med apportegendom. Styrelsen har rätt att fastställa 
övriga villkor för överlåtelserna.

INCITAMENTSPROGRAM

Bolaget har ett pågående prestationsinriktat aktiesparprogram for ledande befattningshavare och nyckelpersoner i 
Semcon-koncernen: Prestationsbaserat aktiesparprogram 2021.

För att få delta i programmet krävs att deltagarna investerar i aktier. Anställda som deltar i programmet kan spara ett 
belopp motsvarande maximalt 10 procent av sin fasta bruttolön för köp av stamaktier på Nasdaq Stockholm under 
en 12-månadersperiod från det att programmet implementerades. Om de köpta aktierna behålls av den anställda 
under tre år från dagen för investeringen och om anställningen inom Semcon-koncernen förelegat under hela denna 
treårsperiod, kommer den anställda vederlagsfritt att av Semconkoncernen tilldelas ett motsvarande antal stamaktier 
samt - förutsatt att prestationskraven uppfylls - ytterligare 2–4 stamaktier. Villkoren för prestationsmatchning 
avseende aktiesparprogram 2021 baseras på genomsnittlig årlig omsättningstillväxt och EBITA-marginal mellan 
2021–2023 samt relativ totalavkastning på bolagets aktie jämfört med en referensgrupp för 2021–2023.

VÄSENTLIGA AVTAL

Semcons årsredovisning för räkenskapsåret 2021 nämner inga väsentliga avtal vilka Semcon är part till och som 
skulle kunna påverkas, ändras eller sägas upp till följd av att kontrollen över Semcon förändras som ett resultat av ett 
offentligt uppköpserbjudande.
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SEMCONS STYRELSE, KONCERNLEDNING 
OCH REVISORER
STYRELSE

Eva Elmstedt
Född: 1960
Titel: Styrelseordförande
Styrelseordförande sedan: 2021
Styrelseledamot sedan: 2019
Aktieinnehav: 4 500
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi och datavetenskap
Professionell bakgrund: Tidigare EVP Global Services i Nokia Networks och Nokia Siemens Networks samt 
ledande befattningar i Ericsson, 3 och Semcon.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Arelion, Omegapoint och Seriline. Ledamot i Addlife, Arjo, Elanders och 
Smart Eye
Medborgarskap: Svenskt

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Carl Backman
Född: 1971
Titel: Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2019
Aktieinnehav: 5 000
Utbildning: Civilingenjör, MBA
Professionell bakgrund: Är idag vd i JCE Group Aktiebolag. Var tidigare investment director i Fouriertransform 
och dessförinnan vd i Bure Equity.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Systemite. Ledamot i Baltic Safety Products, Bruks Siwertell Group, 
Consafe Logistics och Nohau Solutions
Medborgarskap: Svenskt

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen men ej oberoende till större aktieägare.

Carsten Browall
Född: 1958
Titel: Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2021
Aktieinnehav: 6 887
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: Tidigare EVP Nobel Biocare, EVP Capio och CEO RaySafe. Ledande befattningar i 
Mölnlycke Healthcare.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i BICO. Ledamot i Bure Equity.
Medborgarskap: Svenskt

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Jeanette Reuterskiöld
Född: 1974
Titel: Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2016
Aktieinnehav: 1 000
Utbildning: Högskoleingenjör
Professionell bakgrund: Driver idag det egna bolaget Reuteros AB inom strategisk rådgivning och executive 
search. Tidigare vd för Arcona samt Hifab Group och tidigare affärsområdeschef WSP Management.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Svevia och Netel Group. Ordförande i valberedningen för Sweden Green 
Building Council.
Medborgarskap: Svenskt

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
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Karl Thedéen
Född: 1963
Titel: Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2016
Aktieinnehav: 16 750
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund: Vd och koncernchef för Outpost24. Tidigare vd för Edgeware, Senior vice president 
och affärsenhetschef på Infinera samt vd för Transmode (publ). Dessförinnan ett antal ledande positioner inom 
Ericssonkoncernen.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i SmartOptics AS.
Medborgarskap: Svenskt

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Lars-Ove Jansson
Född: 1964
Titel: Arbetstagarrepresentant
Arbetstagarrepresentant sedan: 2018
Anställd sedan: 2001
Aktieinnehav: 100
Utbildning: 4-årig teknisk linje, teleteknik
Medborgarskap: Svenskt

