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The English text in this document is an unofficial translation of the Swedish original. In case of any discrepancies between 
the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen
The boards’ report according to chapter 14 section 8 of the Companies Act  
_______________________________________________________________________________

Styrelsen för Bambuser AB (publ), org. nr 556731–3126, (”Bolaget”) lämnar följande redogörelse, 
enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen, med anledning av styrelsens förslag om emission av 
teckningsoptioner inom ramen för personaloptionsprogram för anställda.

The board of Bambuser AB (publ), reg. no 556731-3126, (the “Company”) submits the following 
report, according to chapter 14 section 8 of the Companies Act, with reference to the boards’ proposal 
on issue of warrants in connection with stock option programs for employees.
 
Information om händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att 
årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019 lämnades, den 24 mars 2020, 
framgår av de pressmeddelanden som Bolaget lämnat efter den 24 mars 2020, bilaga 1. Därutöver 
har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för 
räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019 lämnades. 

Information on events of material significance for the Company’s position that have occurred 
subsequent to the presentation of the annual report for the financial year 1 January – 31 December 
2019, on 24 March 2020, appear from the press releases published by the Company after 24 March 
2020, appendix 1. In addition, no events of material significance for the Company’s position have 
occurred since the presentation of the annual report for the financial year 1 January –31 December 
2019.

Stockholm den 11 juni 2020
Stockholm, 11 June 2020

Styrelsen för Bambuser AB (publ)
The board of Bambuser AB (publ)

____________________ ____________________
Joel Citron Carl Kinell

____________________
Karin Karlström
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2020-03-24 
  

Bambuser ingår ett strategiskt samarbete med Centra  
 
Bambuser har ingått ett strategiskt samarbete med e-handelsplattformen Centra  för att erbjuda 
Live Video Shopping till globala varumärken och e-handelsbolag. I och med samarbetet blir det nu 
enklare för Centras kunder att bli kunder även hos Bambuser. 
 
Centra (centra.com) är en e-handelsplattform för globala mode- och livsstilsvarumärken. Bland Centras 
kunder finns etablerade varumärken som iDeal of Sweden, Soft Goat, Nudie Jeans och Douchebags. 
 
Bambuser och Centra har idag ingått ett samarbete för att erbjuda Live Video Shopping – ett kraftfullt 
verktyg som skapar mervärde inte minst nu när konsumenter tvingas socialt distansera sig. Samarbetet 
innebär att Centra erbjuder en färdig integration till sina kunder för att enkelt och snabbt komma igång 
med Bambuser Live Video Shopping. 
 
Varumärket Soft Goat som är en gemensam kund till bolagen, genomförde sin första livesändning 18 
mars. Livesändningen som leddes av Säker Stil-duon Ebba von Sydow och Emilia de Poret varade i 40 
minuter och lockade till sig närmare 3 000 unika tittare. Soft Goat har meddelat att effekten från deras 
första livesändning visade på en tiodubbling i försäljning i jämförelse med en vanlig försäljningsdag.  
 
- Centras headlessteknik gör det enkelt att snabbt implementera lösningar i teknisk framkant, och med 
Bambusers lösning är vi nu en av de första e-handelsplattformarna som kan erbjuda live-shopping direkt 
till konsumenternas vardagsrum. Vi ser fram emot att fördjupa samarbetet för att tillsammans ta våra 
kunder till nya höjder, säger Martin Jensen, vd på Centra. 
 
- I och med Centras moderna tekniska ramverk, har denna integration byggts på rekordtid. Vi ser att 
samarbeten med e-handelsplattformar såsom Centra blir en accelerator för att påskynda etableringen av 
Live Video Shopping, säger Maryam Ghahremani, vd på Bambuser. 
 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 070-872 02 66 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Advisor 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-32 30 732 | ca@skmg.se 
 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil 
live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser 
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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2020-03-24 
  

Bambuser publicerar årsredovisning för 2019 
 
Bambusers årsredovisning för 2019 har nu publicerats. Årsredovisningen är tillgänglig på svenska 
och finns på www.bambuser.com/ir. 
 
Av miljö- och kostnadsskäl har Bambuser AB beslutat att inte skriva ut årsredovisningen. En utskrift av 
årsredovisningen kan distribueras till aktieägarna på begäran.  
 
Som tidigare meddelats kommer årsstämman att äga rum tisdagen den 21 april 2020 kl 16.00 på KG10 
Kontorshotell på Kungsgatan 8 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30. 
 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 070-872 02 66 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Advisor 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-32 30 732 | ca@skmg.se 
 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil 
live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser 
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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Kjell & Company satsar på Live Video Shopping  
– ingår avtal med Bambuser 

 
Bambuser AB har ingått ett kommersiellt avtal med Kjell & Company, en av Sveriges största 
detaljhandelskedjor inom hemelektronik. Snart drar Kjell & Company igång en satsning på Live 
Video Shopping där rådgivning, inspiration och kunskap står i centrum. 
 
Kjell & Company (kjell.com) är en av Sveriges största detaljhandelskedjor inom hemelektronik med 
specialisering på tillbehör och teknikprodukter. Bolaget är en ledande aktör inom svensk detaljhandel med 
närmare 1000 medarbetare, över 125 butiker, samt en framgångsrik e-handel i Sverige och Norge. 
 
Inom kort kommer Kjell & Company att dra igång en satsning på Live Video Shopping med fokus på 
service, rådgivning och inspiration. Avtalet löper initialt i tolv månader och bygger på en fast månatlig 
licensavgift samt en rörlig del beroende på användning. 
 
- Vi på Kjell & Company vill alltid leverera service i världsklass och ha möjlighet att möta kunderna där de 
finns. Live Video Shopping ger oss en enorm möjlighet att nå ut och digitalisera kundupplevelsen som 
många av våra kunder uppskattar. Precis som i den fysiska världen är jag övertygad om att våra hundratals 
medarbetare som är spridda runt om i landet kommer att spela en viktig roll i framgången av denna nya 
satsning, säger Martin Knutson, CTO på Kjell & Company. 
 
- Kombinationen av kunskap, hög servicenivå, bra bemötande och starkt varumärke gör Kjell & Company 
till ett skolboksexempel på de omnikanalsföretag som kan få maximal nytta av Live Video Shopping. Vi ser 
fram emot hjälpa Kjell & Company att erbjuda en fantastisk kundupplevelse online som speglar kundmötet i 
den fysiska butiken, säger Maryam Ghahremani, vd på Bambuser. 
 
Bambuser Live Video Shopping är en interaktiv mjukvara som möjliggör för retailbolag och e-handlare att 
sälja via livestreaming och interagera med sina kunder i realtid. Produkten lanserades i september 2019 
och sedan dess har Bambuser ingått avtal med bland annat Apotea, Hemnet, Kicks, Lyko, Soft Goat och 
Stronger. Samtidigt har Live Video Shopping lockat en del internationella kunder i form av italienska 
Luisaviaroma, danska Matas och amerikanska Showfields. 
 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 070-872 02 66 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Advisor 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-32 30 732 | ca@skmg.se 
 
Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande 2020-03-27. 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning 
och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping 
vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth 
Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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Bambuser ingår avtal med BabySam –  
Danmarks största kedja för babyutrustning och barnkläder 

 
Bambuser AB har idag ingått ett kommersiellt avtal med Babysam A/S, Danmarks största kedja 
för babyutrustning och barnkläder.  
 
BabySam (babysam.dk) är Danmarks största kedja för babyutrustning och barnkläder. Med 31 butiker, 
en handfull egna varumärken, en e-handelsbutik och med en omsättning på ca 790 miljoner svenska 
kronor (2018/19), har BabySam under de senaste 40 åren blivit Danmarks ledande återförsäljare av 
babyprodukter.  
 
Nu ansluter BabySam som ny kund för att implementera Live Video Shopping på sin e-handel. Avtalet, 
som initialt löper i 12 månader, bygger på en fast månatlig licensavgift och en rörlig del beroende på 
användning.  
 
- BabySam är en digital pionjär och en tongivande spelare inom dansk e-handel. Det känns fantastiskt att 
Live Video Shopping kommer att användas i ännu ett nytt segment och att Bambuser får sin andra kund i 
Danmark inom loppet av en vecka, säger Maryam Ghahremani, vd på Bambuser. 
 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 070-872 02 66 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Advisor 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-32 30 732 | ca@skmg.se 
 
Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande 2020-03-30. 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil 
live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser 
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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Bambuser offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen 
 
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, 
INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, 
SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, 
PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, 
VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER 
ANDRA ÅTGÄRDER.  
 
Prospektet avseende företrädesemissionen i Bambuser AB (”Bambuser” eller ”Bolaget”) om cirka 
101,1 MSEK har idag, den 30 mars 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och 
finns tillgängligt på Bambusers och Carnegies hemsidor. 
 
Prospektet finns tillgängligt på Bambusers hemsida, www.bambuser.com/ir, samt på Carnegies hemsida, 
www.carnegie.se. Anmälningssedlar hålls tillgängliga på Bambusers samt Carnegies hemsidor från och 
med teckningsperiodens första dag. Teckningsperioden löper från och med den 31 mars 2020 till och 
med den 15 april 2020. 
 
