Prospekt Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ)
Dahl Sweden Mobile Technology AB, 556854-8670 inbjuder härmed dig att teckna
aktier i bolaget genom en nyemission enligt nedan angivna villkor.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningskurs:

1 SEK per aktie (ingår amerikanska aktier till samma belopp)

Teckningsperiod:

10 oktober – 12 december 2022

Emissionsbelopp:

Upp till 15 miljoner kronor (kan ökas vid överteckning)

Bolagsvärde:

71 843 770 SEK (pre money)

Teckningspost:

5 000 aktier

Utspädning:

ca 21 %

Vid tecknande av aktier i Dahl Sweden Mobile Technology AB erhålls även aktier till
motsvarande belopp i det nybildade dotterbolaget Dahl Mobile Corporation med säte
i San Diego, Kalifornien, USA. Dessa aktier i det amerikanska bolaget erhåller du
som en bonus i samband med att en emission genomförs i USA.
För att testa våra produkter inför vår stora lansering erbjuds du som köpare av aktier i
Dahl Sweden Mobile Technology AB och framtida aktieägare i Dahl Mobile
Corporation att få en mobiltelefon av ”Dahl Moblie” och bli ”testpilot” av vår
kommande första 5G modell Dahl InTouch 5, när denna lanseras.
Vid tecknande av minst tre teckningsposter (15 000 aktier) erhålls ett testexemplar av
vår kommande 5G modell Dahl InTouch 5.
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Vid tecknande av minst sex teckningsposter (30 000 aktier) erhålls två testexemplar
av vår kommande 5G modell och så vidare.

Vi beräknar att priset till konsument i Sverige kommer bli cirka 6 500:- inkl. moms.

Mobilen kommer att levereras till dig inför vår lansering och det enda kravet vi har är
att du rapporterar dina upplevelser av modellen till Dahl Mobile via ett formulär som vi
tillhandahåller.

Här nedanför ser du den imponerande prestandan som är planerad för modellen.
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MediaTek MT6833 Dimensity 700.Octa-core 5G CPU
8/GB RAM & 128/GB ROM
SD CARD 256/GB
E-SIM + Nano-SIM
Android 12
Main camera 50 MP, 2 MP, 13 MP
Secondary camera 8 MP
Optical image stabilization
Laser and phase detection autofocus.
Battery 4 000 mAh
Screen 6.7″ OLED capacitive touchscreen, 1080 x 2388 pixels
Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovan angivna specifikation

Styrelsen förbehåller sig rätten att avbryta emissionen och återbetala eventuellt
inbetald teckningslikvid. Tilldelning sker genom styrelsens beslut.

Stockholm 2022-10-06

Sören Alm / Grundare &
Verkställande Direktör

Robin Dahl / Grundare &
Styrelsens Ordförande
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