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Fragbite Group offentliggör 
bolagsbeskrivning för erbjudande av 
aktier samt avsedd listning på Nasdaq 
First North Growth Market förutsatt att 
slutligt godkännande erhålles
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER 
INDIREKT, INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, 
SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN 
ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN 
ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN UNDER ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Fragbite Group AB (publ) (“Fragbite Group” eller “Bolaget”) offentliggör idag 
bolagsbeskrivning (”Bolagsbeskrivningen”) med anledning av det erbjudande (”Erbjudandet”) 
av aktier som beslutades av styrelsen den 21 juni 2021, med stöd av bemyndigandet från 
årsstämman den 21 december 2020. Erbjudandet kommer, vid fullteckning, att inbringa cirka 
15 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har Bolaget möjlighet att utöka Erbjudandet 
med dels 5 MSEK i form av en utökningsoption (”Utökningsoptionen”), dels genom en 
övertilldelningsoption om högst 3 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”). Bolaget har erhållit ett 
preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB gällande listning på Nasdaq First North 
Growth Market. För slutligt godkännande krävs det att sedvanliga villkor, däribland 
spridningskravet, uppfylls. Teckningstiden börjar idag.

Erbjudandet i sammandrag:

Erbjudandepriset är fastställt till 4,00 SEK per aktie (” ”), vilket motsvarar ett Erbjudandepriset
totalt marknadsvärde för Bolagets aktier om cirka 281 MSEK före Erbjudandet.

Erbjudandet omfattar maximalt 3 750 000 nyemitterade aktier i Fragbite Group. Om samtliga 
aktier i Erbjudandet tecknas kommer Bolaget att tillföras en bruttolikvid om 15,0 MSEK, före 
avdrag för transaktionskostnader relaterade till Erbjudandet.
Därutöver har Bolagets styrelse beslutat om en utökningsoption (” ”) Utökningsoptionen
bestående av ytterligare 1 250 000 nyemitterade aktier. Om samtliga aktier i 
Utökningsoptionen tecknas kommer Bolaget att tillföras en bruttolikvid om ytterligare 5,0 
MSEK.
För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet inklusive 
Utökningsoptionen kommer Bolaget, gentemot stabiliseringsagenten åta sig att emittera 
ytterligare högst 750 000 nya aktier, motsvarande högst 15,0 procent av det antal aktier som 
omfattas av Erbjudandet inklusive Utökningsoptionen (” ”).Övertilldelningsoptionen
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Om samtliga nya aktier tecknas i Erbjudandet och Erbjudandet utökas maximalt kommer 
Bolaget att tillföras cirka 23,0 MSEK före avdrag för kostnader, vilket motsvarar 7,6 procent av 
aktiekapitalet och rösterna i Bolaget, efter Erbjudandet.
En grupp investerare har inför Erbjudandet, till samma pris som övriga investerare, åtagit sig 
att teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 9,1 MSEK, motsvarande cirka 60,7 procent 
av Erbjudandet. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, 
pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för åtagandena som 
fördelats enligt följande (avrundat belopp):

Inbox Capital AB, 2 500 000 SEK
Ilja Batljan, 2 000 000 SEK
Mikael Pettersson, 1 200 000 SEK
Karl-Erik von Bahr, 1 000 000 SEK
Stefan Tengvall, 1 000 000 SEK
Sten Wranne, 300 000 SEK
Joachim Rittfeldt Hofvenschiöld, 300 000 SEK
Daniel Pereaux, 200 000 SEK
Niclas Bergkvist, 150 000 SEK
Dawid Myslinski, 150 000 SEK
Olof Kajbjer, 100 000 SEK
Marcus Teilman, 100 000 SEK
Viktor Wågström, 50 000 SEK
Karl Kajbjer, 50 000 SEK

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige, Danmark och Finland samt till institutionella 
investerare i Sverige och internationellt.
Anmälningsperioden för Erbjudandet förväntas pågå från och med den 22 juni 2021 till och 
med den 6 juli 2021.
Beräknad första handelsdag för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market är den 
12 juli 2021 och beräknad likviddag är den 9 juli 2021.
Aktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) "FRAG".
47,8 procent av Bolagets aktieägare, inklusive styrelseledamöter och ledning, har genom avtal 
med Skills Corporate Finance AB, förbundit sig till en s.k. lock up avseende aktier som inte 
säljs inom ramen för Erbjudandet under en period om upp till 450 dagar från första dagen för 
handel på Nasdaq First North Growth Market. Åtagandena omfattar totalt cirka 44,2 procent 
av aktierna och rösterna i Bolaget givet fulltecknat Erbjudande.
Fullständig information om villkoren i Erbjudandet återfinns i Bolagsbeskrivningen. 
Bolagsbeskrivningen har idag offentliggjorts på Fragbite Groups hemsida (www.

