Inbjudan till teckning av aktier

Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB står för ett starkt helhetskoncept inom vård och hälsa. Med hjälp av
egen IT-utveckling sammanlänkar Rethinking Care IT-tjänster och IT-verktyg som ökar kvaliteten och
minskar administrationen, så att mer värdefull tid läggs på effektiv leverans av hälsa, vård och omsorg
på nätet. Rethinking Care har skapat en IT-portal med läkarmottagning, komplett hantering av privata
sjukvårdsförsäkringsärenden samt heltäckande företagshälsovård. Målet är enkelt och tydligt: mer
vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och nytänkande inom leveransprocesser.
Därmed kan Rethinking Care bidra till lösningen på ett av samhällets mest aktuella problem – det stora
vårdbehovet.

Rethinking Care Sweden AB - 559049-5254 - www.rethinkingcare.se

Vården står inför stora utmaningar. Människor lever längre, är mer aktiva och kräver mer av vården. Nya och bättre –
men ofta dyrare – behandlingar och läkemedel introduceras. Den dagliga verksamheten belastas av alltmer krävande
behandlingsupplägg och administrativa rutiner. Det leder till växande vårdköer, samtidigt som brist på personal och
kapital leder till en rad följdproblem. En annan stor utmaning är hälsan på våra arbetsplatser. Det är en paradox att vi
på pappret är friskare och lever längre samtidigt som ohälsan och sjukskrivningarna ökar. Vi behöver nya lösningar
för att möta framtidens behov.

Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) introducerar
ett helhetskoncept inom vård och hälsa, med tre samverkande
verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as
a service” och ”Health as a service”. Med hög kompetens
inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-tjänster,
skapar Rethinking Care förutsättningar för en dramatisk
effektivisering. Grunden är en enkel tanke – mer vård och
hälsa med mindre resursanvändning, med hjälp av smarta
IT-verktyg och nytänkande inom leveransprocesser. Under
april-juni 2016 slogs fem bolag samman till en koncern med
Rethinking Care som moderbolag. Sammanslagningen skapar
grunden för ett helhetskoncept som är en stark dellösning av
den ovan beskrivna vårdproblematiken. Nyckelbegrepp är
tillgänglighet, effektivitet, kvalitet och hög kompetens, med
tydligt målinriktade produkter och hög kostnadseffektivitet. Inom
”Software as a Service” finns sammanlänkade IT-tjänster och
IT-verktyg som ökar kvaliteten och minskar administrationen,
så att mer värdefull tid läggs på effektiv leverans av hälsa,
vård och omsorg på nätet. Inom ”Care as a Service” finns dels

Ett digitalt
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läkarmottagning på nätet, dels komplett hantering av privata
sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom ”Health as a Service”,
finns en heltäckande företagshälsovård, som med IT bedriver
hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser
med hög effektivitet.

Nyemission inför planerad listning på Nasdaq
Stockholm First North

Rethinking Care har möjligheten och ambitionen att expandera
snabbt, och behöver därför tillföras kapital. Rethinking Care
genomför nu en nyemission om cirka 25,5 MSEK, inför en
planerad listning på Nasdaq Stockholm First North under slutet
av 2016. Emissionslikviden ska finansiera vidare uppbyggnad
och utveckling av verksamheten och organisationen, samt
expansion i Norden. Därefter planeras expansion till Estland,
Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Emissionslikviden
bedöms av styrelsen täcka behoven fram till 2018, då bolaget
är beräknat att generera kapitalöverskott.

Smarta it-verktyg som
skapar mervärde och säkrar
effektivitet i leveransen.

Friskare på
jobbet
En komplett företagshälsa
med en interaktiv webbportal, callcenter och it-teknik

Hälsa- och vård på nätet, all
kompetens snabbt, enkelt och
säkert med video- och it-teknik.
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Sjukvårdsförsäkringar finansierar
delar av vården, vi säkrar
vårdleveransen.