Maria Svedinger Andersson
Född: 1967
Titel: Arbetstagarrepresentant
Arbetstagarrepresentant sedan: 2020
Anställd sedan: 2017
Aktieinnehav: -
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik
Medborgarskap: Svenskt

Mats Sällberg
Född: 1967
Titel: Arbetstagarrepresentant
Arbetstagarrepresentant sedan: 2014
Anställd sedan: 1998
Aktieinnehav: -
Utbildning: Maskiningenjör 
Medborgarskap: Svenskt

KONCERNLEDNING

Markus Granlund
Född: 1975
Titel: VD och koncernchef samt affärsområdeschef för Engineering & Digital Services
Anställd sedan: 2008
Aktieinnehav: 88 144
Utbildning: Jur. kand., Lunds universitet. Master of International Trade Law, Bond University, Australien. Managerial 
Finance, Marketing & Accounting, Bond University, Australien
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alecta. Medlem i valberedningen för Svenska Mässan Gothia Towers och 
styrelseledamot i Börssällskapet i Göteborg.
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Carin Wiberg
Född: 1978
Titel: Chefsjurist
Anställd sedan: 2012
Aktieinnehav: 15 049
Utbildning: Jur. kand., Göteborgs universitet
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Consafe Logistics AB

Björn Strömberg
Född: 1960
Titel: Finanschef
Anställd sedan: 2007
Aktieinnehav: 34 268
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Per Nilsson
Född: 1975
Titel: Kommunikations- och marknadschef
Anställd sedan: 2015
Aktieinnehav: 6 012
Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet

Johan Ekener
Född: 1964
Titel: Affärsområdeschef, Product Information
Anställd sedan: 2004
Aktieinnehav: 41 283
Utbildning: Civilingenjör, Datatekniklinjen, Chalmers Tekniska Högskola. Civilekonom, Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet

REVISORER

Vid Semcons årsstämma den 29 april 2022 utsågs Ernst & Young AB till revisor för tiden intill nästa årsstämma. 
Auktoriserade revisorn Andreas Mast är huvudansvarig revisor.

ÖVRIGT

Semcons årsredovisning för räkenskapsåret 2021 nämner inga avtal mellan Semcon och dess styrelseledamöter eller 
anställda som föreskriver rätt till ersättning om deras anställning upphör till följd av ett offentligt uppköpserbjudande 
avseende aktierna i Semcon.
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SEMCONS BOLAGSORDNING

Org. nr. 556539-9549

§ 1 
Bolagets företagsnamn är Semcon AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet inom produktionstekniska 
och produktionsutvecklingsområdet även att idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst femton miljoner (15.000.000) kronor och högst sextio miljoner (60.000.000) 
kronor.

§ 5 
Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

§ 6 
Aktier av två olika aktieslag får ges ut, kallade stamaktier respektive C-aktier. Högst 60.000.000 stamaktier och högst 
2.000.000 C-aktier får ges ut. Vid omröstning på bolagsstämma medför varje stamaktie en röst och varje C-aktie en 
tiondels röst. C-aktier berättigar inte till vinstutdelning.

Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som stamaktie, dock inte med högre belopp 
än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR för 
den relevanta perioden med tillägg av två procentenheter räknat från den dag teckningslikvid för någon av de vid 
utskiftningstillfallet befintliga C-aktierna för första gången betalades. STIBOR för den relevanta perioden fastställs på 
den dag teckningslikvid för någon av de vid utskiftningstillfället befintliga C-aktierna för första gången betalades.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och C-aktier skall ägare av 
stamaktier och C-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier 
ägaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga 
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker 
med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller C-aktier skall 
samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i 
förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har 
aktieägarna företrädesrätt att teckna sådana teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier 
som teckningsoptionerna kan ge rätt att teckna respektive som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som föreskrivs ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller 
kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission 
ska nya stamaktier emitteras i förhållande till det antal stamaktier som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla 
stamaktier medföra rätt till nya stamaktier. C-aktie berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad som föreskrivs 
ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att efter erforderlig ändring av bolagsordningen ge ut aktier 
av nytt slag.
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§ 7 
C-aktie som innehas av bolaget skall efter beslut av bolagets styrelse kunna omvandlas till stamaktie. Beslut om 
omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när 
registrering skett hos Bolagsverket och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret hos Euroclear Sweden AB.

