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VIKTIG INFORMATION
Denna Erbjudandehandling är framtagen av FLIR Systems Holding AB, org. nr. 556631-6013, (“Budgivaren”)
för att ge aktieägarna i Seapilot AB, org. nr. 556835-3790 (”Bolaget”), information om det erbjudande avseende
samtliga aktier i Bolaget (”Aktierna”) som Budgivaren lämnar i enlighet med de villkor som anges i denna
Erbjudandehandling.
Erbjudandet är ett frivilligt erbjudande. Bolaget är inte noterat på någon handelsplats varför reglerna rörande
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (“takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens
uttalanden om tolkning och tillämpning av takeover-reglerna, inkluderande i förekommande fall,
Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om
offentliga erbjudanden om aktieförvärv samt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ej är tillämpliga på Erbjudandet.
Denna Erbjudandehandling är ej föremål för granskning eller godkännande av Finansinspektionen, annan
myndighet, börs eller handelsplats.
Information från Budgivaren förmedlas endast genom denna Erbjudandehandling och bilagd anmälningssedel
(“Anmälningssedel”).
Informationen i denna Erbjudandehandling avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för denna
Erbjudandehandling, därefter kan det hända att förändringar sker beträffande Bolaget eller Budgivaren samt att
den information som anges i denna Erbjudandehandling eller i däri hänvisade dokument, ej längre är korrekt.
Informationen i Erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i
något annat syfte. All information som anges i denna Erbjudandehandling har lämnats av Budgivaren och
baserats, såvitt avser de delar som avser Bolaget, på offentligt tillgänglig information rörande Bolaget. Varken
Budgivaren eller Danske Bank åtar sig något ansvar beträffande huruvida den i denna Erbjudandehandling
angivna informationen avseende Bolaget är fullständig eller korrekt.
Danske Bank är rådgivare till Budgivaren, och inte till någon annan, i samband med Erbjudandet. Danske Bank
ansvarar inte gentemot någon annan än Budgivaren för rådgivning i samband med Erbjudandet. Danske Bank
har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen i Erbjudandehandlingen. Danske Bank frånsäger
sig allt ansvar med anledning av sådan information.
Erbjudandehandlingen och bifogad Anmälningssedel innehåller viktig information som noggrant bör läsas igenom
och granskas innan beslut fattas om huruvida Erbjudandet skall accepteras. Denna Erbjudandehandling utgör ej
juridisk, kommersiell, finansiell, skatte- eller redovisningsmässig rådgivning. Varje mottagare av denna
Erbjudandehandling bör således konsultera egna juridiska-, kommersiella, finansiella, skatte- eller
redovisningsrådgivare med hänsyn till juridisk, kommersiell, finansiell, skatte- eller redovisningsmässig
rådgivning vid bedömningen av detta Erbjudande eller vid osäkerhet avseende innehållet däri.
Erbjudandet är inte riktat till, och accept kommer ej heller att godtas från, eller på vägnar av, någon av Bolagets
aktieägare som befinner sig i eller har sin hemvist i jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet eller där accept av
Erbjudandet inte är tillåtet i enlighet med i jurisdiktionen tillämplig lagstiftning eller där registrering eller andra
åtgärder krävs enligt tillämplig lagstiftning. Erbjudandet distribueras därför inte till aktieägare bosatta i, bland
annat USA, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydafrika, Kanada eller Australien. Aktieägare som är bosatta i
nämnda jurisdiktioner och som vill acceptera Erbjudandet, måste göra detta från annat land än USA, Nya Zeeland,
Hongkong, Japan, Sydafrika, Kanada och Australien. Kuvert som innehåller anmälningssedlar får därvid inte
poststämplas i USA, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydafrika, Kanada eller Australien. Anmälningssedlar får ej
heller på något sätt skickas från USA, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydafrika, Kanada eller Australien. Alla
aktieägare som accepterar Erbjudandet, ska för utbetalning av vederlaget eller mottagande av anmälningssedlar,
bekräftelser eller andra dokument uppge en adress utanför USA, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydafrika,
Kanada och Australien. Accepter som lämnas i strid med dessa bestämmelser är ogiltiga. Varje fysisk och juridisk
person är själv ansvarig för att följa de lagar som gäller i respektive jurisdiktion, avseende bland annat rätt att
acceptera Erbjudandet.
Med undantag från vad som anges ovan, har Erbjudandehandlingen och tillhörande anmälningssedel skickats
med post från budgivaren till samtliga, hos Euroclear Sweden AB direktregistrerade, aktieägare i Bolaget.
Med undantag för kapitel 10 (“English Summary”) och en engelsk version av Anmälningssedeln, är
Erbjudandehandlingen endast framtagen på svenska. I de delar den engelska texten avviker från vad som i övrigt
stadgas i Erbjudandehandlingen på svenska, skall den svenska versionen äga företräde.

