
VIKTIG INFORMATION
Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Papilly AB (publ), org nr 
556884-9920. Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med 
prospektdirektivet (2003/71/EG). För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats 
av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum finns tillgängligt för nedladdning på www.papilly.com. Broschyren, memorandumet, 
anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller 
erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna isådant land. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en 
bedömning av innehållet i styrelsens memorandum i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen 
i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet. Vare sig Papilly AB eller Eminova Fondkommission AB, som är Bolagets 
emissionsinstitut i föreliggande emission, lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna 
broschyr.

Kort sammanfattning av villkoren 
för företrädesemission 

av aktier i Papilly AB
7 – 22 april 2020

Friskvård för tanken



Papillys drivkraft är att förebygga skadlig stress – 
en av vår tids största folksjukdomar.

Papilly har utvecklat ett digitalt, forskningsbaserat 
preventivt självhjälpsprogram inom stresshantering. 

En lösning som gör det praktiskt möjligt att i stor 
skala förebygga stress och bidra till ökad livskvalité 
för individer i såväl arbetet som privat.

Papillys digitala Stressprogram bygger på 
Acceptance and Commitment Therapy (ACT), 
samt många års forskning och kliniskt arbete, i 
samverkan med ledande forskare från Karolinska 
Institutet.

Stressprogrammet är skalbart och kombineras 
i Papillys utbud även med olika tjänster inom 
stresshantering. 

Att som Papilly, erbjuda ett preventionsinriktat 
digitalt självhjälpsprogram med forskningsbaserad 
teknik är, enligt Bolagets bedömning, ingen annan 
på marknaden som tillhandahåller. En produkt 
som förebygger stress och dess ekonomiska 
konsekvenser, samt ett enormt personligt lidande 
har i Sverige en god marknadspotential.

Aldrig har stress varit så närvarande och behovet 
av effektiva verktyg för självledarskap till bättre 
hälsa varit så nödvändigt. Välkommen att investera 
i en friskare framtid.

Några ord om Papillys 
verksamhet

Stressprogrammet

Stressprogram med digital 
coaching

Stresshantering i grupp

Individuella samtal med psykolog
Föreläsningar och utbildning

Kilafors Herrgård Rehab

Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt
Den som på avstämningsdagen den 3 april 2020 är registrerad som aktieägare i Papilly AB äger företrädesrätt 
att för tre (3) befintliga aktier, teckna två (2) nya aktier. I den utsträckning de nya aktierna inte tecknas med 
företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare och andra investerare till teckning.

Övriga villkor
Emissionskurs:   0,06 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag:   3 april 2020
Teckningstid:   7 april – 22 april 2020
Handel med teckningsrätter:   7 april – 20 april 2020
Handel med BTA:   7 april 2020 till dess emissionen registrerats vid Bolagsverket.
Likviddag vid teckning utan företräde:   Enligt anvisningar på avräkningsnota

Kommande finansiell information
28 april 2020:  Årsredovisning
19 maj 2020:  Ordinarie årsstämma
31 augusti 2020:  Delårsrapport januari-juni

Övrig information
ISIN-kod för aktien:  SE0005849205
Kortnamn:  PAPI
Handelplats:  Nasdaq First North Growth Market
ISIN-kod för TR:      SE0014262622
ISIN-kod för BTA     SE0014262630

Papillys tjänster



VD har ordet

Aldrig har stress 
varit så närvarande 
och behovet av 
effektiva verktyg för 
självledarskap till 
bättre hälsa varit så 
nödvändigt. 

Publicerade artiklar 
och statistik om 
stress och dess 

effekter som breder ut sig i västvärlden, går att ta 
fram på bara några sekunder. England, Sverige, 
USA, alla visar upp samma tendens av ökad stress 
och psykisk ohälsa relaterat till stress. Under det 
senaste året har även flera kända och offentliga 
personer trätt fram och gett stressen och den 
psykiska ohälsan ett ansikte. 

Vi vågar prata om hur vi mår på ett helt annat 
sätt än för bara några år sedan. I Sverige är nu 
stressrelaterad ohälsa den vanligaste orsaken till 
sjukskrivning och det kostar samhället över 30 
miljarder årligen*. Och det är inte bara samhället i 
stort som får betala, företagen tappar upp till 38% i 
produktivitet** och individer och dess anhöriga får 
lida, både ekonomiskt, fysiskt och psykiskt.

Det finns kvalificerad forskning som anger en 
mängd olika skäl varför vi är mer stressade idag. 

Många pekar på att digitaliseringen är en viktig 
faktor, som innebär att nya kompetenser och 
beteenden uppstår. Vi översköljs av stora mängder 
information och impulser som vår hjärna inte 
är konstruerad för och van att hantera, och vi 
återhämtar oss inte i den grad vi behöver. 

Detta tror jag, tillsammans med ökade krav på 
effektivitet, förstärker våra tankar om vad vi bör 
åstadkomma och prestera för att duga. Och det 
är precis så, idag är det främst våra tankar och 
föreställningar om hur saker och ting ska vara som 
stressar oss. Det som en gång var vår tillgång för 
överlevnad på savannen, har nu blivit vår största 
utmaning att bemästra.

Mot bakgrund av detta menar jag att Papilly 
har en produkt som ligger helt rätt i tiden, ett 
träningsprogram för tanken. Vi människor har 
lärt oss att fysisk träning är avgörande för god 
hälsa, liksom att det vi väljer att äta påverkar vårt 
välmående. Nu står vi inför ett nytt paradigm, där vi 
inser att den tid vi lever i också kräver att vi tränar 
vår hjärna och våra tankar för att nå ett långt och 
hälsosamt liv. 

Idag, med en pågående pandemi som utmanar oss 
både som individer och samhälle, har det också 
blivit aktuellare än någonsin att vi har tillgång till 
teknik och metoder som hjälper oss att hantera det 
okontrollerbara.

Sedan jag tillträdde som VD har mitt fokus varit att 
skapa en hållbar kommersiell grund för bolaget. 

Mitt första halvår har därför fokus varit främst på 
två saker, förskjuta en produktstyrd organisation 
mot en säljfrämjande kultur, samt att driva bolagets 
kommunikation mot hälsa och självledarskap 
snarare än psykisk ohälsa. Med ett nyutvecklat 
program och en marknad för digitala tjänster som 
är betydligt mognare än för bara ett par år sedan är 
jag övertygad om att Papilly har framtiden för sig. Vi 
behöver helt enkelt lära oss att bli mer hjärnsmarta.

Maria Kullman    VD 



Papilly AB (publ)
Tullvaktsvägen 2,
115 56 Stockholm

0771–611 510
info@papilly.com
www.papilly.com

Certified adviser och 
emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr

114 46 Stockholm
Tel: 08-684 211 00
info@eminova.se
www.eminova.se

Kontakt

Varför Investera i Papilly?
• Marknaden har mognat och health tech området växer
• Digital skalbarhet
• Unik tjänst, Papilly arbetar förebyggande
• Papilly kan bevisa att tjänsten ger resultat, den bygger på   
 forskning och klinisk erfarenhet
• Gör skillnad - bidra till att lösa ett stort samhällsproblem