Rådgivare 
Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global Coordinatior och Bookrunner och Ramberg Advokater KB 
agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Maryam Ghahremani, vd | 070-872 02 66 | maryam@bambuser.com  
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 
klockan 14:30. 
 
Certified Advisor 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-32 30 732 | ca@skmg.se 
 
Om Bambuser AB  
Bambuser grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning 
och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping 
vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth 
Market och har huvudkontor i Stockholm. 
 
VIKTIG INFORMATION 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med 
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bambuser AB (”Bambuser ”) i någon jurisdiktion. 
 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till 
Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där 
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering 
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller 
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana 
krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 
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De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer att registreras enligt 
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt 
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, 
pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. 
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bambusers aktuella syn på 
framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”ser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, 
”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida 
utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad 
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är 
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende 
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i 
framåtriktad information. 
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2020-04-02 

Bambuser tecknar avtal med Intersport Sverige 
– Live Video Shopping kliver in i sportsegmentet 

 
Bambuser AB har ingått ett kommersiellt avtal med Intersport, en av Sveriges största sportkedjor 
med över 50 års erfarenhet inom sport och sportmode. Intersport blir därmed först att erbjuda 
Live Video Shopping inom sportbranschen för att inspirera, motivera och vägleda sina kunder. 
 
Intersport Sverige (intersport.se) är en av Sveriges största sportkedjor med över 50 års erfarenhet inom 
sport och sportmode. Bolaget som har över 100 butiker inklusive en e-handel ingår i Intersport 
International, världens största sportkedja med fler än 5500 butiker i 43 länder. 
 
Rådande samhällssituationen gör att allt fler väljer att träna, shoppa, jobba och umgås i nära anslutning 
till hemmet. Vissa beteenden kommer, när situationen återhämtat sig, återgå till det normala medan 
andra kommer bestå. Att fortsatt inspireras och interagera platsoberoende görs i än större utsträckning 
möjligt när Intersport, som första företag i sportbranschen ingår avtal med Bambuser. 
 
- Vi monitorerar marknaden löpande för att titta på nya partnerskap som stöttar vår digitala transformation 
och bidrar med direkt kundnytta. Detta är verkligen ett spännande format och genom livesändningar ska 
vi nu sätta fokus på expertkunskap, rådgivning och service i nära dialog och möjligheten att interagera 
med våra kunder i realtid. I Intersports värdegrund finns ett tydligt mål att ständigt sträva efter att på olika 
sätt och genom olika kanaler skapa en köpupplevelse i världsklass. Här kan vi på ett nytt sätt möta 
kunderna där de är vilket känns jättekul, säger Johan Lidenmark, Chief Digital Officer på Intersport. 
 

- Det är väldigt roligt att allt fler retailbolag ser fördelarna i att kombinera traditionell detaljhandel med de 
digitala möjligheterna som Live Video Shopping ger. Vi ser fram emot att se vår teknik gå in i ännu ett nytt 
segment och se hur Intersport kommer att kombinera online och offline i sina livesändningar, säger 
Maryam Ghahremani, vd på Bambuser. 
 
Avtalet, som avser Live Video Shopping för detaljhandel, löper initialt i tolv månader och bygger på en 
fast månatlig licensavgift, samt en rörlig del beroende på användning. Den rörliga delen kan ej 
uppskattas i förväg då den är kundspecifik och drivs av en kombination av ett antal olika parametrar. 
Bland de parametrar som ingår är antal marknader, varumärken, tittare och visningslängd, sändningar 
och sändningslängd, överförd datamängd, lagrad datavolym för tidigare utförda sändningar, önskad 
videokvalitet, samt eventuella tilläggstjänster. Majoriteten av avtalsvärdet förväntas härledas till den 
rörliga delen. Med anledning av det, kan Bambuser idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet 
utgör av det totala avtalsvärdet.  
 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 070-872 02 66 | maryam@bambuser.com  eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Advisor 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-32 30 732 | ca@skmg.se 
 
Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande 2020-04-02 . 
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Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil 
live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser 
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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Styrelseordförande Fredrik Ramberg avgår på egen begäran 
– Valberedningen föreslår Joel Citron som ny styrelseordförande 

 
Styrelseordförande Fredrik Ramberg avgår på egen begäran. Styrelsen har beslutat att ledamoten 
Mikael Wintzell tar rollen som styrelseordförande fram till årsstämman. Valberedningen föreslår Joel 
Citron som ny styrelseordförande i Bambuser AB.  
 
Mot bakgrund av den starka tillväxtfas som bolaget befinner sig i, har valberedningen i Bambuser AB i nära dialog 
med styrelsen och större ägarna under en tid arbetat med att stärka styrelsen. Detta i syfte att hitta nya profiler, 
samt ett nytt ordförandeskap som kan bistå bolaget i den fortsatta tillväxtresan.  
 
Inför kallelsen till årsstämman hade valberedningen inte kommit i mål med förstahandsvalet på kandidat till 
ordförandeposten, utan föreslog sin kandidat som ny styrelseledamot. Valberedningen har idag meddelat bolaget 
att de kommer att föreslå Joel Citron som ny styrelseordförande i Bambuser AB vid årsstämman 21 april 2020.  
 
Joel Citron är vd för New York-baserade investmentbolaget Tenth Avenue Holdings och har över 35 års erfarenhet 
inom business management och investeringar. Joel innehar flertalet styrelseuppdrag i bland annat Evolution 
Gaming Group AB (publ). Han har tidigare tjänstgjort i offentliga och privata styrelser i både Europa och USA.  
 
Fredrik Ramberg har sedan 2018 förtjänstfullt lett styrelsens arbete under ompositioneringen till Live Video 
Shopping, samt varit starkt delaktig i arbetet med att ta fram en ny profil att leda bolagets styrelse framgent. 
Styrelsen har beslutat att ledamoten Mikael Wintzell tar rollen som styrelseordförande fram till årsstämman för att 
säkerställa en smidig överlämning och kontinuitet därefter. Fredrik Ramberg har begärt att med omedelbar verkan 
bli entledigad från sin post som styrelseordförande. 
 
Mikael Wintzell är medgrundare och vd av Wellstreet samt en av Bambusers största aktieägare. Han är bland annat 
ledamot i Resurs Bank AB, Resurs Holding AB (publ) och har haft flertalet ledande befattningar inom finansiella 
bolag, senast som Deputy Chief Commercial Officer i Klarna Bank AB.  
 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 070-872 02 66 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Advisor 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-32 30 732 | ca@skmg.se 
 
Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande 2020-04-06. 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning 
och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket 
möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och 
har huvudkontor i Stockholm. 
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Bambuser tecknar pilotavtal för Live Video Shopping i USA  
 
Bambuser AB har ingått ett pilotavtal till ett värde av 210 000 USD (ca 2.1 miljoner kronor) med ett 
av världens största skönhetsföretag, som har nästan 30 prestigefyllda varumärken. 
 
Bambuser AB har tecknat ett pilotavtal för Live Video Shopping med en ny kund som är ett av världens 
största och mest etablerade skönhetsföretag. Kunden i fråga är ett USA-baserat företag med en portfölj 
av närmare 30 prestigefyllda varumärken och är en av världens ledande tillverkare och marknadsförare 
av kvalitetsprodukter inom hudvård, smink, parfym och hårvård med en nettoomsättning på 14.863 
miljarder USD (ca 150 miljarder kronor) för räkenskapsåret 2019. 
 
Avtalet ger kunden rätt att använda Live Video Shopping till en fast kostnad om 35 000 USD (ca 357 000 
kronor) per varumärke under pilotfasen som pågår i tre månader med start i april 2020. Piloten inkluderar 
sex varumärken i USA och kan förlängas med 12 månader. 
 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 070-872 02 66 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Advisor 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-32 30 732 | ca@skmg.se 
 
Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande 2020-04-06. 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil 
live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser 
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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Bambuser ingår avtal med schweiziska Homegate AG  
för livestreamade bostadsvisningar 

 
Bambuser AB har ingått ett kommersiellt avtal med Homegate AG, Schweiz största bostadsportal 
i syfte att lansera livestreaming för bostadsvisningar. Avtalet löper initialt i tolv månader och 
bygger på en fast månatlig licensavgift, samt en rörlig del beroende på användning. Det fasta 
värdet under avtalsperioden uppgår till 55,000 EUR (ca 604 000 kronor). 
 
För ett halvt år sedan lanserade Bambuser sin nya produkt Live Video Shopping som erbjuder ett tryggt 
verktyg att kommunicera samt interagera live och kan därmed användas i många olika sammanhang där 
personlig interaktion är kritisk. Den 18 mars 2020 ingick Bambuser avtal med Sveriges största 
bostadsportal Hemnet för livestreaming av bostadsvisningar. 
 
Bambuser har idag tecknat ett nytt avtal med Homegate avseende “Live for Real Estate”, en version av 
Live Video Shopping som är anpassad för fastighetsbranschen. Avtalet löper initialt i tolv månader och 
bygger på en fast månatlig licensavgift, samt en rörlig del beroende på användning. Den rörliga delen 
kan ej uppskattas i förväg då den är kundspecifik och drivs av en kombination av ett antal olika 
parametrar. Bland de parametrar som ingår är antal tittare och visningslängd, sändningar och 
sändningslängd, överförd datamängd, lagrad datavolym för tidigare utförda sändningar, önskad 
videokvalitet, samt eventuella tilläggstjänster. Det fasta värdet under avtalsperioden uppgår till 55,000 
EUR (ca 604 000 kronor). Bambuser kan idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet utgör av det 
totala avtalsvärdet.  
 