§ 8 
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimibeloppet enligt § 4 ovan, skall ske genom inlösen av C-aktie 
på begäran av ägare av sådan C-aktie eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämman. Begäran från 
ägare av C-aktie ska framställas skriftligen till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När 
minskningsbeslut fattas skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför 
erforderliga medel finns tillgängliga. Vid inlösen skall ägare av C-aktie vara skyldig att ta lösen med ett belopp 
per C-aktie som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för inlösen med en räntefaktor om STIBOR för 
den relevanta perioden med tillägg av två procentenheter räknat från den dag teckningslikvid för någon av de vid 
begäran eller, i förekommande fall, styrelsens eller stämmans inlösenbeslut befintliga C-aktierna för första gången 
betalades. STIBOR för den relevanta perioden fastställs på den dag teckningslikvid för någon av de vid begäran 
eller, i förekommande fall, styrelsens eller stämmans inlösenbeslut befintliga C-aktierna för första gången betalades. 
Utbetalning av lösenbelopp skall ske snarast efter det att registrering av minskningen av aktiekapitalet ägt rum.

§ 9 
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två 
suppleanter.

§ 10 
Bolaget skall som revisorer utse lägst en och högst två revisorer samt lägst en och högst två revisorssuppleanter eller 
ett registrerat revisionsbolag.

§ 11 
Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett 
ska annonseras i Dagens Industri.

§ 12 
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 
bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom 
enligt föregående stycke.

§ 13 
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess 
ordförande valts.

§ 14 
Bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller Stockholm.

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 

koncernbalansräkningen.
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8. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt, i förekommande 
fall, beslut om avstämningsdag för utdelning.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antal revisorer och 

revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen.
12. Fastställande av arvode åt revisorer.
13. Upplysning om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. I förekommande fall, val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 15 
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet aktier som han eller hon företräder.

§ 16 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 17 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument.

§ 18 
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen 
(2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före 
bolagsstämman.
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SEMCONS DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 
1 JANUARI–30 JUNI 2022
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UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR 
SEMCON

Beskrivningen av Semcon på sidorna 17–50 i denna erbjudandehandling har granskats av styrelsen för Semcon9. 
Styrelsen anser att denna kortfattade beskrivning ger en korrekt och rättvisande, om än inte fullständig, bild av 
Semcon.

31 augusti 2022
Semcon AB (publ)
Styrelsen

9Styrelseledamoten Carl Backman har på grund av intressekonflikt bestående av att 
han är VD för JCE Group AB, som är Bolagets största aktieägare och som under vissa 
villkor har lämnat åtagande att lämna in samtliga aktier till Etteplan, inte deltagit i 
Semcons styrelses utvärdering eller diskussioner rörande Erbjudandet.
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Följande är en sammanfattning av vissa svenska skattekonsekvenser som kan uppkomma i samband 
med Erbjudandet. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som 
generell information till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. 
Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma. Till 
exempel behandlas inte de regler som gäller för skattefri kapitalvinst på så kallade näringsbetingade andelar 
inom företagssektorn. Inte heller behandlas de regler som gäller för aktier som innehas av handelsbolag, 
som utgör lageraktier i en juridisk person eller som innehas via ett investeringssparkonto eller en 
kapitalförsäkring. Vidare behandlas inte de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier i bolag 
som är eller har varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier, de särskilda 
regler som kan bli tillämpliga för fysiska personer som gör eller återför investeraravdrag, utländska företag 
som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, eller utländska företag som har varit svenska företag. 
Särskilda skattekonsekvenser vilka inte behandlas nedan kan även uppkomma för andra kategorier av 
aktieägare, såsom investmentföretag, investeringsfonder, banker, finansmäklare och andra som äger aktier 
för handel. Varje aktieägare rekommenderas att konsultera skatterådgivare avseende de skattekonsekvenser 
som kan uppkomma i samband med Erbjudandet, inklusive effekterna av utländsk skattelagstiftning, 
bestämmelser i skatteavtal och andra regler som kan vara tillämpliga.

GENERELLT OM BESKATTNINGEN VID AKTIEFÖRSÄLJNINGAR

Aktieägare som accepterar Erbjudandet och säljer sina aktier i Semcon blir normalt föremål för kapitalvinstbeskattning. 
Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för 
försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet består normalt av anskaffningsvärdet på 
aktierna och beräknas enligt ”genomsnittsmetoden”. Det innebär att omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av 
samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. För 
noterade aktier (så som Semcon-aktierna) kan anskaffningsvärdet, som ett alternativ, bestämmas till 20 procent av 
nettoförsäljningsersättningen enligt ”schablonmetoden”.

