
Information från Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ), ”Dahl
Mobile”

Du får detta erbjudande eftersom du sannolikt är intresserad av att 
investera i ett bolag som är verksamt i en extremt lönsam och växande 
bransch som ligger i teknikens framkant. Nu har du chansen att bli 
aktieägare i Dahl Mobile och även få aktier i vårt amerikanska dotterbolag 
samt en 5G mobiltelefon utan extra kostnad. 

Följ med oss på vår resa mot nya marknader och kommande generationer 
mobil teknik med möjlighet för dig att snabbt få hög avkastning. 

Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) ”Dahl Mobile” är ett svenskt 
tech bolag, vi utvecklar och säljer smartphones, surfplattor, laptops, 
tillbehör och applikationer med svensk kvalitet och design. Produkterna 
saluförs på den gigantiska internationella mobilmarknaden genom e-
handel, mobiloperatörer, distributörer, agenter och återförsäljare. 
Utvecklingen av våra produkter drivs av nytänkande och vår ambition är 
att alltid räknas som en av de tio främsta i världen avseende design, 
kvalitet och teknisk höjd. 

2019 hade Dahl Mobile startat tillverkningen och var startklara för global 
lansering av våra produkter och vårt svenska varumärke, dessvärre kom 
pandemin emellan och de flesta order vi blev annullerade och pågående 
förhandlingar avbröts.   
Nu är vi tillbaka bättre förberedda. Vi har använt tiden till att utveckla 
produkter med ny teknik och bygga nätverk på nya marknader, vi är nu 
mogna att genomföra allt det vi påbörjat när pandemin stoppade oss.

Dahl Mobile är verksamt inom den teknik som används för mobil 
kommunikation, detta omfattar allt som en mobiltelefon kan utföra idag, 
MEN framförallt, vad den kommer att göra för oss i framtiden. Tänk 
tillbaka 5 - 10 år så inser du att din mobiltelefon idag gör mycket av det 
som du tidigare behövde en speciell apparat eller produkt till. Mobilens 
användningsområde utökas hela tiden och nu talas dagligen om 5G, VR 
virtuell verklighet (virtual reality), AI artificiell intelligens, AR förstärkt 
verklighet (augmented reality) samt olika hälso appar, listan kan göras 
lång. 
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Utöver försäljning och vidareutveckling av befintliga och nya modeller är 
kärnan i Dahl Mobiles forskningsarbete allt detta som inom kort blir en 
naturlig del av den vanliga människans vardag, där vårt fokus är att 
identifiera, utveckla och säkra de nya framtida tillväxtområden och den 
avancerade teknologi som kommer att förändra det mobila landskapet, 
och därmed skapa stora värden för bolaget och dess aktieägare.
Exempel på aktuella utvecklingsprojekt: 

 en ladd/batterifunktion som skapar energi med hjälp av 
magnetism

 ett icke metallbaserat skydd mot elektromagnetisk strålning 
 en unik navigationslösning för smartphones
 en solcells laddare specialanpassad för mobiler
 en mjukvara som förbättrar din upplevelse av bilder och ljud

Dahl Mobile har sin leveranskedja säkrad genom tillverkningsavtal med 
bland andra Foxconn som är världens ledande mobiltillverkare och som 
tillverkar åt Apple samt flera andra varumärken.
Dahl Mobile har nyligen erhållit status som ett Qualcomm verifierat 
medlemsföretag. Därmed har vi erhållit så kallat Qualcomm ID vilket 
innebär stöd samt tillgång till dokument, verktyg, komponenter och 
applikationer vid utveckling av våra kommande modeller. 
Dahl Mobile har sedan lång tid Google ID status, vilket ger oss full access 
till GMS (Google Mobile System) och rätt att använda den senaste Android 
versionen samt hela Google Play-appen i våra modeller. Våra modeller har 
även CE certifikat samt alla andra nödvändiga certifikat som krävs för 
global försäljning.
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Det gemensamma målet för oss och våra partner, är att vi ska lansera 
Dahl Mobile som ett svenskt varumärke mot mobiloperatörer i USA och 
övriga västländer.

DAHL MOBILE GOES WEST

Dahl Sweden Mobile Technology AB har startat ett dotterbolag i San Diego,
Kalifornien. Beslutet grundar sig dels på det stora antalet amerikanska 
mobile tech bolag i Silicon Valley och vilket ger tillgång till senaste 
tekniken men även god tillgång på riskvilligt kapital.