Homegate AG (homegate.ch) är Schweiz största bostadsportal med över nio miljoner besökare, 200 
miljoner sidvisningar varje månad och erbjuder mer än 100 000 objekt i skrivande stund. Homegate 
består av 120 medarbetare med kontor i Zürich och Lausanne. Homegate kommer att erbjuda mäklare 
möjligheten att livestreama sina visningar från sin egen mobiltelefon. Spekulanter kan följa visningen 
digitalt och ställa frågor direkt till mäklaren under bostadsvisningen genom en chattfunktion. 
 
- Vi är väldigt glada att få vår andra kund inom fastighetsbranschen på mindre än en månad. Det känns 
väldigt spännande att se hur interaktiva livestreamade bostadsvisningar på kort tid har blivit ett uppskattat 
komplement till de fysiska visningarna, säger Maryam Ghahremani, vd på Bambuser. 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 070-872 02 66 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Advisor 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-32 30 732 | ca@skmg.se 
 
Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande 2020-04-06. 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil 
live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser 
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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Bambuser offentliggör tilläggsprospekt 
 
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, 
INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, 
SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, 
PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, 
VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER 
ANDRA ÅTGÄRDER. 
 
Med anledning av de pressmeddelanden som Bambuser AB (”Bambuser” eller ”Bolaget”) 
offentliggjort den 2 april 2020 avseende ingående av ett kommersiellt avtal med Intersport, den 6 
april 2020 avseende styrelseordföranden Fredrik Rambergs avgång, den 6 april 2020 avseende ett 
pilotavtal för Live Video Shopping i USA samt den 6 april 2020 avseende ingående av ett 
kommersiellt avtal med schweiziska Homegate har Bolaget upprättat ett tillägg till det 
EU-tillväxtprospekt avseende Bolagets företrädesemission som offentliggjordes den 30 mars 
2020. Pressmeddelandena finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.bambuser.com/ir. 
 
Tillägget har upprättats i enlighet med artikel 23 i prospektförordningen (EU) 2017/1129 
(”Prospektförordningen”) och har godkänts av Finansinspektionen den 7 april 2020 och finns, 
tillsammans med EU-tillväxtprospektet, tillgängligt på Bambusers hemsida, www.bambuser.com/ir, samt 
på Carnegies hemsida, www.carnegie.se.  
 
Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har ansökt eller på annat sätt lämnat 
medgivande till förvärv eller teckning av aktier i företrädesemissionen har i enlighet med artikel 23.2 
Prospektförordningen rätt att återkalla sin ansökan eller teckning inom två arbetsdagar, dvs till och med 
den 9 april 2020. Återkallelsen ska göras skriftligen till Carnegie Investment Bank AB (publ), ”Transaction 
Support”, SE-103 38 eller via e-post till transactionsupport@carnegie.se. Investerare som har ansökt om 
teckning via sin förvaltare ska kontakta förvaltaren angående återkallelsen. Anmälningar som inte 
återkallas kommer fortsatt att vara bindande och investerare som vill kvarstå med sin teckning av aktier 
behöver inte vidta några ytterligare åtgärder. 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 070-872 02 66 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Advisor 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-32 30 732 | ca@skmg.se 
 
Om Bambuser AB  
Bambuser grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning 
och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping 
vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth 
Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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VIKTIG INFORMATION 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med 
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bambuser AB (”Bambuser ”) i någon jurisdiktion. 
 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till 
Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där 
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering 
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller 
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana 
krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 
 
De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer att registreras enligt 
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt 
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, 
pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. 
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bambusers aktuella syn på 
framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”ser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, 
”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida 
utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad 
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är 
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende 
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i 
framåtriktad information. 
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Bambusers företrädesemission övertecknad 
 
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, 
INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, 
SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, 
PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, 
VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER 
ANDRA ÅTGÄRDER. 
 
Resultatet av företrädesemissionen i Bambuser AB (”Bambuser” eller ”Bolaget”), där 
teckningsperioden löpte ut den 15 april 2020, visar att företrädesemissionen är övertecknad.  
40 062 963 aktier, motsvarande cirka 99,1 procent av företrädesemissionen, har tecknats med 
stöd av teckningsrätter. Därtill har 14 666 782 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter. 
Företrädesemissionen har således tecknats till cirka 135,3 procent. Återstående 375 282 aktier i 
företrädesemissionen, motsvarande cirka 0,9 procent, har tilldelats investerare som tecknat aktier 
utan stöd av teckningsrätter. Bambuser tillförs genom företrädesemissionen cirka 101,1 MSEK 
före avdrag för emissionskostnader. 
 

● Utfallet av företrädesemissionen av högst 40 438 245 aktier visar att 40 062 963 nya aktier, 
motsvarande cirka 99,1 procent av företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. 
Därtill har 375 282 aktier tecknats av investerare som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter, motsvarande cirka 0,9 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är 
således fulltecknad.  

  

● Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med beslutade 
tilldelningsprinciper. Meddelande – genom avräkningsnota – om tilldelning av aktier tecknade utan 
stöd av teckningsrätter skickas endast till de som tilldelats aktier. Betalning ska ske i enlighet med 
instruktion på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och 
betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 

  
● Genom företrädesemissionen ökar Bambusers aktiekapital med 2 021 912,25 SEK, från 3 369 853,85 

SEK till 5 391 766,10 SEK, och antalet aktier kommer att öka med 40 438 245 aktier, från 67 397 077 
aktier till 107 835 322 aktier. 

  
● De aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring 

den 17 april 2020 och beräknas börja handlas på Nasdaq First North Growth Market den 22 april 
2020. 

  
● De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring 

den 23 april 2020 och beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market omkring 
den 4 maj 2020. 

 
Rådgivare 
Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner och Ramberg Advokater KB 
agerar legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com  
 
Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 17 april 2020 klockan 08:30. 
 
Certified Advisor 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-32 30 732 | ca@skmg.se 
 
Om Bambuser AB  
Bambuser grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil livevideosändning 
och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping 
vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth 
Market och har huvudkontor i Stockholm. 
 
VIKTIG INFORMATION 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med 
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bambuser AB (”Bambuser ”) i någon jurisdiktion. 
 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till 
Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där 
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering 
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller 
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana 
krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 
 
De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer att registreras enligt 
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt 
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, 
pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. 
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bambusers aktuella syn på 
framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”ser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, 
”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida 
utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad 
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är 
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende 
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i 
framåtriktad information. 
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Bambuser har genomfört kvittningsemission till strategiska rådgivare 
 
Styrelsen för Bambuser AB (”Bambuser” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande 
från extra bolagsstämma den 23 augusti 2019, beslutat om och genomfört en riktad nyemission av 
166 666 nya aktier till Bolagets strategiska rådgivare Digitala Draken. Teckningskursen uppgår till 
6,00 SEK och har betalats genom kvittning av fordran på Bolaget. 
 
Bambuser offentliggjorde i ett pressmeddelande den 20 januari 2020 att Bambuser inlett ett samarbete 
med Digitala Draken som strategiska rådgivare åt Bolaget. Nyemissionen av 166 666 aktier sker med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktas till Den Digitala Draken AB. Teckningskursen uppgår 
till 6,00 SEK per aktie och betalning av aktierna har skett genom kvittning av Digitala Drakens fordran på 
Bolaget om ca 1 000 000 SEK avseende utförda tjänster.  
 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en kvittning av fordran på Bolaget 
för tjänster som utförts av Digitala Draken. Bambuser anser också att Digitala Draken är en strategiskt 
viktig ägare genom dess kännedom om trender inom digitalisering och teknologi i Kina.  
 
Teckningskursen 6,00 SEK motsvarar den genomsnittliga aktiekursen under de tio handelsdagar som 
föregått styrelsens beslut om emissionen. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är 
marknadsmässig.  
 
Genom emissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 166 666, från 
107 835 322 till 108 001 988. Aktiekapitalet ökar med 8 333,3 SEK, från 5 391 766,10 till 5 400 099,4 
SEK. Emissionen medför en utspädning om ca 0,15 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. 
 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Advisor 
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 
 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil 
live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser 
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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Bambuser byter till Erik Penser Bank som Certified Advisor 
 
Bambuser AB meddelar att man byter Certified Advisor till Erik Penser Bank AB som tillträder från 
och med idag 20 april 2020. 
 
Bambuser AB meddelar idag att man byter Certified Advisor från Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB 
till Erik Penser Bank AB.  
 
Erik Penser Bank tillträder som Bambusers nya Certified Adviser från och med idag 20 april 2020. 
 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Advisor 
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 
 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil 
livevideosändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser 
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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Bambuser tecknar avtal med Lindex avseende Live Video Shopping 
 
Bambuser AB har ingått ett kommersiellt avtal med Lindex, 
ett av Europas ledande modevarumärken. 
 