ii

IMPORTANT INFORMATION
This offer document has been prepared by FLIR Systems Holding AB, corp. reg. no. 556631-6013 (the “Offeror”)
in order to provide the shareholders of Seapilot AB, corp. org. nr. 556835-3790 (the “Target”), with information
in relation to the offer relating to all of the outstanding shares in the Target (the “Shares”) which the Offeror is
making in accordance with the terms and conditions of this Offer Document (the “Offer”).
This offer is a voluntary offer. The Target is not listed on any market place and thus, the regulations regarding
public takeovers (the “takeover-rules”) and the Swedish Securities Council’s rulings regarding interpretation
and application of the takeover-rules, including where applicable, the Swedish Securities Council’s interpretation
and application of the previously applicable rules of the Swedish Commerce Stock Exchange Committee regarding
public offers on the stock market and the Swedish Takeover Act (2006:451) and the Act (1991:980) on Financial
Trading are not applicable with regard to this Offer. The Offer Document is not subject to registration or
verification by the Swedish Financial Supervisory Authority or any other public authority or any stock exchange
or trading platform.
Information and representations on behalf of the Offeror will only be conveyed pursuant to this Offer Document,
including the accompanying acceptance form (the “Acceptance Form”).
All information in this Offer Document is intended to be accurate, although not complete, only at the date of the
Offer Document. Thereafter, changes might occur with regard to the Target or the Offeror and the information
comprised in this Offer Document or in the documents referred to herein might no longer be correct. The
information in the Offer Document is provided only for the purpose of the Offer and may not be used for any
other purpose. All information in this Offer Document has been provided by the Offeror and is based on, as
regards the Target, publicly available information. Neither the Offeror nor Danske Bank assumes any responsibility
for the completeness or accuracy of the information regarding the Target in the Offer Document.
Danske Bank acts as adviser solely to the Offeror in connection with the Offer. Danske Bank will thus not provide
any investment advice or any other advice to anyone else in connection with the Offer. Danske Bank has not
undertaken to verify any information in the Offer Document. Danske Bank disclaims any liability with respect to
such information.
This Offer Document and the accompanying Acceptance Form contain important information that should be read
and considered carefully before any decision is made with respect to accepting the Offer. The content of this offer
document is not to be construed as legal, business, financial, tax- or accounting advice. Each recipient of this
Offer Document should consult with its own legal, business, financial, tax- and / or accounting advisor as to legal,
business, financial, tax- and / or accounting advice when considering this Offer or in case of uncertainty with
regard to its content.
The Offer is not being made to, nor will tenders be accepted from or on behalf of, the Target’s shareholders who
are living in or are domiciled in any jurisdiction in which the making of the Offer or acceptance thereof would not
be in compliance with the laws of such jurisdiction or registration or other measures are required pursuant to
applicable law. This Offer Document is not being distributed to holders of shares in jurisdictions such as, inter
alia, USA, New Zeeland, Hong Kong, Japan, South Africa, Canada and Australia. Persons wishing to accept the
Offer must do so from outside USA, New Zeeland, Hong Kong, Japan, South Africa, Canada and Australia.
Envelopes containing acceptance forms must not be post marked in USA, New Zeeland, Hong Kong, Japan, South
Africa, Canada or Australia. Acceptance forms may not by any other means be sent from USA, New Zeeland,
Hong Kong, Japan, South Africa, Canada or Australia. All shareholders who accept the Offer shall for the
remittance of the consideration or return of acceptance form, certificate(s), and/or other required document(s)
provide an address outside of USA, New Zeeland, Hong Kong, Japan, South Africa, Canada and Australia. Any
purported acceptance of the Offer in breach of these requirements will not be valid. It is the responsibility of each
physical or legal person to comply with the laws of any relevant jurisdiction regarding, amongst other things, the
right to tender shares pursuant to the Offer.
Save as described above, this Offer Document and the accompanying acceptance form are being sent by mail to
all, at Euroclear Sweden AB directly registered holders of the Target shares.
Save for section 10 (“English Summary”) and an English version of the Acceptance Form, this Offer Document
is prepared in Swedish language only. In case of any inconsistency between the Swedish language and the English
language, the Swedish language shall prevail.
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1.

SAMMANFATTNING

Budgivaren lämnar härmed erbjudande till Aktieägarna i Bolaget att överlåta samtliga sina Aktier i
Bolaget i enlighet med de villkor som framgår av denna Erbjudandehandling. Vederlaget är SEK 3,63
per Aktie. Vederlaget betalas i kontanta medel.
Erbjudandet riktas till samtliga Aktieägare i Bolaget och Erbjudandehandlingen skickas till
direktregistrerade Aktieägare som den 26 juni 2018 är registrerade i Bolagets aktiebok som förvaltas
av Euroclear med undantag för enskilda Aktieägare bosatta i jurisdiktioner där det inte är tillåtet att
lämna och/eller acceptera Erbjudandet eller distribuera denna Erbjudandehandling, se punkt 3.14.
För närmare information om Erbjudandet, se kapitel 3.
Erbjudandet lämnas av Budgivaren
organisationsnummer 556631-6013.

