Stockholm den 14e januari 2021

Bästa aktieägare i WeDontHaveTime AB (publ),
Det har nu gått tre år sedan jag sålde mitt förra Gasellbolag för att kunna dedikera all min tid
till We Don’t Have Time. Det har tveklöst varit de mest händelserika åren i mitt liv. Vi har
kommit långt sedan första crowdfundingrundan då över 400 investerare valde att tro på vår
idé: Vi behöver koppla ihop alla som vill lösa klimatkrisen med varandra för att snabba på
omställningen. Företag, organisationer, myndigheter och individer behöver alla samarbeta
och den globala plattformen för att göra det på är WeDontHaveTime.org.
Idag har vi byggt världens största sociala nätverk fokuserat på klimatfrågan. Vid årsskiftet
passerade vi 30 000 medlemmar varav många är högt profilerade, globala klimatinfluencers
och varje månad når vi över 25 miljoner individuella konton på sociala medier. Vi har även
lyckats med att under 2020 attrahera över 50 partners till vår kommersiella tjänst för
klimatdialog och även skaffat ett strategiskt partnerskap med Twitter vilket gör att vi har
möjlighet att nå ut till en miljonpublik tillsammans. Vårt senaste event med Ericsson som
huvudsponsor hade över 8 miljoner tittare och i juni hjälpte vi FN att nå ut till till hela vårt
nätverk på världsmiljödagen.
Vi har kommit till en punkt där vi ser stora möjligheter att skala såväl vårt kommersiella
erbjudande som tillväxten av antal medlemmar. Vi har nått en position där vi inte bara
snabbar på omställningen utan även har möjlighet att leda den!
För att lyckas med att skala snabbt behöver vi utökad finansiering. Glädjande nog blir antalet
investerare som förstår detta fler och fler. I de dialoger vi har med några av Europas främsta
impact investerare är vår plan nu att, när vår nuvarande emission är genomförd, om drygt ett
år skala upp ytterligare med en större runda på 100+ MSEK till en betydligt högre värdering.
Vi märker ett stort intresse och glädjande nog är nästan halva emissionen (ca 12 av 25
miljoner kronor) redan tecknat. Mycket tack vare vår nya rådgivare Marco Rodyznek som via
sitt bolag NOAH investerar 5 miljoner kronor. Han kommer även hjälpa oss skala upp
verksamheten och väljas in i styrelsen. Även jag och min medgrundare David Olsson
investerar totalt 2,5 miljoner kr i denna runda.
Jag hoppas att så många som möjligt av er befintliga investerare precis som oss själva har
möjlighet att delta i vår nuvarande emission. Sista teckningsdag är 31 januari och om
emissionen blir övertecknad kommer vi prioritera teckningssedlar i datumordning.
Vill du veta mer om den pågående emissionen är du varmt välkommen att delta på några av
de investerarevent vi har under januari eller ta del av inspelade föredrag. Se baksidan av
detta brev för mer information.

💚

Varmt välkommen på vår fortsatta resa.
Tillsammans är vi lösningen på klimatkrisen 

Ingmar Rentzhog
vd WeDontHaveTime AB (publ)
ir@wedonthavetime.org, tel 073 – 633 29 10

Stockholm i januari 2021

Bästa aktieägare,

Vi hoppas du vill delta i vår pågående nyemission. Vid första nyemissionen hösten 2017 var
teckningskursen 7,14 kr/aktie och nu tre år senare är värdet det dubbla. Läs mer om
emissionen i det bifogade vd-brevet från Ingmar Rentzhog. Nedan följer aktuella villkor för
pågående emission:
Sista teckningsdag:
Likviddag:
Teckningskurs:

31 januari 2021
7 dagar efter mottagen betalningsinstruktion
14,28 kr/B-aktie

Totalt utestående aktier: 4 684 720 B-aktier (ca 66,9 MSEK pre-money värdering)
Maximal nyteckning:
1 750 000 B-aktier (ca 25 MSEK).
Bifogat detta utskick finns aktuell teckningssedel. Använd bifogat svarskuvert eller
fotografera av teckningsanmälan och maila mig den.
OBS! Om du önskar teckna 36 000 aktier eller mer kvalar du vanligtvis in som professionell
investerare och erhåller då även en fri option per tecknad aktie. Optionen ger rätt att teckna
nya B-aktier för 18 kr inom en treårsperiod.
Tveka inte att kontakta mig om du har frågor gällande teckning i emissionen.