Lindex (lindex.com) är ett globalt modevarumärke med ca 5000 
anställda. Företaget har 460 butiker på 18 länder, egen 
e-handel i 33 länder, samt onlineförsäljning världen över genom 
samarbete med globala modeplattformar. 
 
 

Bambuser har idag tecknat ett nytt avtal med Lindex avseende Live Video Shopping för detaljhandel. 
Avtalet löper initialt i tolv månader och bygger på en fast månatlig licensavgift, samt en rörlig del 
beroende på användning. Den rörliga delen kan ej uppskattas i förväg då den är kundspecifik och drivs 
av en kombination av ett antal olika parametrar.  
 
Bland de parametrar som ingår är antal marknader, varumärken, tittare och visningslängd, sändningar 
och sändningslängd, överförd datamängd, lagrad datavolym för tidigare utförda sändningar, önskad 
videokvalitet, samt eventuella tilläggstjänster. Majoriteten av avtalsvärdet förväntas härledas till den 
rörliga delen. Med anledning av det, kan Bambuser idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet 
utgör av det totala avtalsvärdet. 
 
- Vi ser med spänning fram emot vad Live Video Shopping kan ge i form av en ännu bättre 
kundupplevelse, säger Linda Olsson, Media and Marketing Strategy Manager på Lindex. 
 
- Lindex utmärker sig i att ha jobbat outtröttligt med sina digitala satsningar. Vi är glada att välkomna 
Lindex som ännu ett globalt varumärke till vår växande kundportfölj, säger Maryam Ghahremani, vd på 
Bambuser. 
 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Advisor 
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 
 
Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande 2020-04-21. 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil 
live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser 
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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2020-04-21 
  

Beslut vid Bambusers årsstämma 21 april 2020 
 
Bambuser AB höll idag, tisdagen den 21 april 2020, årsstämma som bl.a. valde ny styrelse, 
fastställde resultaträkningen och balansräkningen, beviljade styrelseledamöterna och VD 
ansvarsfrihet samt beslutade om ändring av bolagsordning och bemyndigande för nyemission av 
aktier m.m. 
 
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019. 
 
I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. 
 
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan styrelsesuppleanter. Mikael 
Ahlström, Carl Kinell, Alexander MacIntyre och Mikael Wintzell omvaldes till styrelseledamöter. Joel 
Citron och Karin Karlström valdes till nya styrelseledamöter. Joel Citron valdes även till ny 
styrelseordförande.  
 
Joel Citron, född 1962, är vd för New York-baserade investmentbolaget Tenth Avenue Holdings och har 
över 35 års erfarenhet inom business management och investeringar. Han är för närvarande ordförande i 
Tenth Avenue Commerce, styrelseledamot i flera företag bland annat Evolution Gaming Group AB (publ), 
aktiv i non-profit-styrelser och har tidigare tjänstgjort i flertalet offentliga och privata styrelser i både 
Europa och USA. Joel har en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi samt en filosofie magister i 
ekonomi från University of South California. 
 
Karin Karlström, född 1972, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Karin var 
under 18 år anställd på Carnegie Investment Bank AB där hon arbetade med transaktionsrådgivning åt 
investerare och bolag inom telekom-, teknologi- och mediasektorn. Därefter arbetade hon under fem år 
med företagsförvärv och investeringar på Telia Company AB. Sedan drygt ett år så arbetar Karin som 
oberoende rådgivare och styrelseledamot. 
 
Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 
kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt 
godkänd räkning. 
 
MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes som revisor. Michael Olsson kommer fortsatt vara bolagets 
huvudansvarige revisor. 
 
Årsstämman beslutade om riktlinjer för utseende av valberedning innebärande att styrelsens ordförande 
får uppdraget att, inför val av styrelse vid årsstämman 2021, kontakta bolagets fem (5) största aktieägare 
på grundval av ägarförhållandena per dagen fyra månader före årsstämman, vilka aktieägare ska ha rätt 
att utse en ledamot vardera till valberedningen, samt att ordförande i valberedningen ska, om inte 
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. 
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Namnen på valberedningens ledamöter ska presenteras på bolagets hemsida senast tre månader före 
årsstämman 2021. 
 
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om 
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som 
omfattas av sådana nyemissioner får motsvarar sammanlagt högst tio (10) procent av aktierna i 
bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas. 
 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 9 i bolagsordningen med anledning 
av regler om aktieägares rättigheter.  
 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Advisor 
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 
 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil 
live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser 
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm. 

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
680A624F60204217AA4A7D11A07107CC



 
 

2020-04-30 
  

Bambuser stärker ledningen med Pontus Hymér som ny CTO 

 
Bambuser har rekryterat Pontus Hymér som Chief Technology Officer (CTO). Pontus tillträder sin 
tjänst den 2 juni 2020. Rekryteringen stärker bolagets kapacitet att skala tekniken inför nästa 
tillväxtfas.  
 
Pontus Hymér har 20 års erfarenhet av ledning och utveckling inom 
teknikindustrin med fokus på snabbväxande tillväxtbranscher som 
sökmotorer, onlinedejting och onlinespel. Han kommer närmast från 
William Hill, tidigare Mr Green, där han under de senaste åren haft 
flertalet ledande befattningar, bland annat som teknisk utvecklingschef.  
 
Pontus var med och utvecklade bolaget under den kraftiga tillväxtresa 
Mr Green hade som ett börsnoterat bolag som till slut resulterade i att 
bolaget förvärvades 2019 av William Hill PLC, detta i en föränderlig och 
komplicerad bransch. Dessförinnan var Pontus verksam inom 
IT-konsultbranschen, en handfull startups och spelbolaget Betsson.  
 
- Vi välkomnar Pontus med stor glädje. Hans breda erfarenhet av att skala tekniska organisationer och 
bygga företagsstrategi kommer att bli mycket värdefullt för Bambusers nästa fas, säger Maryam 
Ghahremani, vd på Bambuser. 
 
Pontus Hymér tillträder sin tjänst den 2 juni 2020 och kommer att ingå i Bambusers ledningsgrupp.  
 
Martin Storsjö, bolagets nuvarande CTO, tillika medgrundare kommer att tillträda en ny roll där han 
ansvarar för förbättringsarbetet och uppskalningen av bolagets kärnteknologi.  
 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Advisor 
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 
 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil 
live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser 
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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Bambuser rekryterar Emma Lythell som ny CRO 

 
Bambuser har rekryterat Emma Lythell som Chief Revenue Officer (CRO). Rekryteringen är ännu 
ett steg i att stärka bolagets kommersiella fokus och säljteamet inför nästa tillväxtfas.  
 
Emma Lythell har arbetat med försäljning och marknadsföring inom 
e-handel och retail under hela sitt yrkesverksamma liv. Med över 10 års 
erfarenhet har hon varit med och utvecklat flertalet tillväxtbolag. 
 
Emma kommer närmast från den egengrundade digitala 
annonseringsbyrån Dot Sure. Dessförinnan var Emma med och byggde 
upp varumärket Flattered, samt arbetat med internationell försäljning, 
bland annat mot den amerikanska marknaden, inom den börsnoterade 
textilkoncernen Delta Galil Industries.  
 
-  Vi är glada över att få välkomna Emma till teamet! Hon kommer bli en 
stor tillgång för Bambusers fortsatta tillväxtresa dels genom hennes internationella erfarenhet av 
försäljning och även hennes stora kontaktnät i Sverige såväl som i utlandet, säger Maryam Ghahremani, 
vd på Bambuser.  
 
Emma Lythell tillträdde sin tjänst idag den 6 maj 2020 och kommer att ingå i Bambusers ledningsgrupp.  
 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Adviser 
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 
 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil 
live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser 
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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Bambuser avslutar likviditetsgaranti  
 
Bambuser AB har avslutat sin likviditetsgaranti från Mangold Fondkommission AB rörande 
handeln i aktien. 
 
Bambuser AB har per idag den 7 maj 2020 sagt upp avtalet som ingicks 6 mars 2019 med Mangold 
Fondkommission AB om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin var att främja 
aktiens likviditet och minska dess volatilitet och därmed underlätta aktiehandeln. Likviditeten i aktien 
bedöms vara god och därmed anses inte likviditetsgarantin längre behövas. Mangold Fondkommission 
AB kommer fortsätta som likviditetsgarant under uppsägningstiden fram till 6 november 2020. 
 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Adviser 
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 
 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil 
live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser 
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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Bambuser stärker sitt Advisory Board – Margaux Dietz 
och Daniel Redgert kliver in som strategiska rådgivare 

 
Bambuser har rekryterat Margaux Dietz, en av Sveriges största influencers, samt Daniel Redgert, 
PR-expert och entreprenör, till sitt Advisory Board.  

 
Tidigare i år inrättade Bambuser ett strategiskt råd, så kallat 
Advisory Board, med avsikten att rekrytera en handfull 
experter och representanter från olika delar av näringslivet i 
syfte att bistå med expertis inom tillväxtstrategier för Live 
Video Shopping, samt ge en opartisk återkoppling på 
bolagets kommande planer.  
 
Nu ansluter Margaux Dietz och Daniel Redgert till 
Bambusers Advisory Board. 
 