som

är

ett

aktiebolag

registrerat

i

Sverige

med

Acceptperioden löper från och med den 27 juni 2018 till den 31 augusti 2018 kl. 15.00 (CET).
Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga Acceptperioden. Information om eventuell förlängning
av acceptperioden kommer att tillgängliggöras via Euroclear Sweden AB.
Erbjudandet accepteras av Aktieägare, vars Aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB,
genom ifyllande och undertecknande av bifogad Anmälningssedel. Övriga Aktieägare som vill
acceptera Erbjudandet uppmanas kontakta den bank eller annan institution genom vilken
aktieägandet är registrerat. Korrekt och fullständigt ifylld Anmälningssedel skickas med post till
Danske Bank. Accept ska vara Danske Bank tillhanda innan Acceptperioden har löpt ut, dvs. innan
kl. 15.00 den 31 augusti 2018. Anmälningssedel skickas till följande adress:
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Nordic Asset Services – Emissioner
Box 7523
SE-103 92 Stockholm
Utbetalning av vederlaget för Aktierna som överlåts i enlighet med Erbjudandet kommer att påbörjas
tidigast efter att acceptperioden (efter eventuell förlängning) har löpt ut.
Varje Aktieägare är själv ansvarig för eventuell skatt och andra avgifter som tillkommer till följd av
att Erbjudandet accepteras. Budgivaren åtar sig ej ansvar för skatte- eller avgiftsmässiga förpliktelser
till följd av att Erbjudandet accepteras. Kapitel 8 i Erbjudandehandlingen innehåller en kort
beskrivning av vissa skattemässiga förhållanden men Aktieägarna uppmanas att själva bedöma sin
respektive skattemässiga effekt av att acceptera Erbjudandet.
Danske Bank är emissionsinstitut i Erbjudandet, vilket innebär att Danske Bank utför vissa administrativa
tjänster avseende Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att en person som accepterar Erbjudandet
(”Deltagare”) betraktas som kund hos Danske Bank. Således 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 passandebedömning 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.
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2.

DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR

Följande definitioner används i denna Erbjudandehandling, inklusive de föregående sidorna, om
inte annat framgår av sammanhanget:
Acceptperioden:

Perioden från och med 27 juni 2018 till 31 augusti 2018 kl. 15.00
(CET), om inte Budgivaren förlänger perioden.

Aktiebolagslagen:

Aktiebolagslagen (2005:551).

Aktieägare:

Alla som till någon del äger Aktier.

Anmälningssedel:

Anmälningssedeln som ska användas av Aktieägarna, vars Aktier är
direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB, vid accept av
Erbjudandet, och som är intagen i Erbjudandehandlingen som bilaga
1.

Budgivaren:

FLIR Systems Holding AB, org. nr. 556631-6013.

Bolaget:

Seapilot AB, org. nr. 556835-3790.

Erbjudandet:

Erbjudande till Aktieägarna i Bolaget om att överlåta samtliga Aktier
i Bolaget mot kontant ersättning så som framgår av
Erbjudandehandlingen.

Erbjudandehandlingen:

Detta dokument daterat 26 juni 2018, inklusive bilagor.

SEK

Svenska kronor.

Vederlaget:

Det pris som erbjuds per Aktie i enlighet med Erbjudandet, SEK 3,63
i kontanter.
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3.

ERBJUDANDE

3.1

Allmänt om Erbjudandet

Budgivaren lämnar härmed erbjudande om att köpa samtliga Aktier i Bolaget i enlighet med de villkor
som framgår av denna Erbjudandehandling. Vederlaget är SEK 3,63 per Aktie (A-aktie och B-aktie).
Vederlaget betalas kontant. Erbjudandet lämnas till alla Aktieägare i Bolaget. Erbjudandehandlingen
har skickats till direktregistrerade Aktieägare registrerade i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden
AB per den 26 juni 2018, med undantag från Utländska Aktieägare (såsom detta begrepp definieras
i punkt 3.14 nedan).
Budgivaren har genom direkta köp från ett antal individuella Aktieägare förvärvat 148 980 A-aktier
och 2 022 601 B-aktier motsvarande 30,89% av Aktierna. Vederlaget för dessa Aktier är samma som
enligt detta erbjudande, se nedan punkt 3.5.
3.2

Budgivaren

FLIR Systems Holding AB är ett privat bolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 5566316013. Budgivaren är registrerad i Sverige på adressen: Box 7376, 187 15 Täby.
Budgivaren ägs av FLIR Systems Inc. (”FLIR”). Inom FLIR-koncernen finns också bolagsgruppen
Raymarine. För mer information om FLIR, se kapitel 4.
3.3

Bolaget – Seapilot AB

Bolaget är Seapilot AB, org. nr. 556835-3790, som är ett svenskt, ej listat, publikt aktiebolag med
ett aktiekapital uppgående till SEK 702 908,50 fördelat på sammanlagt 7 029 085 Aktier varav
510 000 utgör A-aktier och 6 519 085 utgör B-aktier, med ett kvotvärde om SEK 0,1. En A-aktie
medför 10 röster och en B-aktie medför en röst.
Bolagets registrerade adress är c/o True Heading AB, Vendevägen 90, 182 32 Danderyd.