Robin Dahl, en av grundarna av Dahl Sweden Mobile Technology AB, har 
under några månaders tid befunnit sig i San Diego angående vår 
etablering i USA.
På plats har han genomfört möten och fört samtal med kunder, 
myndigheter, partner och med samma kapitalanskaffningsinstitut som 
tidigare hjälpt några av de idag högst värderade, mest kända och globalt 
framgångsrika amerikanska tech bolagen. 

Dessa möten och samtal har varit mycket positiva och hittills har alla 
uttryckt, att 
Dahl Mobile har alla förutsättningar att attrahera det kapital som krävs för 
den kommande amerikanska etableringen. Dessutom framkom, att den 
viktigaste delen för att nå de amerikanska investerarna redan har 
genomförts genom bildandet av vårt amerikanska dotterbolag, Dahl 
Mobile Corporation. 
Dotterbolaget är inledningsvis ett helägt dotterbolag till Dahl Sweden 
Mobile Technology AB, därefter kommer amerikanska investerare att 
erbjudas att köpa aktier i bolaget. Skälet till denna lösning är att 
amerikanska investerare känner sig tryggare och är betydligt mer positiva 
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till att investera i amerikanska bolag som lyder under amerikansk 
lagstiftning.

Efter Robins många diskussioner och undersökningar tillsammans med 
våra erfarna lokala rådgivare har vi beslutat att söka 50 miljoner US dollar 
från de amerikanska investerarna, detta kommer ske i minst två steg. 
Vi kommer erbjuda mellan 5 och 10 miljoner USD i steg ett till ett pris på 
minst 1 USD/aktie. Slutgiltigt pris och belopp kommer dock att bestämmas
i samråd med våra rådgivare och partner inför emissionen, priset kommer 
därefter att öka i kommande steg.

Du som deltar i denna emission kommer förutom aktierna i Dahl Sweden 
Mobile Technology AB även att erhålla aktier i det amerikanska bolaget i 
samband med emissionen, till motsvarande belopp av din svenska 
investering.

DAHL MOBILE´s 5G resa

Planeringen och utveckling av vår första 5G modell beträffande teknik, 
design och prestanda är i full gång. Vi väljer att utveckla en mobil som i 
första hand är anpassad för de amerikanska och europeiska 
mobiloperatörerna och stort fokus läggs på den svenska design som är 
omtalad och attraherar stora kundgrupper. Vi har redan tagit fram det 
första designförslaget som nu kommer att utvärderas. Den planerade 
prestandan är hög och framgår av det bifogade emissionsprospektet.

Vårt skandinaviska ursprung gör oss mycket attraktiva hos de ledande 
amerikanska mobiloperatörerna som alla lider stor brist på prisvärda 
varumärken som alternativ till de betydligt dyrare Samsung och Apple. 
Denna brist beror till stor del på att flera kinesiska tillverkare helt 
förbjudits eller belagts med restriktioner av amerikanska myndigheter och 
många anser det troligt att dessa restriktioner snart kommer att öka i 
omfattning och att omfatta fler kinesiska varumärken samt även utvidgas 
till andra västerländska marknader.

Som ett svenskt företag drabbas vi inte av det pågående handelskriget 
vilket innebär att Dahl Mobile kan verka och sälja sina produkter på alla 
marknader. 

För att genomföra en satsning av denna typ och storlek krävs emellertid 
kapital, kapital som i dagsläget inte finns fullt tillgängligt, styrelsen har 
därför beslutat att i genomföra en nyemission i det svenska moderbolaget 
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Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) som riktar sig till svenska 
investerare, till mycket förmånliga villkor. 
När du tecknar dig för aktier i Dahl Sweden Mobile Technology AB erhåller 
du även aktier för motsvarande belopp i det amerikanska dotterbolaget 
Dahl Mobile Corporation. De amerikanska aktierna erhåller du i samband 
med att nyemissionen genomförs i dotterbolaget.

Dessutom erbjuds du enligt de villkor som framgår av det bifogade 
prospektet att bli ”testpilot” för vår första 5G modell som kommer att 
lanseras, det enda kravet vi har är att du rapporterar dina upplevelser av 
modellen till Dahl Mobile, via ett formulär som vi tillhandahåller.

Emissionslikviden kommer till absolut övervägande delen att användas till 
vår amerikanska etablering. 
Detta är din chans att bli delägare i ett globalt verksamt tech bolag med 
mycket starka partners vilka delar vår ambition och stöder oss i vår 
strävan att erövra en del av den gigantiska framtida mobile tech 
marknaden, med möjlighet både till bra avkastning på din investering, 
samtidigt som du kan bli ambassadör för Dahl Mobile.

Stockholm 2022-10-06

Sören Alm / Grundare & Robin Dahl / Grundare & 
Verkställande Direktör Styrelsens Ordförande
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