Vänliga hälsningar Johannes
Head of Investor Relations
Johannes Luiga
johannes.luiga@wedonthavetime.org
070-17 12 407

Anmälningssedel för teckning av B-aktier i WeDontHaveTime AB (publ)

Teckningstid:
Teckningskurs:
Minsta antal aktier:
Likviddag:

Till och med den 31 januari 2021.
14,28 kronor per B-aktie.
100

OBS! Då aktien är onoterad kommer det inte att vara möjligt
att förvara aktierna på ett investeringssparkonto (ISK) eller
en kapitalförsäkringsdepå.

Enligt avräkningsnota. Likvid dras ej från föranmäld depå.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:
stycken B-aktier i WeDontHaveTime AB (publ) till ovan angiven teckningskurs. Minsta antal att teckna är 100 B-aktier.

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:
eller Depånummer:

VP-Konto:
Bank/ Fondkommissionär:

C. Namn- och adressuppgifter:
Förnamn/Företagsnamn:

Efternamn:

Personnummer/Organisationsnummer:
-

Adress:
Land:

Postnummer och ort:

Telefon:

E-postadress:
Medborgarskap:

D. PEP* (Fysiska personer)
Är du eller har du de senaste 18 månaderna varit en PEP*?
✔ Nej
◻
◻ Ja (ange befattning och land):
Är du familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är, eller de senaste 18 månaderna har varit en PEP*?
◻
✔ Nej
◻ Ja (ange befattning, land och er relation):

Om tecknaren är en juridisk person måste även E fyllas i.

E. Företrädare för företaget ((Firmatecknare) Gäller enbart juridiska personer)
Namn (för- och efternamn):

Personnr (födelsedatum):

Telefon dagtid:

E-post:

Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):
Namn (för- och efternamn):

Personnr (födelsedatum):

Telefon dagtid:

E-post:

Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):

F. Teckning över 15 000 EUR, om du är PEP* eller bosatt utanför EU/EES:

Om du har svarat att du är en PEP eller närstående till en PEP, eller om du tecknar ett enskilt belopp eller tillsammans med andra
teckningsanmälningar ett sammanlagt belopp motsvarande 15 000 EUR, eller om du är bosatt utanför EU/EES måste du:
Fysisk person:
Juridisk person:
- Bifoga en vidimerad giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller
liknande dokument).

* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person (PEP):
Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
Parlamentsledamot
Ledamot i styrelse för politiskt parti
Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå,
vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas Ledamot i styrelse för politiska partier
Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank
Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer,
Europarådet, NATO och WTO)

- Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen
samt kopia på firmatecknares ID-handling.

** Närmaste familjemedlem betyder:
Make/maka
Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka
Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)
Barn eller barns make/partner
Förälder
*** Känd medarbetare betyder:
Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt
ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till
en juridisk person tillsammans med en sådan person.

G. Signatur
Undertecknad är medveten om samt medger att:
§
§
§
§
§
§

§
§

§

Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
Fullständig information samt villkor framgår av Investerarpresentationen som finns att beställa genom johannes.luiga@wedonthavetime.org.
Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta
del av tillgänglig information kring detta.
WeDontHaveTime AB (publ) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angiven investerarpresentation
och denna teckningssedel.
Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla det uppdrag som åtagits
för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga parter. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida
utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som WeDontHaveTime AB (publ) samarbetar med.
Teckningen har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än
de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående eller strider mot
regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider mot detta kan komma att anses ogiltig.
Anmälan kan komma att anses ogiltig om tecknaren är bosatt eller på annat sätt har koppling till ett land där sanktioner förekommer.

Förnamn: ____________________ ____________________ _____. Efternamn: ____________________ ____________________ _____
Firmatecknare för juridisk person fyller i ovan.

Signature: ____________________ ____________________ ____________________

Datum: ____________________

I. Skicka in anmälningssedeln och tillhörande handlingar via e-post till Johannes Luiga (070-1712407)
johannes.luiga@wedonthavetime.org.
Har du ej möjlighet att skicka e-post kan du istället skicka till:
WeDontHaveTime AB (publ), c/o Kivra: 559126-1994, 106 31 Stockholm.
Handlingar ska vara WeDontHaveTime AB (publ) tillhanda senast den 31 januari 2021.