Margaux Dietz är en av Sveriges största influencers. Enligt Medieakademins Maktbarometer är Margaux 
en av de trettio mäktigaste i Sverige på Instagram. Hon är dessutom vinnare av Årets Influencer på 
Ellegalan 2018, samt vinnare av Årets video, Årets profil och Årets lifestyle på Guldtuben 2018. Margaux 
var en av de första personerna att guida tittarna i en liveshopping-session för Stronger tidigare i år.  
 
– Jag arbetar alltid för att vara en pionjär i min yrkesroll och letar ständigt efter nya sätt att kommunicera 
med mina följare. Jag försöker konstant att anpassa mig till hur morgondagen ser ut – vi måste förnya oss 
hela tiden. Samarbetet med Stronger mottogs väl av mina följare och jag är övertygad om att Bambuser 
är vägen framåt för varumärken som vill ta shoppingupplevelse till nästa nivå, säger Margaux Dietz. 
 
Daniel Redgert är grundare och vd för kommunikationsbyrån Redgert Comms med verksamhet i Sverige 
och Storbritannien. Under Spinngalan år 2019 utnämndes Daniel till Sveriges mest inflytelserika 
PR-konsult i digitala medier, då han vann Cision PR Influencer Award. Daniel har tidigare drivit några av 
Sveriges största podcasts, gav ut sin självbiografi i 25-årsåldern, samt varit programledare.  
 
– Vi jobbar ständigt med att hitta nya vägar för våra kunder och influencers att kommunicera. Våra 
samarbeten kring Live Video Shopping har fått ett extremt bra utfall och jag är övertygad om att det är så 
vi kommer att arbeta framöver. Min ambition är att introducera Bambuser för några av världens största 
företag och influencers och vi har inlett några riktigt spännande dialoger, säger Daniel Redgert. 
 
Sedan tidigare ingår Tom Xiong och Jacob Lovén från Digitala Draken i Bambusers Advisory Board. 
 
– Bambuser skalar upp på alla plan för att möta den växande efterfrågan och därför är Margaux och 
Daniel, som är bäst inom sina respektive fält, ett viktigt tillskott till vår Advisory Board, säger Maryam 
Ghahremani, vd på Bambuser. 
 

 

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
680A624F60204217AA4A7D11A07107CC



 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Adviser 
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 
 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil 
live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser 
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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Bambuser ingår avtal med Brandsdal Group – Norges största 
skönhetsföretag lanserar Live Video Shopping i sju länder 

 
Bambuser AB har ingått ett kommersiellt avtal med Brandsdal Group AS, ett av Norges ledande 
e-handelsföretag, där varumärken såsom BliVakker och Cocopanda ingår. Avtalet som avser Live 
Video Shopping för detaljhandel i sju länder löper initialt i nio månader och bygger på en fast månatlig 
licensavgift, samt en rörlig del beroende på användning. Det fasta värdet under avtalsperioden uppgår 
till 510 000 kr. 
 
Brandsdal Group AS (brandsdalgroup.com) är ett av Norges 
ledande e-handelsföretag med närmare 200 anställda och en 
omsättning på 870 miljoner NOK för helåret 2018. Inom koncernen 
finns bland annat BliVakker.no, Norges ledande nätbutik inom 
kosmetik och hårvård, samt dess europeiska motsvarighet som går 
under namnet Cocopanda (cocopanda.com) i Sverige, Danmark, 
Finland, Tyskland, Österrike och Polen. 
 
Bambuser har idag tecknat ett nytt avtal med Brandsdal Group 
avseende Live Video Shopping för detaljhandel till att användas på nätbutikerna Blivakker.no, Cocopanda.se, 
Cocopanda.dk, Cocopanda.fi, Cocopanda.de, Cocopanda.at och Cocopanda.pl. Avtalet löper initialt i nio 
månader och bygger på en fast månatlig licensavgift, samt en rörlig del beroende på användning. Den rörliga 
delen kan ej uppskattas i förväg då den är kundspecifik och drivs av en kombination av ett antal olika 
parametrar.  
 
Bland de parametrar som ingår är antal marknader, varumärken, tittare och visningslängd, sändningar och 
sändningslängd, överförd datamängd, lagrad datavolym för tidigare utförda sändningar, önskad videokvalitet, 
samt eventuella tilläggstjänster. Det fasta värdet under avtalsperioden uppgår till 510 000 svenska kronor. 
Bambuser kan idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet utgör av det totala avtalsvärdet. 
 
- Brandsdal är en sann pionjär som startade sin e-handelsresa redan 1997. Vi är väldigt glada att få lansera Live 
Video Shopping med BliVakker och Cocopanda som är några av Norges marknadsledande och mest prisade 
e-handlare, säger Maryam Ghahremani, vd på Bambuser. 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Adviser 
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 
 
Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande 2020-05-08. 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och 
är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket 
möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och 
har huvudkontor i Stockholm. 
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2020-05-13 

Bambuser ingår avtal med Odd Molly för Live Video Shopping 
 
Bambuser AB har ingått ett mindre avtal med Odd Molly International AB (publ) avseende en 
begränsad version av Live Video Shopping för detaljhandel. Avtalet löper i sex månader utan 
möjlighet till förlängning, däremot med möjlighet till uppgradering till fullständig version under 
eller efter avtalets utgång. Bambuser bedömer att intäkterna från avtalet är låga i relation till 
tidigare ingångna avtal. 
 
Sedan Bambusers lansering av den nya produkten Live Video Shopping i höstas, har den nya tekniken mötts 
med ett stort intresse inom diverse industrier. Bambuser har ingått avtal med bland annat Apotea, Hemnet, 
Intersport, Kicks, Kjell & Company, Lindex, Lyko, Soft Goat, Stronger, tillsammans med danska BabySam och 
Matas, norska Brandsdal, schweiziska Homegate, italienska Luisaviaroma, samt amerikanska Showfields. 
 
Som ett led i Bambusers strategi för kundtillväxt och för att sänka tröskeln för små- och medelstora företag 
(SME) att ingå avtal för Live Video Shopping, erbjuder Bambuser nu ett fåtal utvalda företag olika paketeringar 
i syfte att utvärdera en varierad prissättningsstrategi som tillmötesgår framtida potentiella kunder i olika 
storlekar och med varierande behov.  
 
Bambuser har idag tecknat ett nytt avtal med Odd Molly International AB (publ) avseende en begränsad 
version av Live Video Shopping för detaljhandel. Avtalet löper i sex månader utan möjlighet till förlängning, 
däremot med möjlighet till uppgradering till en fullständig version av Live Video Shopping under eller efter 
avtalets utgång. Avtalet bygger på en fast månatlig licensavgift, samt en rörlig del beroende på användning. 
Den rörliga delen kan ej uppskattas i förväg då den är kundspecifik och baseras på en kombination av ett 
antal olika parametrar. 
 
Bland de parametrar som ingår är antal marknader, varumärken, tittare och visningslängd, sändningar och 
sändningslängd, överförd datamängd, lagrad datavolym för tidigare utförda sändningar, önskad videokvalitet, 
samt eventuella tilläggstjänster. Bambuser kan idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet utgör av det 
totala avtalsvärdet, men bedömer att intäkterna från avtalet är låga i relation till tidigare ingångna avtal. 
 
Odd Molly (oddmolly.com) är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med tydliga 
stilkoncept. Odd Molly grundades 2002 och är sedan 2010 listat på Nasdaq OMX Stockholm. En stor del av 
Odd Mollys försäljning kommer från de egna kanalerna, främst webbshopen som når cirka 40 länder. Odd 
Molly planerar sin första livesändning med Live Video Shopping i slutet av maj 2020.  
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Adviser 
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 
 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil 
live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser 
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm. 
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2020-05-14 

Bambuser ingår begränsat avtal med svenska modevarumärket By Malina 
 
Bambuser AB har ingått ett avtal med By Malina AB avseende en begränsad version av Live Video 
Shopping för detaljhandel. Avtalet löper i sex månader utan möjlighet till förlängning, däremot 
med möjlighet till uppgradering till fullständig version under eller efter avtalets utgång. Eftersom 
avtalet avser en begränsad version bedömer bolaget att intäkterna blir lägre i relation till tidigare 
ingångna avtal för en fullständig version av Live Video Shopping. 
 
Den 13 maj 2020 meddelade Bambuser att bolaget börjar 
erbjuda ett fåtal utvalda företag olika paketeringar för att sänka 
tröskeln för små- och medelstora företag (SME) att ingå avtal för 
Live Video Shopping och i syfte att utvärdera en varierad 
prissättningsstrategi som tillmötesgår framtida potentiella kunder 
i olika storlekar och med varierande behov.  
 
Bambuser har idag tecknat ett nytt avtal med By Malina AB 
avseende en begränsad version av Live Video Shopping för 
detaljhandel. Avtalet löper i sex månader utan möjlighet till 
förlängning, däremot med möjlighet till uppgradering till en 
fullständig version av Live Video Shopping under eller efter 
avtalets utgång. Avtalet bygger på en fast månatlig licensavgift, 
samt en rörlig del beroende på användning. Den rörliga delen 
kan ej uppskattas i förväg då den är kundspecifik och baseras på 
en kombination av ett antal olika parametrar. 
 