VD Fredrik Thafvelin
har ordet
”Grunden i vårt kunderbjudande bygger
på en enkel princip: mer vård och mindre
resursanvändning med hjälp av IT-verktyg
och nytänkande av leveransprocesser.”

Vi hör regelbundet om överbelagda sjukhus, brist på sjuksköterskor och långa vårdköer. Företagen
rapporterar ökande sjukfrånvaro och problem med stress och arbetsmiljö. Välfärdssjukdomarna
breder ut sig och allt fler har problem med övervikt och dålig kondition. Samtidigt som vi kan
behandla och kurera allt fler sjukdomstillstånd ökar livslängden. Det är lätt att förstå varför hälsooch vårdsystemen får allt svårare att klara av sina uppgifter.

Vår vision är att göra hälsa, vård och omsorg enkelt och
snabbt tillgänglig. Vi ska hjälpa individer och företag att hitta
rätt i vårdapparaten. Vi vill säkra att rätt insatser sätts in i rätt
turordning, och att det som ska göras verkligen blir gjort. Kort
och gott vill vi effektivisera och få vården att göra mer, men med
mindre insats.
Vården idag organiseras och levereras i mångt och mycket
på samma sätt som för 100 år sedan. För att erbjuda bättre
vård på ett enklare sätt krävs ett nytt och effektivt koncept,
med digitalisering, direktkontakt med rätt instans, vårdinsatser
på distans och effektiv styrning av arbetsflödet. Dessutom
ska patienten medverka som en resurs. Införandet av IT har
varit positiv i det administrativa arbetet inom vården, men
alltför mycket administration har landat på vårdpersonalen. ITverktygen för läkare och övrig vårdpersonal är inte tillräckligt
stödjande i vårdarbetet. IT-stödet som används är dessutom
inte anpassat till användarnas behov. Under många år har
ambitionen varit att öka satsningarna inom IT-området. Det har
säkrat många processer men det har i liten grad effektiviserat
leveransen, kanske snarare tvärtom.
Med en komplett ”IT-verktygslåda” kan vi erbjuda en
helhetslösning där de olika verksamhetsgrenarna drar
nytta av varandra. Till exempel en strukturerad samverkan
mellan
hälsofrämjande
företagshälsa
och
offentligt
finansierad primärvård, mellan företagshälsa och goda
försäkringslösningar, osv. Vi erbjuder produkter och tjänster
som ligger långt före konkurrenterna, som i dagsläget inte
erbjuder det helhetskoncept som vi har. Vårt koncept bygger på
en enkel princip: mer vård och mindre resursanvändning med
hjälp av IT-verktyg och nytänkande inom leveransprocesser.

Tillsammans har våra tre verksamhetsområden stor potential
att bidra till lösningen på ett av samhällets mest aktuella
problem – det stora vårdbehovet.
Bakom Rethinking Care finns en kompetent styrelse och
ledning med gedigen erfarenhet som vårdgivare. Vi har både
kunskap och erfarenhet om vad som kan och bör göras för att
effektivisera vården och ge patienten en ökad service. Genom
våra respektive positioner inom vård-, hälso- och IT-branschen
har vi under åren knutit till oss viktiga kontakter och betydande
nätverk. Vi har relationer med potentiella kunder för Rethinking
Care och nödvändig nyckelkompetens inom vården. Vår styrka
är att vi besitter kompetens inom det medicinska området men
också inom process-, organisations- och IT-området. Hos oss
arbetar dessa områden tätt tillsammans. Under lång tid har vi
utvecklat IT-verktyg som fungerar och är lätta att implementera.
Branschen är i början av att använda datorer och intelligenta
system för att ställa diagnoser, men jag är övertygad om att
detta kommer att bli vardag i framtiden. Det arbetet kommer vi
att vara en del av tillsammans med andra. Med investeringar i IT
idag kan vård- och hälsoaktörerna i Sverige hejda en framtida
våg av ökande kostnader. Samtidigt kan vården i sig bli bättre
och mer anpassad till både patienternas och de vårdanställdas
behov.
Jag välkomnar er att vara delaktiga i en spännande resa
med visionen att göra hälsa, vård och omsorg lätt och snabbt
tillgänglig!
Fredrik Thafvelin
VD, Rethinking Care Sweden AB

”Tillsammans har de tre
verksamhetsområdena
stor potential att bidra
till lösningen på ett
av samhällets mest
aktuella problem – det
stora vårdbehovet.”