).fragbitegroup.com

Stefan Tengvall, VD och koncernchef på Fragbite Group 
“Med listningen på Nasdaq First North Growth Market inleder vi en ny och spännande fas i Bolagets 
historia, efter att Bolaget haft en spännande start på 2021 inkluderat förvärv och en ökad 
försäljningstillväxt. Vi ser en tydlig efterfrågan på marknaden och genom Erbjudandet kommer vi ha 
den finansiella styrka som krävs för att kunna driva den uttalade tillväxtstrategin. Jag ser fram emot 
att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med befintliga och nya aktieägare.”

Niclas Bergkvist, styrelseordförande hos Fragbite Group
“Intresset för Fragbite Group har varit stort och det är med glädje vi kan erbjuda investerare att ta 
del av den fulla potentialen av Bolaget och delta på den tillväxtresa vi har framför oss. Jag är 
övertygad om att med en bredare aktieägarbas av såväl privata som institutionella ägare kommer att 
stärka verksamheten ytterligare i framtiden.”

http://www.fragbitegroup.com
http://www.fragbitegroup.com
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1.  
2.  
3.  
4.  

Motiv för Erbjudandet och Bolagets användning av likvid
Fragbite Group är en koncern som tillhandahåller och utvecklar spel samt driver en e-
sportplattform. Bolaget driver en global expansiv tillväxtstrategi företrädesvis baserad på förvärv 
inom främst mobilspel och e-sport.
Syftet med noteringen är att ge fans, anställda och andra investerare med ett genuint intresse för 
Fragbite Group och dess kunderbjudande möjlighet att delta i Bolagets tillväxtresa. Bolaget vill även 
underlätta antagen tillväxt- och förvärvsstrategi i samband med listningen på Nasdaq First North 
Growth Market. Bolagets styrelse har en tydlig plan för hur kapitalet från Erbjudandet ska användas. 
Sammantaget bedömer styrelsen att Bolagets marknadspotential motiverar en publik kapitalisering 
genom Erbjudandet med efterföljande notering av Bolagets aktier.
Om samtliga nya aktier tecknas i Erbjudandet och Erbjudandet utökas maximalt kommer Bolaget att 
tillföras cirka 20,4 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader om cirka 2,6 MSEK. Bolaget har för 
avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Erbjudandet till att investera i mobilspelsutveckling, 
e-sportevent samt att stärka Bolagets finansiella ställning med följande prioritetsordning:

Rörelsekapital för Bolagets verksamhet (cirka 10 procent).
Investeringar relaterade till bolagsförvärv (cirka 70 procent).
Investeringar relaterade till utveckling av mobilspel (cirka 10 procent).
Investeringar relaterade till event inom e-sport (cirka 10 procent).

Bolagsbeskrivning och anmälan
En bolagsbeskrivning som innehåller fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet och 
närmare information om lämnade investeringsåtaganden, på förhand ingångna lock up-avtal m.m. 
har idag offentliggjorts på Fragbite Groups webbplats ( ), Skills https://fragbitegroup.com/
Corporate Finance webbplats (  under fliken "Pågående transaktioner", https://www.skillscorp.se/)
Avanza Banks webbplats ( ) under fliken ”Spara & Investera” samt Nordnets https://avanza.se/
webbplats ( ) under fliken ”Mina sidor”. Anmälan från allmänheten ska göras https://nordnet.se
direkt via Avanza Bank AB eller via förvaltare såsom Nordnet eller Avanza.
Bolagsbeskrivningen utgör inget prospekt i enlighet med Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/980 och artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”
Prospektförordningen”) och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. 
Bolagsbeskrivningen är undantagen från prospektskyldighet enligt 2 kap. 1 § Lagen (2019:414) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning beaktat att det sammanlagda beloppet 
som erläggs under en 12-månadersperiod motsvarar högst 2,5 MEUR.

Indikativ tidplan
Anmälningsperiod: 22 juni – 6 juli 2021
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet: 7 juli 2021
Likviddag: 9 juli 2021
Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market: 12 juli 2021. Detta förutsätter att slutligt 
godkännande erhålls från Nasdaq.

Stabiliseringsåtgärder
Fragbite Group kommer att anlita en stabiliseringsgent som kan genomföra transaktioner för att 
upprätthålla marknadspriset för aktierna på en nivå över det som annars skulle kunna råda på den 
öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North 
Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar 
per första dagen för handel med aktier på Nasdaq First North Growth Market och slutar senast 30 

https://fragbitegroup.com/
https://www.skillscorp.se/)
https://avanza.se/
https://nordnet.se
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kalenderdagar därefter. Stabiliseringsagenten har dock ingen skyldighet att vidta några 
stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. 
Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som 
anges i Erbjudandet.