3.4

Syftet med Erbjudandet

Budgivaren önskar genom Erbjudandet att uppnå kontroll över Bolaget. På grund av de logistiska
utmaningar som föreligger med att kontakta varje enskild Aktieägare samt för att likabehandla
Bolagets Aktieägare lämnar Budgivaren ett öppet erbjudande till samtliga Aktieägare. Erbjudandet
utgör enligt Budgivarens uppfattning en attraktiv försäljningsmöjlighet för Aktieägare i Bolaget.

3.5

Vederlaget

Vederlaget är SEK 3,63 per Aktie. Vederlaget för Erbjudandet betalas kontant. Vederlag till varje
Aktieägare, vars Aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB, som har accepterat
Erbjudandet kommer att betalas till avkastningskontot anslutet till Aktieägarens VP-konto.
Aktieägare som inte är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB uppmanas ta kontakt med sin
förvaltare för att erhålla information om erhållande av vederlag.
I det fall Bolaget beslutar om utdelning eller genomför annan värdeöverföring till Aktieägare där
rätten till utdelning/värdeöverföring inträder före datumet för fullgörande av Erbjudandet, ska
vederlaget minskas krona för krona motsvarande det utdelade eller överförda beloppet per Aktie.
Utbetalning av vederlaget för Aktierna som överlåts i enlighet med Erbjudandet kommer att påbörjas
tidigast efter att acceptperioden (efter eventuell förlängning) har löpt ut.
Ingen ränta på vederlaget kommer att utgå för perioden fram till dess att vederlaget betalas.
3.6

Acceptperioden

Acceptperioden löper från och med 27 juni 2018 till 31 augusti 2018 kl. 15.00 (CET). Budgivaren
förbehåller sig rätten att förlänga Acceptperioden, dock ej längre än till 30 september 2018.
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Information om eventuell förlängning kommer att publiceras via Euroclear Sweden AB. Om
Budgivaren erhåller accepter motsvarande 100 procent innan Acceptperioden har löpt ut och om
samtliga villkor är uppfyllda (eller om Budgivaren väljer att frånfalla dessa), äger Budgivaren rätt att
avsluta Acceptperioden och Erbjudandet tidigare. Information om att Acceptperioden avslutas i förtid
enligt ovan kommer att publiceras via Euroclear Sweden AB.

3.7

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandets fullföljande är villkorat av att (i) erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att
Budgivaren blir ägare till mer än 90 % av Aktierna i Bolaget, (ii) att det inte fattats eller fattas något
beslut (vare sig av Bolagets styrelse eller av bolagsstämma) om inlösen av Aktier i Bolaget samt att
(iii) det från och med tidpunkten för tillgängliggörandet av detta Erbjudande ej inträffar eller sker
någon förändring, utveckling eller händelse som har eller som rimligen kan förväntas ha en väsentlig
negativ inverkan på Bolaget eller dess dotterbolags finansiella ställning, verksamhet, tillgångar eller
resultat.
Budgivaren förbehåller sig rätten att frånfalla ett eller flera av villkoren för Erbjudandet och fullfölja
Erbjudandet trots att ett eller flera av villkoren inte uppfyllts.
3.8