Bland de parametrar som ingår är antal marknader, varumärken, tittare och visningslängd, sändningar och 
sändningslängd, överförd datamängd, lagrad datavolym för tidigare utförda sändningar, önskad videokvalitet, 
samt eventuella tilläggstjänster. Majoriteten av avtalsvärdet förväntas härledas till den rörliga delen. Med 
anledning av det, kan Bambuser idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet utgör av det totala 
avtalsvärdet. Eftersom avtalet avser en begränsad version bedömer bolaget att intäkterna blir lägre i relation 
till tidigare ingångna avtal för en fullständig version av Live Video Shopping. 
 
By Malina AB (bymalina.com) är ett svenskt varumärke grundat 2010 av modedesignern Malin Andrén med 
visionen att få varje kvinna att känna sig speciell och unik. Idag är varumärket vida känt för sina färgsprakande 
mönster som får kläderna att stå ut på den internationella modemarknaden. By Malina planerar sin första 
livesändning med Live Video Shopping juni 2020.  
 
 

Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Adviser 
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 
 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och 
är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket 
möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och 
har huvudkontor i Stockholm. 
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2020-05-14 

Bambuser ingår begränsat avtal med svenska nätapoteket MEDS 
 
Bambuser AB har ingått ett avtal med Meds Apotek AB avseende en begränsad version av Live 
Video Shopping för detaljhandel. Avtalet löper i sex månader utan möjlighet till förlängning, 
däremot med möjlighet till uppgradering till fullständig version under eller efter avtalets utgång. 
Eftersom avtalet avser en begränsad version bedömer bolaget att intäkterna blir lägre i relation till 
tidigare ingångna avtal för en fullständig version av Live Video Shopping. 
 
Den 13 maj 2020 meddelade Bambuser att bolaget börjar 
erbjuda ett fåtal utvalda företag olika paketeringar för att sänka 
tröskeln för små- och medelstora företag (SME) att ingå avtal för 
Live Video Shopping och i syfte att utvärdera en varierad 
prissättningsstrategi som tillmötesgår framtida potentiella 
kunder i olika storlekar och med varierande behov.  
 
Bambuser har idag tecknat ett nytt avtal med nätapoteket MEDS 
avseende en begränsad version av Live Video Shopping för 
detaljhandel. Avtalet löper i sex månader utan möjlighet till 
förlängning, däremot med möjlighet till uppgradering till en 
fullständig version av Live Video Shopping under eller efter 
avtalets utgång. Avtalet bygger på en fast månatlig licensavgift, 
samt en rörlig del beroende på användning. Den rörliga delen 
kan ej uppskattas i förväg då den är kundspecifik och baseras 
på en kombination av ett antal olika parametrar. 
 
Bland de parametrar som ingår är antal marknader, varumärken, tittare och visningslängd, sändningar och 
sändningslängd, överförd datamängd, lagrad datavolym för tidigare utförda sändningar, önskad videokvalitet, 
samt eventuella tilläggstjänster. Majoriteten av avtalsvärdet förväntas härledas till den rörliga delen. Med 
anledning av det, kan Bambuser idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet utgör av det totala 
avtalsvärdet. Eftersom avtalet avser en begränsad version bedömer bolaget att intäkterna blir lägre i relation 
till tidigare ingångna avtal för en fullständig version av Live Video Shopping. 
 
Meds Apotek AB (meds.se) är ett onlineapotek som lanserades 2018 med visionen att det skall vara enkelt 
och smidigt att handla på apotek. På några år har företaget vuxit till ca 130 anställda och en omsättning på 
hundratals miljoner, och fortsätter jobba mot målet att bli Sveriges favoritapotek. MEDS planerar sin första 
livesändning med Live Video Shopping juni 2020. 
 
 

Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Adviser 
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 
 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och 
är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket 
möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och 
har huvudkontor i Stockholm. 
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2020-05-15 

Bambuser ingår avtal med svenska varumärket Lace Laboratory 
 
Bambuser AB har ingått ett avtal med Lace Laboratory AB avseende en begränsad version av Live 
Video Shopping för detaljhandel. Avtalet löper i sex månader utan möjlighet till förlängning, 
däremot med möjlighet till uppgradering till fullständig version under eller efter avtalets utgång. 
Eftersom avtalet avser en begränsad version bedömer bolaget att intäkterna blir lägre i relation till 
tidigare ingångna avtal för en fullständig version av Live Video Shopping. 

 
Den 13 maj 2020 meddelade Bambuser att bolaget börjar 
erbjuda ett fåtal utvalda företag olika paketeringar för att 
sänka tröskeln för små- och medelstora företag (SME) att 
ingå avtal för Live Video Shopping och i syfte att utvärdera 
en varierad prissättningsstrategi som tillmötesgår framtida 
potentiella kunder i olika storlekar och med varierande 
behov. Sedan dess har Bambuser ingått nya kundavtal 
med Odd Molly, By Malina och MEDS.  
 

Idag har Bambuser tecknat ett nytt avtal med Lace Laboratory avseende en begränsad version av Live Video 
Shopping för detaljhandel. Avtalet löper i sex månader utan möjlighet till förlängning, däremot med möjlighet 
till uppgradering till en fullständig version av Live Video Shopping under eller efter avtalets utgång. Avtalet 
bygger på en fast månatlig licensavgift, samt en rörlig del beroende på användning. Den rörliga delen kan ej 
uppskattas i förväg då den är kundspecifik och baseras på en kombination av ett antal olika parametrar. 
 
Bland de parametrar som ingår är antal marknader, varumärken, tittare och visningslängd, sändningar och 
sändningslängd, överförd datamängd, lagrad datavolym för tidigare utförda sändningar, önskad videokvalitet, 
samt eventuella tilläggstjänster. Majoriteten av avtalsvärdet förväntas härledas till den rörliga delen. Med 
anledning av det, kan Bambuser idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet utgör av det totala 
avtalsvärdet. Eftersom avtalet avser en begränsad version bedömer bolaget att intäkterna blir lägre i relation 
till tidigare ingångna avtal för en fullständig version av Live Video Shopping. 
 
Lace Laboratory AB (lacelaboratory.com) är ett svensk underklädesvarumärke för kvinnor som grundades 
2018 av duon Faye Flensburg och Felicia Lönnqvist. Bolagets mål är att skapa högkvalitativa underkläder, 
som passar de flesta situationer, tjejer och smaker. Produktutvecklingen leds av bolaget tillsammans med en 
stark community av tusentals kvinnor. Lace Laboratory planerar sin första livesändning med Live Video 
Shopping juni 2020.  
 
 

Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Adviser 
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 
 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och 
är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket 
möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och 
har huvudkontor i Stockholm. 
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2020-05-15 

Bambuser ingår avtal med amerikanska ridsportmärket Kerrits 
– åttonde amerikanska kunden på mindre än tre månader 

 
Bambuser AB har ingått ett kommersiellt avtal med Kerrits Activewear LLC. Avtalet som avser 
Live Video Shopping för detaljhandel löper initialt i nio månader och bygger på en fast månatlig 
licensavgift, samt en rörlig del beroende på användning. Kerrits är det åttonde amerikanska 
varumärket att ingå avtal för Live Video Shopping på mindre än tre månader. USA blir därmed 
Bambusers näst-största marknad inom Live Video Shopping.  
 
Kerrits Activewear LLC (kerrits.com) är ett USA-baserat varumärke riktat 
mot allt från ridsportentusiaster till professionella ryttare. Sedan starten 
1986 har varumärket gjort sig känt för sina unika och funktionella 
kollektioner designade för en mängd miljöer, kroppsformer, discipliner 
och ridnivåer. 
 
Bambuser har idag tecknat ett nytt kommersiellt avtal med Kerrits 
avseende Live Video Shopping för detaljhandel. Avtalet löper initialt i nio 
månader och bygger på en fast månatlig licensavgift, samt en rörlig del 
beroende på användning. Den rörliga delen kan ej uppskattas i förväg 
då den är kundspecifik och drivs av en kombination av ett antal olika 
parametrar.  
 
Bland de parametrar som ingår är antal marknader, varumärken, tittare 
och visningslängd, sändningar och sändningslängd, överförd 
datamängd, lagrad datavolym för tidigare utförda sändningar, önskad videokvalitet, samt eventuella 
tilläggstjänster. Majoriteten av avtalsvärdet förväntas härledas till den rörliga delen. Med anledning av det, kan 
Bambuser idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet utgör av det totala avtalsvärdet.  
 
Bambuser har tidigare ingått avtal med konceptbutiken Showfields 26 februari, samt sex varumärken inom en 
av världens största skönhetskoncerner 6 april. Kerrits är det åttonde amerikanska varumärket att ingå avtal för 
Live Video Shopping på mindre än tre månader. USA blir därmed Bambusers näst-största marknad inom Live 
Video Shopping. 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir 
 
Certified Adviser 
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se 
 
Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande 2020-05-15. 

 
Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och 
är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket 
möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och 
har huvudkontor i Stockholm. 
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Bambuser tecknar pilotavtal med italienska Radicalbit till ett värde
om ca 212 000 kr
Bambuser AB har ingått ett pilotavtal med italienska teknikbolaget Radicalbit S.r.l. till ett värde av 20 000 EUR (ca 212 000 kronor) för att
lansera en Live Video Shopping pilot under tre månader.