Stabiliseringsagenten kan använda Övertilldelningsoptionen för att övertilldela aktier för att 
möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som 
helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. 
Stabiliseringsagenten måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att 
stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i 
marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången 
av stabiliseringsperioden kommer Stabiliseringsagenten att offentliggöra huruvida 
stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen 
senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då 
stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Utspädning till följd av Erbjudandet
Om samtliga nya aktier tecknas i Erbjudandet och Erbjudandet utökas maximalt inklusive 
övertilldelningsoption kommer Bolagets aktiekapital att öka med 95 831,72 SEK genom nyemission 
av 5 750 000 aktier, vilket motsvarar cirka 7,6 procent av samtliga utestående aktier och röster i 
Bolaget efter Erbjudandet. Beräkningarna har baserats på dagens antal registrerade aktier i Bolaget, 
dvs. 70 360 303 aktier.

Rådgivare
Skills Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget och säljande aktieägare i samband med 
Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl i Malmö AB är legal rådgivare till Fragbite Group i samband med 
Erbjudandet och har biträtt Bolaget i upprättandet av Bolagsbeskrivningen. Avanza Bank AB agerar 
emissionsinstitut avseende Erbjudandet. Redeye AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser på 
Nasdaq First North Growth Market. Gentemot allmänheten agerar Nordnet Bank AB Selling Agent.

För frågor, vänligen kontakta:

Stefan Tengvall, VD och Koncernchef
st@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Marcus Teilman, vice VD
mt@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82
www.fragbitegroup.com

Certified Adviser:
Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

http://www.fragbitegroup.com
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Om oss

Fragbite Group är en digital spelunderhållningskoncern med dotterbolag verksamma inom 
mobilspel- och e-sportsindustrin. Gruppen består av företag med människor som alla delar samma 
passion för spel. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige samt fysisk representation i 
Alexandria, Egypten och Montpellier samt Nancy, Frankrike. Koncernen har två interna 
spelutvecklingsstudior och sysselsätter ca. 50 anställda. Dotterbolagen Funrock Development AB 
och P Studios AB utvecklar, publicerar, distribuerar och marknadsför mobilspel för den globala 
spelmarknaden. Fragbite AB är en av Nordens ledande E-sport mediabolag som arrangerar och 
livesänder e-sportturneringar. Playdigious SAS förlägger och anpassar spel för mobilen samt 
utvecklar indie games.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner 
vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande 
har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 
Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och 
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande 
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Fragbite 
Group i någon jurisdiktion, varken från Fragbite Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller 
indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med 
anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende 
Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Skills Corporate 
Finance Nordic AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som 
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte 
enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. 
Skills Corporate Finance Nordic AB agerar för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte 
för någon annans räkning. Skills Corporate Finance Nordic AB är inte ansvarigt gentemot någon 
annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband 
med Erbjudandet eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende 
Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, 
analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all 
offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. 
Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.
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Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller 
teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, 
eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities 
Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, 
omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt 
Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller 
att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta 
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt 
eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, 
Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller 
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är 
föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad 
som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig 
värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt 
av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Fragbite Group har inte godkänt något 
erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES utöver Sverige, 
Danmark och Finland och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med 
Erbjudandet. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade 
investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.



    FRAGBITE GROUP AB Medborgarplatsen 3 118 26 Stockholm· ·

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende 
värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är 
hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”
kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är 
en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som 
har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen 
av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 
(Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som 
avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). 
En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart 
tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. 
Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta 
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, 
bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, 
utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka 
Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan 
identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”
kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande 
uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, 
vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som 
reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att 
infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar 
och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika 
anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. 
Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska 
händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått 
anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de 
antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är 
korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade 
uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade 
uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta 
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se 
över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande 
för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende 
innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North 
Growth Markets regelverk för emittenter.
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Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) 
artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och 
(c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att 
friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i 
den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Fragbite 
Groups aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier 
är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som 
uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; 
och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU 
Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i 
Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) 
målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook 
Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600
/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK 
MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och 
professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU 
Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör 
distributörer notera att: priset på Fragbite Groups aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela 
eller delar av sin investering, att Fragbite Groups aktier inte är förenade med någon garanti 
avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Fragbite Groups aktier endast är 
lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som 
(ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera 
fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de 
förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra 
krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av 
Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managers endast att 
tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara 
motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- 
eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en 
rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta 
någon annan åtgärd avseende Fragbite Groups aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Fragbite 
Groups aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bifogade filer

Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning 
på Nasdaq First North Growth Market förutsatt att slutligt godkännande erhålles

https://storage.mfn.se/aeacb78e-e983-405f-bdf7-02122a17fa32/fragbite-group-offentliggor-bolagsbeskrivning-for-erbjudande-av-aktier-samt-avsedd-listning-pa-nasdaq-first-north-growth-market-forutsatt-att-slutligt-godkannande-erhalles.pdf
https://storage.mfn.se/aeacb78e-e983-405f-bdf7-02122a17fa32/fragbite-group-offentliggor-bolagsbeskrivning-for-erbjudande-av-aktier-samt-avsedd-listning-pa-nasdaq-first-north-growth-market-forutsatt-att-slutligt-godkannande-erhalles.pdf