Accept av Erbjudandet

Erbjudandet accepteras av Aktieägare, vars Aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB,
genom ifyllande och undertecknande av bifogad Anmälningssedel. Övriga Aktieägare som vill
acceptera Erbjudandet uppmanas kontakta den bank eller annan institution genom vilken
aktieägandet är registrerat. Korrekt och fullständigt ifylld Anmälningssedel skickas med post till
Danske Bank. Accept ska vara Danske Bank tillhanda innan Acceptperioden har löpt ut, dvs. innan
kl. 15.00 den 31 augusti 2018. Anmälningssedel skickas till följande adress:
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Nordic Asset Services – Emissioner
Box 7523
SE-103 92 Stockholm
Aktieägare i Bolaget vars Aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller annan
förvaltare, erhåller varken Erbjudandehandlingen eller förtryckt anmälningssedel. Sådana Aktieägare
uppmanas kontakta den bank eller annan institution genom vilken aktieägandet är registrerat för att
därigenom kunna acceptera budet samt erhålla information om Erbjudandet. Anmälan ska ske i
enlighet med instruktioner från förvaltaren.
Är Aktier i Bolaget 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 i Bolaget.
Budgivaren förbehåller sig rätten att avvisa accepter av Erbjudandet som inte är ingivna på ett
korrekt sätt enligt Erbjudandehandlingen eller Anmälningssedeln, eller som helt eller delvis ej är
förenliga med tillämplig lag. Budgivaren förbehåller sig även rätten att behandla en accept av
Erbjudandet som giltig, helt eller delvis, även om Anmälningssedeln (i) inte är korrekt eller
fullständigt ifylld, (ii) nödvändiga dokument inte har bifogats, (iii) är mottagen på annat sätt än de
sätt som angivits ovan eller (iv) mottagits efter att Acceptperioden har löpt ut. Om så är fallet
kommer emellertid ersättning i enlighet med Erbjudandet betalas först när accepten har justerats i
enlighet med Erbjudandehandlingen och Anmälningssedeln och efter mottagande av alla dokument
som Budgivaren och Danske Bank anser nödvändiga. Aktierna kommer inte överföras till Budgivaren
innan accepten har justerats i enlighet med Erbjudandehandlingen och Anmälningssedeln och alla
nödvändiga dokument har mottagits.
Varken Budgivaren, Danske Bank eller någon annan är förpliktigad att meddela Aktieägare om
eventuell brist eller oegentlighet avseende accepten.
Genom ingivande av en korrekt och fullständigt ifylld och undertecknad Anmälningssedel, ger
respektive Aktieägare, vars Aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB, Danske Bank en
oåterkallelig rätt att spärra Aktieägarens tillgång till Aktier i Bolaget på det VP-konto som accepten
gäller. Samtidigt återkallas alla tidigare fullmakter som respektive Aktieägare utfärdat för sina Aktier
i Bolaget. Det kommer således inte vara möjligt för Aktieägaren att disponera över Aktierna i Bolaget
efter att ovan nämnda spärr har etablerats. Spärren gäller endast Aktierna i Bolaget och Aktieägaren
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kan fritt disponera över eventuella andra värdepapper som är registrerade på det aktuella VP-kontot.
3.9

Oåterkallelig accept

Accept av Erbjudandet är bindande och oåterkallelig. Accepter kan således inte återkallas efter att
Anmälningssedeln har mottagits av Danske Bank.

3.10

Omkostnader

Budgivaren betalar samtliga transaktionskostnader hos Euroclear Sweden AB som har direkt
anknytning till Erbjudandet. Detta innebär att Aktieägare, vars Aktier är direktregistrerade hos
Euroclear Sweden AB, som accepterar Erbjudandet och fyller i bifogad Anmälningssedel, inte kommer
att belastas med mäklarprovision eller andra omkostnader med anledning av Erbjudandet. Courtage
utgår ej. Eventuella övriga kostnader som den enskilda Aktieägaren ådrar sig för rådgivningstjänster,
valutaväxling på grund av överföring till utländskt konto m.m. kommer inte att betalas av
Budgivaren.
3.11

Skatt

Varje Aktieägare är ansvarig för eventuell skatt eller avgift som tillkommer till följd av att Erbjudandet
accepteras. Budgivaren åtar sig inte ansvar för skatt- eller avgiftsmässiga förpliktelser till följd av att
Erbjudandet accepteras eller i övrigt i anslutning till Erbjudandet.
Kapitel 8 i Erbjudandehandlingen innehåller en kort beskrivning av vissa skattemässiga förhållanden,
men Aktieägarna uppmanas till att själva bedöma sin egen skattemässiga effekt av att acceptera
Erbjudandet.
3.12

Tvångsinlösen

Om Budgivaren som ett resultat av Erbjudandet (eller på annat sätt) blir ägare till mer än 90 procent
av Aktierna i Bolaget, har Budgivaren i enlighet med Aktiebolagslagen rätt att genomföra
tvångsinlösen av de resterande Aktierna i Bolaget. Den Aktieägare vars Aktier kan lösas in enligt
ovan har rätt att kräva att Budgivaren genomför tvångsinlösen.
Vid beslut om en eventuell framtida tvångsinlösen, kommer Budgivaren vara förpliktad att erbjuda
återstående Aktieägare ett lösenpris för de resterande Aktierna. Ett sådant erbjudande kommer i
förekommande fall att skriftligen riktas till alla Aktieägare med känd adress, och kommer även
kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt i den rikstäckande tidning som anges i Bolagets
bolagsordning.
Om tvist uppkommer avseende majoritetsägarens rätt eller skyldighet till tvångsinlösen eller om
Aktieägare ej accepterar erbjudandet om lösensumman, ska frågan avgöras av skiljemän.
3.13

Lagval – jurisdiktion

Erbjudandehandlingen, Erbjudandet och accept av detta är exklusivt underkastat svensk materiell
lag. Eventuella tvister som uppstår med anledning av Erbjudandehandlingen, Erbjudandet eller
accept därav och som inte kan lösas i godo skall lösas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt
som första instans.
3.14