Bambuser AB har idag ingått ett pilotavtal med det italienska teknikbolaget Radicalbit S.r.l. (radicalbit.io). Avtalet ger Radicalbit rätt att installera och
använda Live Video Shopping hos en av sina kunder, ett varumärke inom en italiensk modekoncern, till en fast kostnad om 20 000 EUR (ca 212 000 kronor)
under pilotfasen som pågår i totalt tre månader.

 

Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-05-19.

Kontaktinformation
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 
eller besök bambuser.com/ir

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom
livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat
på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.
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Bambuser ingår avtal med modevarumärket Stylein för Live Video
Shopping
Bambuser AB har ingått ett avtal med Stylein AB avseende en begränsad version av Live Video Shopping för detaljhandel.
Avtalet löper i sex månader utan möjlighet till förlängning, däremot med möjlighet till uppgradering till fullständig version under eller
efter avtalets utgång. Eftersom avtalet avser en begränsad version bedömer bolaget att intäkterna blir lägre i relation till tidigare
ingångna avtal för en fullständig version av Live Video Shopping.

Stylein (stylein.com) är ett svensk modevarumärke som grundades i New York 2001 av Elin Alemdar efter studierna på Fashion Institute of Technology.
Stylein står för skandinavisk varm minimalism med ett feminint och modernt uttryck, där kvalitet och passform alltid står i fokus. Stylein har haft en stark
tillväxt och nästan fördubblat omsättningen under de senaste två åren.

Idag har Bambuser tecknat ett nytt avtal med Stylein avseende en begränsad version av Live Video Shopping för detaljhandel. Avtalet löper i sex månader
utan möjlighet till förlängning, däremot med möjlighet till uppgradering till fullständig version under eller efter avtalets utgång. Avtalet bygger på en fast
månatlig licensavgift, samt en rörlig del beroende på användning. Den rörliga delen kan ej uppskattas i förväg då den är kundspecifik och baseras på en
kombination av ett antal olika parametrar

land de parametrar som ingår är antal marknader, varumärken, tittare och visningslängd, sändningar och sändningslängd, överförd datamängd, lagrad
datavolym för tidigare utförda sändningar, önskad videokvalitet, samt eventuella tilläggstjänster. Majoriteten av avtalsvärdet förväntas härledas till den rörliga
delen. Med anledning av det, kan Bambuser idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet utgör av det totala avtalsvärdet. Eftersom avtalet avser en
begränsad version bedömer bolaget att intäkterna blir lägre i relation till tidigare ingångna avtal för en fullständig version av Live Video Shopping.

- I den nya verkligheten vi alla lever finns det inte några andra vägar för mig som modeskapare och vd för ett mindre svenskt modevarumärke än att våga
satsa oss ut ur krisen. Den digitaliseringen vi redan påbörjat, med att ställa om vårt fokus från wholesale till direktsälj till konsument, blir bara om möjligt
ännu mer påskyndad nu. Det tror jag att vi som bolag mår bra av. Bambuser är ett av de mest strategiska val och satsningar jag gjort de senaste åren,
säger Elin Alemdar, grundare och designer på Stylein.

- Vi välkomnar Stylein som kund. Den nya generationens konsumenter interagerar redan med varandra genom livevideo - och vi på Bambuser vill hjälpa allt
fler varumärken att möta och interagera med sina kunder i en digital miljö som Generation Z har vuxit upp i. Live Video Shopping är ett utmärkt verktyg för
att skapa samma typ av dialog och därtill kunna erbjuda försäljning, säger Maryam Ghahremani, vd på Bambuser.
 

Kontaktinformation
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 
eller besök bambuser.com/ir

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se

 

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom
livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat
på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.
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Bambuser ingår avtal med Gina Tricot för Live Video Shopping
Bambuser AB har ingått ett kommersiellt avtal med svenska modekedjan Gina Tricot. Avtalet som avser Live Video
Shopping för detaljhandel löper initialt i tolv månader och bygger på en fast månatlig licensavgift, samt en rörlig del
beroende på användning.

 

Gina Tricot AB (ginatricot.com) är en svensk modekedja som erbjuder spännande och feminint mode till kvinnor i över 30 länder. Gina Tricot grundades
1997, har en omsättning på över en miljard kronor för räkenskapsåret 2018, samt omkring 1900 anställda i Norden och Tyskland.

Bambuser har idag tecknat ett nytt avtal med Gina Tricot avseende Live Video Shopping för detaljhandel. Avtalet löper initialt i tolv månader och bygger på
en fast månatlig licensavgift, samt en rörlig del beroende på användning. Den rörliga delen kan ej uppskattas i förväg då den är kundspecifik och drivs av en
kombination av ett antal olika parametrar.

Bland de parametrar som ingår är antal marknader, varumärken, tittare och visningslängd, sändningar och sändningslängd, överförd datamängd, lagrad
datavolym för tidigare utförda sändningar, önskad videokvalitet, samt eventuella tilläggstjänster. Majoriteten av avtalsvärdet förväntas härledas till den rörliga
delen. Med anledning av det, kan Bambuser idag inte bedöma hur stor den fasta delen i avtalet utgör av det totala avtalsvärdet.

Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-05-20.
 

Kontaktinformation
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 
eller besök bambuser.com/ir

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se

 

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom
livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat
på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.
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2020-05-28

Bambuser lanserar nästa generation av Live Video Shopping –
erbjuder skalbar lösning utan krav på integration med e-
handelsplattform
Bambuser lanserar nästa generation av sin flaggskeppsprodukt Live Video Shopping som bland annat öppnar upp möjligheten för nya
kunder att komma igång betydligt snabbare och utan krav på en koppling till e-handelsplattformen.

Bambuser AB har varit pionjärer inom mobil livestreaming sedan 2007. Den 26 september 2019 lanserades den nya produkten Live Video Shopping, en
interaktiv mjukvara riktad främst till retailbolag och e-handlare som vill sälja sina produkter eller tjänster via livestreaming, samt interagera med sina kunder
i realtid. Live Video Shopping är den första helhetslösningen i västvärlden för en shoppingintegrerad interaktiv video som kan implementeras på kundernas
egna plattformar.

Sedan lanseringen har Bambuser ingått nya kundavtal med ett flertal etablerade varumärken och e-handelsbolag globalt. Under den pågående epidemin,
har Live Video Shopping lyfts fram i media som en ny stark trend inom e-handelsindustrin, både i Sverige såväl som resten av Europa och USA.

Bambuser meddelar idag att bolaget har sjösatt nästa generation av Live Video Shopping som är en betydande vidareutveckling av flaggskeppsprodukten i
syfte att skapa en integrerad och friktionsfri upplevelse för kundernas besökare, samt underlätta onboarding och sänka tröskeln för nya kunder.

Nu påbörjas en utrullning av den nya generationen Live Video Shopping som levererar ett smidigt och intuitivt användargränssnitt utan att påverka sajtens
laddningstider. Bland de stora nyheterna är att Bambusers kunder kommer framgent att kunna aktivera en minimerad videospelare vilken möjliggör för
tittarna att surfa runt på e-handlarens webbsida, ta del av annan information eller hitta relaterade produkter utan att behöva lämna själva livesändningen.
Livesändningen blir därmed en naturlig och sömlös del av den totala användarupplevelsen.

- Den ökade efterfrågan på Live Video Shopping kräver ett tydligt fokus på skalbarhet från oss och vi vill möjliggöra för alla e-handlare, stora som små, att
snabbt komma igång och möta sina kunder live med en upplevelse som de kan göra till sin egen, säger Jesper Funck, produktchef på Bambuser. 

Hittills har Live Video Shopping krävt en skräddarsydd integration med kundens e-handelsplattform för att fungera. Nya generationen erbjuder ett alternativ
för nya kunder att komma igång betydligt snabbare och utan krav på en koppling till e-handelsplattformen. En successiv utrullning av nya Live Video
Shopping kommer att ske under den närmaste tiden med start idag.  

Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-05-28.
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livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat
på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.
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2020-06-05

Kallelse till extra bolagsstämma i Bambuser AB
Aktieägarna i Bambuser AB, org. nr 556731–3126, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 juli 2020 kl. 16.00 på Ramberg
Advokaters kontor på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.45.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att stämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Styrelsen har beslutat
om bland annat följande försiktighetsåtgärder. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.45. Inga externa gäster bjuds in. Från styrelsen och bolaget deltar
endast ett fåtal personer på plats. Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras. Bolaget vill också påminna aktieägare om möjligheten att utse ett ombud
som kan utöva dennes rösträtt. Kontinuerligt uppdaterad information finns på hemsidan bambuser.com.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 27 juni 2020 (vänligen notera att eftersom avstämningsdagen infaller på en
lördag måste aktieägare i praktiken vara införd i aktieboken fredagen den 26 juni 2020), och

anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 29 juni 2020.

Anmälan görs per post till Bambuser AB, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm, eller via e-post till notice@bambuser.com. Vid anmälan ska anges
namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken
(s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd fredagen den 26 juni 2020 och bör begäras hos banken eller
förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Bolaget på
ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på hemsidan bambuser.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om personaloptionsprogram 2020, innefattande beslut om,

a. antagande av prestationsbaserat personaloptionsprogram,
b. emission av teckningsoptioner,
c. överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagarna eller annars till tredje part, och
d. bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner till tredje part.