PRIVATPERSONER

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar 
och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalförlust på 
noterade aktier och andra noterade värdepapper (som skattemässigt behandlas på samma sätt som noterade aktier, 
dock inte andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade 
räntefonder) är dock fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar, på onoterade andelar 
i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer. Om en kapitalförlust på noterade aktier inte kan dras av fullt 
ut, får 70 procent av förlusten dras av från annan inkomst i inkomstslaget kapital. Om ett underskott uppkommer i 
inkomstslaget kapital reduceras skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatten och den 
kommunala fastighetsavgiften. Sådan skattereduktion medges med 30 procent av underskottet som inte överstiger 
100 000 kronor och med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte föras över till ett senare beskattningsår.

AKTIEBOLAG

För aktiebolag beskattas kapitalvinster på aktier vanligtvis i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 
20,6 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se avsnittet ”Generellt om beskattningen vid 
aktieförsäljningar” ovan. En avdragsgill kapitalförlust kan endast dras kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra 
värdepapper som beskattas på samma sätt som aktier. Sådana kapitalförluster kan dock, under vissa omständigheter, 
även kvittas mot kapitalvinster på samma typ av värdepapper inom en koncern, under förutsättning att 
koncernbolagen uppfyller kraven för koncernbidrag. Kapitalförluster på aktier eller andra värdepapper som beskattas 
på samma sätt som aktier, och som inte har dragits av från kapitalvinster under beskattningsåret, får sparas och dras 
av mot kapitalvinster under efterföljande beskattningsår utan tidsbegränsningar.
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AKTIEÄGARE MED HEMVIST UTANFÖR SVERIGE
Aktieägare som inte har skatterättslig hemvist i Sverige (begränsat skattskyldiga) och som inte bedriver verksamhet 
från fast driftställe i Sverige är vanligtvis inte föremål för svensk beskattning vid en försäljning av aktier. Sådana 
aktieägare kan dock bli föremål för beskattning i det land där de har sin skatterättsliga hemvist. Begränsat 
skattskyldiga privatpersoner beskattas dock för en kapitalvinst på försäljning av aktier om personen har varit bosatt 
eller stadigvarande vistats i Sverige vid något tillfälle under det kalenderår då försäljningen äger rum eller något av de 
föregående tio kalenderåren. Denna beskattning kan begränsas genom de skatteavtal som Sverige ingått med andra 
länder.
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ERBJUDANDERESTRIKTIONER
Viktig information till aktieägare utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer, handlare, förvaltare 
och andra institutioner som innehar aktier för personer med hemvist utanför Sverige.

Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong. Japan, Nya 
Zeeland, Kanada, Sydafrika eller USA eller i andra jurisdiktioner där sådant erbjudande enligt lagar och förordningar 
i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de ”Begränsade Jurisdiktionerna”). 
Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare 
undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till de Begränsade Jurisdiktionerna genom post, 
något annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) 
som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i de 
Begränsade Jurisdiktionerna, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant 
kommunikationsmedel inom eller från de Begränsade Jurisdiktionerna. Varken erbjudandehandlingen eller annan 
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt 
inom eller till de Begränsade Jurisdiktionerna.

Erbjudandehandlingen sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i de Begränsade 
Jurisdiktionerna. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade 
aktier för personer i de Begränsade Jurisdiktionerna får inte vidarebefordra erbjudandehandlingen, eller andra 
till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Personer som mottar sådana dokument eller sådan 
information (innefattande förvaltare, företrädare och ombud) bör inte distribuera eller sända dessa inom eller till 
en Begränsad Jurisdiktion genom post, eller något annat kommunikationsmedel inom en Begränsad Jurisdiktion i 
samband med Erbjudandet.

Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i någon av de 
Begränsade Jurisdiktionerna. Det åligger alla personer som erhåller erbjudandehandlingen anmälningssedel eller andra 
dokument som rör erbjudandehandlingen eller Erbjudandet, eller som på annat sätt kommer i besittning av sådana 
dokument, att informera sig om och iaktta alla sådana restriktioner. Varje mottagare av erbjudandehandlingen som 
är osäker på sin ställning i förhållande till dessa restriktioner bör konsultera sin professionella rådgivare inom den 
relevanta jurisdiktionen.

Varken Etteplan eller Evli accepterar eller åtar sig något ansvar för eventuella brott av någon person mot någon av 
dessa restriktioner.

Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande att förvärva eller erhålla andra värdepapper än de aktier i Semcon 
som omfattas av Erbjudandet.