Utländska Aktieägare

Möjligheten att lämna och/eller acceptera Erbjudandet för Aktieägare bosatta utanför Sverige kan
vara begränsad av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktionen. Erbjudandehandlingen är inte att
anse som ett erbjudande i en jurisdiktion där det är otillåtet enligt jurisdiktionens lagstiftning att
lämna och/eller acceptera Erbjudandet, eller registrering eller andra åtgärder krävs i enlighet med
tillämplig lagstiftning. Aktieägare bosatta utanför Sverige som vill acceptera Erbjudandet måste
undersöka relevant lagstiftning i sin hemviststat, inklusive om det är nödvändigt att få
myndighetstillstånd och gällande möjliga skatte- och avgiftsmässiga konsekvenser. Erbjudandet
lämnas inte till, och accept av Erbjudandet kommer inte heller godtas från eller på vägnar av,
Aktieägare i USA, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydafrika, Kanada eller Australien (”Utländska
Aktieägare”). Det noteras särskilt att Erbjudandet ej heller lämnas, varken direkt eller indirekt, till
någon Aktieägare med adress eller hemvist i någon av dessa länder.
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En Aktieägare ska inte anses ha lämnat en giltig accept av Erbjudandet om:
(i)

En Aktieägare fyller i Anmälningssedeln med namn och adress på en person eller representant
i eller från USA, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydafrika, Kanada eller Australien som
Aktieägaren vill att det vederlag som Aktieägaren är berättigad till i enlighet med Erbjudandet
skall skickas till; eller

(ii)

Anmälningssedeln som mottagits från en Aktieägare har mottagits i ett kuvert som är
poststämplat i, eller som på annat sätt för Budgivaren eller dess representanter ser ut att
vara skickat från USA, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydafrika, Kanada eller Australien.

Budgivaren förbehåller sig rätten att företa undersökningar med hänsyn till huruvida villkoren ovan
är uppfyllda av den aktuella Aktieägaren och, om Budgivaren inte finner detta tillfredställande
uppfyllt, anse vederbörandes accept av Erbjudandet vara ogiltig.
Denna Erbjudandehandling kommer att skickas till samtliga, hos Euroclear Sweden
direktregistrerade Aktieägare per den 26 juni 2018, med undantag för Utländska Aktieägare.
3.15

AB

Övrig information

För närmare upplysning gällande Erbjudandet och ytterligare exemplar av Erbjudandehandlingen
hänvisas till:
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Nordic Asset Services – Emissioner
Box 7523
SE-103 92 Stockholm

4.

PRESENTATION AV BUDGIVAREN

Erbjudandet lämnas av FLIR Systems Holding AB.
FLIR Systems Holding AB är ett privat bolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 5566316013.
Budgivaren ägs av FLIR Systems BV som är ett bolag med säte i Nederländerna. FLIR Systems BV
ägs i sin tur av FLIR Systems Inc. (”FLIR”). FLIR är ett amerikanskt bolag noterat på Nasdaq Stock
Market, USA. FLIR har en global verksamhet inriktad på att utveckla teknologi som förstärker
människors uppfattning och medvetenhet om sin närmiljö, vilket möjliggör ett bättre beslutsfattande
inom olika verksamhetsområden och som kan rädda liv. Inom bolagsgruppen finns Raymarine, som
tillverkar högteknologiska produkter för marin användning.
För mer information om FLIR, se http://www.flir.se/home/.

5.

VEDERLAGET

Det erbjudna vederlaget är SEK 3,63 per Aktie. Vederlaget för Erbjudandet betalas kontant.
Vederlag för varje Aktieägare, vars Aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB, som har
accepterat Erbjudandet kommer att betalas till avkastningskonto anslutet till Aktieägarens VP-konto.
Aktieägare som inte är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB uppmanas ta kontakt med sin
förvaltare för att erhålla information om erhållande av vederlag.
I det fall Bolaget lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till Aktieägarna där rätten
till utdelningen/värdeöverföringen inträder före datumet för fullföljande av Erbjudandet, kommer
vederlaget minska krona för krona motsvarande vad som delas ut eller överförs per Aktie.
Utbetalning av vederlaget för Aktierna som överlåts i enlighet med Erbjudandet kommer att påbörjas
tidigast efter att acceptperioden (efter eventuell förlängning) har löpt ut.
Ingen ränta på vederlaget kommer att utgå för perioden fram tills att vederlaget betalas.

6.

PRESENTATION AV SEAPILOT AB

Seapilot AB, med org. nr. 556835-3790, är ett svenskt, ej listat, publikt aktiebolag med ett
aktiekapital uppgående till SEK 702 908,50 fördelat på sammanlagt 7 029 085 Aktier varav 510 000
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utgör A-aktier och 6 519 085 utgör B-aktier, med ett kvotvärde om SEK 0,1. En A-aktie medför 10
röster och en B-aktie medför en röst.
Verksamheten i Bolaget, enligt bolagsordningen, omfattar konsultverksamhet avseende båtar,
tillhandahållande av tjänster avsedda för båtägare, ägande och förvaltande av rättigheter,
varumärken och patent, tillverkande och säljande av båtar, ägande och förvaltande av aktier och
andra värdepapper, ägande av fast egendom samt utövande av därmed förenlig verksamhet.
Bolagets registrerade adress är c/o True Heading AB, Vendevägen 90, 182 32 Danderyd.