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid:
3 – 17 november 2016.
Teckningskurs:
5,80 SEK per aktie.
Teckningspost:
Minsta teckningspost är 870 aktier, motsvarande 5 046 SEK.
Emissionsvolym:
Erbjudandet omfattar högst 4 400 000 aktier, motsvarande
cirka 25,5 MSEK. Lägsta gräns för nyemissionens genom
förande är 2 600 000 aktier, motsvarande cirka 15,1 MSEK.
Antal aktier innan nyemission:
6 739 780 aktier.
Värdering (pre-money):
Cirka 39,1 MSEK.
Marknadsplats:
Styrelsen i Rethinking Care Sweden AB har för avsikt att
ansöka om att lista bolagets aktie på Nasdaq Stockholm
First North. Första dag för handel är beräknad att bli den
21 december 2016.
ISIN-kod:
SE0008705255
Teckningsförbindelser:
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka
12 MSEK, totalt motsvarande cirka 47 procent av emissionsvolymen.

Hänvisning till prospekt

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande.
I Rethinking Cares prospekt finns en beskrivning av potentiella
risker som är förknippade med bolagets verksamhet och
dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa
risker tillsammans med övrig information i det kompletta
prospektet läsas noggrant. Prospektet finns att tillgå på
www.rethinkingcare.se och www.sedermera.se.

Anmälningssedel för teckning av aktier i
Rethinking Care Sweden AB (publ)
TECKNINGSTID:

3 – 17 november 2016

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till
Rethinking Care Sweden AB. Anmälningssedel skickas till
Aqurat Fondkommission AB som är emissionsinstitut.

TECKNINGSKURS:

TILLDELNING OCH BETALNING:

5,80 SEK per aktie. Minsta teckning är
870 aktier, därefter i valfritt antal aktier.

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av
avräkningsnota som skickas till nedan ifylld adress.

Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av
effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande.
Anmälningssedel ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 17 november 2016. Endast en anmälningssedel per
tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Anmälan är bindande.
Betalning ska ske i enlighet med anvisningar på avräkningsnota som är beräknad att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod. De som
inte tilldelas några aktier får ingen avräkningsnota.

1. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i Rethinking Care Sweden AB (publ) till en kurs om 5,80
SEK per aktie: (minsta teckningspost är 870 aktier, vilket motsvarar 5 046 SEK, därefter sker teckning i valfritt antal aktier)
Antal aktier

stycken aktier á 5,80 SEK/aktie, motsvarande

SEK

2. Fyll i vart tilldelade aktier skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ):
VP-Konto/Servicekonto

Depånummer

Bank

0 0 0

Bank/förvaltare

Observera att om Ni har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller
kapitalförsäkringskonto (KF), måste Ni kontrollera med Er bank/förvaltare, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är
möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

3. Fyll i namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)
Efternamn/Firma

Förnamn

Adress (gata, box eller motsvarande)

Postnummer

Ort

Ort och datum

Personnummer/Organisationsnummer

Telefon dagtid

Land (om annat än Sverige)

Email

Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med erbjudandet.

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:

• Att all information i samband med erbjudandet har tagits del av och accepterats, och att anmälan är bindande,
• Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aqurat Fondkommission AB för förberedelse och
administration av uppdraget,
• Att styrelsen beslutar om tilldelning i nyemissionen och att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli,
• Att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan beaktande,
• Att Aqurat Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier i Rethinking Care Sweden AB (publ).

Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ:
Brev:
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Rethinking Care
Box 7461
103 92 STOCKHOLM

Email:
Fax:
info@aqurat.se
08-684 05 801
(inskannad anmälningssedel)

Om teckningen avser ett belopp som överstiger
15 000 eur skall en kopia på giltig legitimations
handling medfölja för att anmälan ska vara giltig. För
juridisk person skall även ett aktuellt registeringsbevis
som styrker firmateckning bifogas.

VIKTIG INFORMATION OM ANMÄLNINGSSEDEL
Aqurat Fondkommission AB (nedan Aqurat) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens
tillsyn. Den huvudsakliga verksamheten är att erbjuda administrativa tjänster i samband med diverse
bolagshändelser. Den som avser sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument som aktuellt erbjudande
avser uppmanas att noga läsa igenom samtlig information som upprättats och utgivits i samband med
erbjudandet samt nedanstående information. Denna information tillhandahålles endast på svenska. Mer
information om aktuellt erbjudande finns att ta del av på www.aqurat.se.
Aqurat tillhandahåller tjänsten ”utförande av order” gentemot dig som kund. Tjänsten innebär att Aqurat tar
emot din teckningsanmälan (order) och för din räkning köper finansiella instrument som omfattas av aktuellt
erbjudande.

2. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat
fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller
teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som
gäller för aktuellt erbjudande. Ordern omfattas inte av den
ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen.
3. Aqurat kategoriserar samtliga sina kunder
som icke professionella kunder enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Aqurat är enligt lag skyldigt att
begära att kunder lämnar uppgifter om sina kunskaper
och erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten,
så att institutet kan bedöma om investeringstjänsten eller
produkten passar kunden (s.k. Passandebedömning).
Aqurat bedömer inte om investeringen kommer att uppfylla
dina förväntningar med hänsyn till risk och förväntad
avkastning. Aqurat bedömer endast om den tjänst som
Aqurat kommer att tillhandahålla dig, d.v.s. utförande
av order enligt aktuellt erbjudande, passar dig (mot
bakgrund av de uppgifter du har lämnat i bifogat formulär
för passande-bedömning). Om du inte tillhandahåller
efterfrågade uppgifter kommer Aqurat inte att kunna
bedöma om tjänsten passar dig.
4. De risker som följer med en investering i sådana
finansiella instrument som denna anmälningssedel avser
ska framgå av den information som upprättats och utgivits
i samband med enskilt erbjudande.
5. Priset för de finansiella instrument som avses i aktuellt
erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida.
Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att
uppstå debiteras dig som kund (Aqurat betalar inte dylika
kostnader).

6. Personuppgifter som undertecknad lämnar i samband
med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband
därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för förberedelse och administration av
uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske
hos andra företag som Aqurat eller emittenten samarbetar
med för att utföra din order.
7. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för
aktuellt erbjudande framgår av denna anmälningssedels
framsida samt av den information som upprättats och
utgivits i samband med erbjudandet.
8. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i
telekommunikation eller fel i posthantering i samband med
inlämnandet av anmälningssedeln.
9. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som
lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel
skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten
att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande
mot Aqurat gå förlorad.
10. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats
hantering av order som lämnats till Aqurat genom
undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till
Aqurats klagomålsansvarige på den adress som anges på
framsidan av denna anmälningssedel.
11. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också
vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174,
101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, www.arn.se.
12. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger
tillämpning på Aqurats erhållna uppdrag och allmän
svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig
domstol.
För mer information hänvisar Aqurat till www.aqurat.
se där det bland annat står mer om tillvägagångssätt
samt definitioner av olika begrepp.

Grafisk form: Plucera Webbyrå (www.plucera.se)

1. Finansiella instrument i aktuellt erbjudande har inte och
avses inte att registreras i något annat land än Sverige. De
finansiella instrumenten kommer således inte att erbjudas
till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig
inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller
Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till
eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter
ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer
av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller
annan bestämmelse i sådant land.