Varje inlämning av aktier i Erbjudandet som utgör ett resultat av en direkt eller indirekt överträdelse av de restriktioner 
som beskrivs i erbjudandehandlingen och tillhörande dokument kommer att vara ogiltig. Vidare kommer personer 
som har lämnat in aktier enligt Erbjudandet inte anses ha gjort en giltig inlämning om en sådan person är oförmögen 
att lämna de utfästelser och garantier som anges i avsnittet ”Intyg avseende restriktioner” nedan och eventuella 
motsvarande utfästelser och garantier i anmälningssedeln. Accepter av Erbjudandet och inlämnande av aktier i Semcon 
som görs av en person som befinner sig inom en Begränsad Jurisdiktion, av någon förvaltare, företrädare, ombud eller 
annan mellanman som agerar på icke diskretionär grund för en huvudman som ger instruktioner från de Begränsade 
Jurisdiktionerna, eller med hjälp av post eller något annat kommunikationsmedel inom de Begränsade Jurisdiktionerna, 
direkt eller indirekt, kommer inte att accepteras (och bör inte accepteras av förvaltare, företrädare, ombud eller annan 
mellanman som innehar aktier i Semcon för andra personer).

Varje anmälningssedel eller annan kommunikation avseende Erbjudandet som härrör från, är poststämplat från, har 
en returadress i, eller på annat sätt verkar ha skickats från de Begränsade Jurisdiktionerna kommer inte att accepteras 
(och bör inte accepteras av någon förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman).
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Accept av Erbjudandet och inlämning av aktier i Semcon kommer inte att accepteras (och bör inte accepteras 
av någon förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman) om vederlaget för aktierna i Semcon behöver 
postas eller på annat sätt levereras till eller inom en Begränsad Jurisdiktion eller om en adress inom en Begränsad 
Jurisdiktion tillhandahålls för mottagandet av köpeskillingen för aktierna i Erbjudandet eller för återlämnandet av 
anmälningssedeln.

Var och en av Etteplan och Evli förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande (och utan att det påverkar 
aktieägarens ansvar för de utfästelser och garantier som denne har lämnat) (a) avvisa inlämning av aktier utan närmare 
utredning med hänsyn till att ursprunget till en sådan inlämning inte kan fastställas, eller (b) undersöka, med avseende 
på inlämning av aktier i enlighet med Erbjudandet, om några sådana utfästelser och garantier som lämnats av en 
aktieägare är korrekta och, om sådan utredning genomförs och som ett resultat därav Etteplan (av någon anledning) 
fastställer att sådana utfästelser och garantier är felaktiga, förkasta en sådan inlämning.

INTYG AVSEENDE RESTRIKTIONER

Genom att acceptera Erbjudandet genom lämnandet av en vederbörligt undertecknad anmälningssedel till Evli intygar 
innehavaren av inlämnade aktier, och eventuell förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman som lämnar in 
anmälningssedeln på uppdrag av innehavaren, att denne:

• inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare, en Begränsad Jurisdiktion vid tidpunkten för mottagandet 
av erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller något annat dokument eller information rörande Erbjudandet, 
och inte har postat, sänt eller på annat sätt distribuerat något sådant dokument eller information inom eller till en 
Begränsad Jurisdiktion;

• varken direkt eller indirekt, har använt post eller något annat kommunikationsmedel (inkluderat men inte 
begränsat till bland annat telefax, e-post, telex och telefon) som används vid nationell eller internationell handel 
eller vid börserna eller handelsplatserna i en Begränsad Jurisdiktion i samband med Erbjudandet;

• inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i en Begränsad Jurisdiktion vid tidpunkten för accepterandet 
av villkoren för Erbjudandet, vid tidpunkten för återsändandet av anmälningssedeln eller vid tidpunkten för 
avlämnandet av instruktioner att acceptera Erbjudandet (vare sig muntligt eller skriftligt); och

• om denne agerar i egenskap av förvaltare, företrädare, ombud eller i egenskap av annan mellanman, antingen (i) 
har full frihet att investera enligt eget gottfinnande med avseende på de aktier som omfattas av anmälningssedeln 
eller (ii) den person för vars räkning denne agerar har godkänt att denne gör ovan nämnda utfästelser och inte 
befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i, en Begränsad Jurisdiktion vid den tidpunkt då aktieägaren 
instruerade sådan förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman att acceptera Erbjudandet å hans eller 
hennes vägnar, och en sådan förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman behandlar accepten inom 
ramen för sin normala ställning som mellanman.
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