7.

ÅTERBETALNING TILL TRUE HEADING AB

I samband med Erbjudandets fullföljande har Budgivaren åtagit sig att tillse att Bolaget till True
Heading AB, org. nr. 556658-5054 återbetalar SEK 7 500 010, ett belopp vilket Bolaget erhållit som
ett aktieägartillskott, ett belopp om SEK 2 865 285, vilket Bolaget erhållit som ett lån och ett belopp
om SEK 3 909 219, vilket Bolagets dotterbolag Seapilot NSA erhållit som ett lån.

8.

SKATTEFRÅGOR

Följande sammanfattning av svenska skattekonsekvenser tar utgångspunkt i gällande svenska
skatteregler på dagen för Erbjudandehandlingens utfärdande. Sammanfattningen syftar endast till
att ge en generell beskrivning av vissa skattekonsekvenser som är relevanta vid avyttring av Aktier
i Bolaget. Beskrivningen är inte avsedd att vara någon legal eller skatterättslig rådgivning riktad mot
den enskilda Aktieägaren. Aktieägarna uppmanas att konsultera sina skatterådgivare för en
bedömning av särskilda skattemässiga konsekvenser med anledning av accept av Erbjudandet och
eventuell inhemsk eller utländsk skattelagstiftnings effekt eller verkan för Aktieägarna, som till
exempel eventuella ändringar i gällande skattelagstiftning.
8.1

Aktieägare med skattemässig hemvist i Sverige

För aktiebolag och vissa andra juridiska personer ska vinst vid försäljning av onoterade aktier som
utgångspunkt vara skattefri i Sverige i enlighet med reglerna om näringsbetingade andelar, jfr. 25 a
kap. inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). Motsvarande är förlust inte avdragsgill.
För privatpersoner kommer fem sjättedelar av vinst vid försäljning av onoterade aktier vara
skattepliktig som kapitalinkomst med en skattesats på 30 procent. Motsvarande är fem sjättedelar
av förlust avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster. Särskilda regler finns om hur överskjutande
förlust kan dras av.
Vinst/förlust beräknas som nettovederlag för Aktien (dvs. vederlaget
försäljningsomkostnader) minskat med Aktieägarens omkostnadsbelopp på Aktien.

minskat

med

I det fall en Aktieägare har anskaffat Aktier i Bolaget vid olika tidpunkter, ska omkostnadsbeloppet
för Aktierna beräknas utifrån det genomsnittliga anskaffningsvärdet för dessa.
8.2

Aktieägare skattemässigt bosatta i utlandet

Utländska juridiska personer, som inte har fast driftställe i Sverige, och som är Aktieägare i Bolaget
är inte skattskyldiga i Sverige för vinst vid försäljning av aktier. Motsvarande är förlust inte
avdragsgill.
Utländska fysiska personer som är Aktieägare i Bolaget kommer normalt inte heller vara
skattskyldiga i Sverige för vinst vid försäljning av aktier. Vissa undantag kan gälla för Aktieägare om
denne vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio
kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Sådan skattskyldighet kan vara
begränsad av skatteavtal mellan Sverige och Aktieägarens hemviststat.
Utländska Aktieägare kan vara skattskyldiga för vinst och ha rätt till avdrag för förlust i sin
hemviststat.

9.

OFFENTLIGRÄTTSLIGA FÖRHÅLLANDEN

Budgivaren känner inte till några offentligrättsliga förhållanden som kan vara ett hinder för
fullföljande av Erbjudandet.
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10.

ENGLISH SUMMARY (ENGELSK SAMMANFATTNING)

10.1

The Offer

FLIR Systems Holding AB (the “Offeror”) hereby makes an offer (the "Offer") to buy all Shares in
Seapilot AB (the "Company") at the terms and conditions set out in this offer document (the "Offer
Document").
The Offer is made to all Shareholders. The offer price is SEK 3.63 per share in cash (A-share and Bshare).
The Offeror have from certain shareholders acquired 148 980 A-shares and 2 022 601 B-shares,
corresponding to 30.89% of the outstanding shares of the Company. The price for these shares
correspond to the offered price hereunder.
Pay out of the offer price will commence no earlier than after the expiry of the offer period (including
potential prolongation of the offer period).
The Offer Document is sent to Shareholders directly registered in the Company’s shareholder register
held by Euroclear Sweden AB on 26 June, 2018, except for Shareholders domiciled in USA, New
Zeeland, Hong Kong, Japan, South Africa, Canada or Australia.
The offer period commences on 27 June 2018 and expires on 31 August 2018 at 15.00 (CET). The
Offeror reserves the right to prolong the offer period, but no longer than to 30 September 2018.
Information regarding potential prolongation of the offer period will be made available through
Euroclear Sweden AB. If the Offeror receives 100 percent acceptances prior to the expiry of the offer
period and all conditions are fulfilled or waived, the Offeror may conclude the offer period and the
Offer earlier. Information regarding a potential early conclusion of the offer period will be made
available through Euroclear Sweden AB.
For Shareholders which are directly registered with Euroclear Sweden AB, the acceptance of the Offer
is made by completing and signing the English or Swedish Acceptance Form. Other Shareholders, i.e.
those whose Shares are registered in the name of a broker, dealer, commercial bank, trust company
or other nominee must contact such institute if the Shareholder desires to sell such Shares to the
Offeror.
If Shares are pledged, both the Shareholder and the Pledgee must sign and accept the Acceptance
Form and confirm that the pledge is released if the Offer is completed. Thus, the pledge must be deregistered in the Euroclear system.
Correctly completed Acceptance Form, should be sent by regular mail to Danske Bank at the following
address specified below.
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Nordic Asset Services – Emissioner
Box 7523
SE-103 92 Stockholm
Acceptance of the Offer is irrevocable and may not be withdrawn after the Acceptance Form has been
received by the receiving agent. Simultaneously, all previous powers of attorney granted in relation
to the Shares are revoked.
In addition, the Offer is conditional upon that (i) the Offer is accepted to such an extent that the
Offeror becomes the owner of shares representing more than 90 % of the share capital and voting
rights in the Company (ii) that no resolution to redeem Shares in the Company has been passed or
will be passed (neither by the board of directors nor by the general meeting), and (iii) following the
announcement of the Offer and until the Offer has been fully carried out, no change, effect,
development or event shall have occurred that is or would reasonably be expected to have a material
adverse effect on the financial condition, business, assets, or income of the Company or its
subsidiaries. The Offeror is entitled to waive these conditions at its own sole discretion.
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10.2

Short description of the Offeror

FLIR Systems Holding AB is a private limited liability company registered in Sweden with organization
number 556631-6013. The Offeror is registered in Sweden on following address: postbox 7376, 187
15 Täby.
FLIR Systems Holding AB is a subsidiary to FLIR Systems BV which is a company registered in the
Netherlands. FLIR Systems BV is ultimately owned by FLIR Systems Inc. (“FLIR”). FLIR is a United
States-based company with global operations that are focused on developing technologies that
enhance people’s perception and awareness of their environment so that they can make better
decisions in saving lives and livelihoods. FLIR is the owner of the boating electronics company
Raymarine.
For further information on FLIR, please see http://www.flir.se/home/
10.3

Short description of Seapilot AB

The Company the Offer is targeting is Seapilot AB. The Company is a Swedish public, not listed,
company. The Company has a share capital of SEK 702 908.50 divided into a total of 7 028 085
shares of which 510 000 constitute A-shares and 6 519 085 constitute B-shares. One A-share carries
10 votes and one B-share carries one vote.
According to the articles of association of the Company, the objective of the Company is to conduct
consultancy activities in relation to boats, provide services for boat owners, own and administer
rights, trademarks and patents, manufacture and sell boats, own and administer shares and other
securities, own real estate as well as conduct activities related thereto.
10.4

The background for the Offer

The Offeror wishes, through this Offer, to acquire the Shares and to obtain control over the Company.
As a result of the logistical issues of contacting all Shareholders and the wish to ensure equal
treatment of all Shareholders, the Offeror has decided to make an open offer to all Shareholders. In
the opinion of the Offeror, the Offer provides an attractive sales opportunity for the Shareholders.
The Offer is made to all Shareholders. The offer price is SEK 3.63 per share in cash
10.5

Repayments to True Heading AB

Following Closing, the Offeror has undertaken to see to it that the Company repays to True Heading
AB, org nr 556658-5054, an amount of SEK 7 500 010, received by the Company as a shareholder´s
contribution, an amount of SEK 2 865 285, received by the Company as a loan, and an amount of
3 909 219 received by the subsidiary Seapilot NSA as a loan.
10.6

Compulsory acquisition

According to provisions of the Swedish Companies Act, the Offeror may, provided that the Offeror
after completion of the Offer becomes the owner of Shares representing more than 90 % of the share
capital and voting rights in the Company, commence a compulsory acquisition procedure to acquire
all remaining shares in the Target.
10.7

Miscellaneous

This Offer Document is sent to all Shareholders registered in the Company’s shareholder register on 26
June, 2018, except for Shareholders domiciled in USA, New Zeeland, Hong Kong, Japan, South Africa,
Canada or Australia.
More information regarding the Offer and additional copies of the Offer Document will be available
on request at:
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Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Nordic Asset Services – Emissioner
Box 7523
SE-103 92 Stockholm
10.8

Choice of law and legal venue

The Offer Document, the Offer and all acceptances thereof shall be exclusively governed by, and
construed in accordance with, substantive Swedish law.
Any dispute that arises in conjunction with this Offer Document, the Offer or the acceptance thereof
which cannot be amicably resolved shall be finally settled by Swedish courts with the Stockholm
District Court as the court of first instance.
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