8. Beslut om personaloptionsprogram till VD 2020, innefattande beslut om,
a. antagande av prestationsbaserat personaloptionsprogram,
b. emission av teckningsoptioner,
c. överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagarna eller annars till tredje part, och
d. bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner till tredje part.

9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7 - Beslut om personaloptionsprogram 2020

Styrelsen för Bambuser AB ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för vissa av Bambuser-koncernens
anställda bosatta i och utanför Sverige ("Personaloptionsprogrammet 2020") i enlighet med punkterna 7 (a) – 7 (d) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattninsgshavare, anställda och nyckelpersoner i
Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedöms vara
viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett
långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet.

Punkt 7 (a) - Antagande av prestationsbaserat personaloptionsprogram

För Personaloptionsprogrammet 2020 ska följande villkor gälla:

1. Högst 3 240 060 personaloptioner ska kunna tilldelas deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2020. Tilldelning av personaloptioner ska ske så
snart praktiskt möjligt efter stämmans godkännande.

2. Personaloptionsprogrammet 2020 ska omfatta cirka 43 anställda i Bambuser-koncernen. Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på
storleks- och ansvarsindelning av roller inom koncernen. I enlighet med angivna principer och antaganden kommer tilldelning att ske på följande sätt:

A. Verkställande direktören, som kan erbjudas högst 388 807 personaloptioner;
B. Bolagsledningen, exklusive verkställande direktören, bestående av upp till 6 personer, varvid respektive person kan erbjudas högst 334 212

personaloptioner, sammanlagt högst 2 005 272 personaloptioner; samt
C. Övriga anställda och nyckelpersoner, bestående av upp till 36 personer, varvid respektive person kan erbjuds högst 64 672

personaloptioner, sammanlagt högst 845 981 personaloptioner.

3. De tilldelade personaloptionerna tjänas in med 1/3 efter 12 månader (år 2021), ytterligare 1/3 efter ytterligare 12 månader (år 2022) samt ytterligare
1/3 efter ytterligare 12 månader (år 2023) räknat från tilldelningstillfället.

4. Tilldelning av personaloptioner förutsätter att (i) deltagarens anställning med Bolaget eller dess dotterbolag inte har avslutats eller sagts upp, med
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4. Tilldelning av personaloptioner förutsätter att (i) deltagarens anställning med Bolaget eller dess dotterbolag inte har avslutats eller sagts upp, med
vissa undantag, samt (ii) att deltagaren har ingått separat personaloptionsavtal med Bolaget. Styrelsen ska tillse att avtalen med deltagarna
innehåller bestämmelser om att optionerna inte kan överlåtas eller pantsättas samt att, med vissa undantag, ej intjänade personaloptioner förfaller
värdelösa i samband med att deltagarens anställning inom Bolaget eller dotterbolagen sägs upp.

5. Personaloptionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt.

6. Utnyttjande av personaloptionerna förutsätter att den volymviktade genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för Bolagets aktie, under
perioden från och med 1 augusti 2023 till och med 15 augusti 2023, uppgår till minst 5,00 kronor. Styrelsen ska ha rätt att omräkna
prestationsvillkoret vid bolagshändelser som motiverar sådan omräkning samt justera prestationsvillkoret om särskilda omständigheter inträffar,
varvid justeringarna ska syfta till att behålla en ändamålsenligt målnivå och därmed inte medföra att det varken blir svårare eller lättare att uppnå
prestationsvillkoret.

7. Efter att personaloptioner tilldelats och intjänats samt förutsatt uppfyllande av prestationsvillkor, berättigar varje personaloption innehavaren att
under tiden från och med den 1 september 2023 till och med den 31 oktober 2023 enligt Bolagets bestämmande, antingen (a) förvärva en (1) aktie
till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien (aktuellt kvotvärde är 0,05 kronor per aktie) eller (b) vederlagsfritt tilldelas en teckningsoption som
berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien.

8. Deltagande i Personaloptionsprogrammet 2020 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets
bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

9. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagarna och hanteringen av Personaloptionsprogrammet 2020. I samband
därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen äger vidare
i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet 2020, helt eller delvis.

10. Antalet aktier som varje personaloption kan berättiga till förvärv av, ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande
bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en personaloption inte ska påverkas av sådana händelser.

Utspädning och kostnader m m

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av Personaloptionsprogrammet 2020, inklusive teckningsoptioner som kan komma att
emitteras med stöd av bemyndigande enligt dagordningens punkt 7 (d), är 3,79 procent av totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats
såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintliga jämte tillkommande aktier.

För information om Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram och utestående teckningsoptioner hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2019, se
sida 6.

Givet att prestationskrav uppnås kan Personaloptionsprogrammet 2020 medföra kostnader i form av sociala avgifter. Totala kostnader för sociala avgifter
beror dels på deltagarens anställningsförhållande, dels hur många optioner som tjänas in, dels på värdet av den förmån som deltagaren slutligen erhåller,
dvs. på optionernas värde vid utnyttjandet 2023. Baserat på antagandet att samtliga optioner som ingår i Personaloptionsprogram 2020 tjänas in, en
antagen aktiekurs om 12,5 kronor vid utnyttjandet av optionerna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent,
beräknas kostnaderna för de sociala avgifterna att uppgå till totalt till cirka 12,7 miljoner kronor. Bolaget avser att säkra hela kostnaden för sociala avgifter
genom emission av teckningsoptioner, varför styrelsen föreslår bemyndigande enligt punkt 7 (d) nedan.

De totala kostnaderna för Personaloptionsprogrammet 2020 kommer att fördelas över åren 2020-2023. Då 1/3 av personaloptionerna tjänas in per år,
kommer kostnaderna att fördelas över perioden. Givet ovanstående antaganden beräknas de årliga kostnaderna för Personaloptionsprogrammet 2020 uppgå
till cirka 34 procent i förhållande till Bolagets lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) under räkenskapsåret 2019. (Bolagets genomsnittligt
antal anställda under 2019 uppgick till 13 personer. Per sista maj 2020 har bolaget 25 anställda. Bolaget har tidigare offentliggjort att de

avser förstärka organisationen avsevärt genom att utöka antalet anställda.) Merparten av kostnaden påverkar inte Bolagets kassaflöde.

Beredning av förslaget

Styrelsen har utarbetat Personaloptionsprogrammet 2020 i samråd med externa rådgivare och Bolagets större aktieägare. Förslaget stöds av Bolagets
större aktieägare.

Beslutsmajoritet

Styrelsens förslag om införande av Personaloptionsprogrammet 2020 enligt punkt 7 (a), 7 (b), 7 (c) och 7 (d) utgör ett sammantaget förslag och ska fattas
som ett beslut, och fordrar således att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda
vid bolagsstämman.

Punkt 7 (b) - Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att Bolaget, för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2020, ska emittera högst 3 240 060
teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget enligt följande och således kan aktiekapitalet, efter fullt utnyttjande, öka med högst
162 003,00 kronor.

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag
Bambuser Incentive AB (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna i enlighet med punkterna 7 (a) och (c).

2. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen av teckningsoptioner säkerställer leverans av aktier till deltagarna i
Personaloptionsprogrammet 2020.

3. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom åtta veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

5. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med den 1 september 2023 till och med den 31 oktober 2023.
6. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien (aktuellt kvotvärde är 0,05

SEK). Omräkning ska kunna ske i enlighet med “Villkor för teckningsoptioner 2020/2023:1”.

7. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av ”Villkor för teckningsoptioner 2020/2023:1”.

9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen
av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 7 (c) - Överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagarna eller annars till tredje part

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta/disponera teckningsoptionerna till
deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2020, eller annars till tredje part för att leverera aktier till deltagarna, i enlighet med villkoren i
Personaloptionsprogrammet 2020. Dotterbolaget ska endast ha rätt att överlåta/disponera teckningsoptionerna för att uppnå detta syfte.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
680A624F60204217AA4A7D11A07107CC



Punkt 7 (d) - Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner till tredje part

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma,
besluta om att emittera högst 1 018 027 teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att ha möjlighet att hedga Bolagets exponering mot kostnaderna för sociala avgifter som uppkommer i samband med
Personaloptionsprogrammet 2020 genom att, till en tredje part med vilken Bolaget ingått en överenskommelse, emittera teckningsoptioner som kan
utnyttjas för att teckna aktier vilka därefter överlåts till marknadsvärde.

1. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, och således kommer
aktiekapitalet, efter fullt utnyttjande att öka med högst 50 901,35 kronor.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en/ett svensk bank eller värdepappersbolag.

3. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med den 1 september 2023 till och med den 31 oktober 2023.

4. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien (aktuellt kvotvärde 0,05
SEK). Sedvanlig omräkning ska kunna ske vid bolagshändelse.

5. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen
av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 8 - Beslut om personaloptionsprogram för Verkställande Direktör 2020

Aktieägarna Muirfield Invest AB, Ligerism Holding AB, Ribers Park Fastighets AB och Joel Citron (" Aktieägarna") föreslår att bolagsstämman beslutar att
inrätta ett personaloptionsprogram för Verkställande Direktör i Bambuser ("Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör  2020").

Syftet med Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020 är att inom ramen för ett optionsprogram erbjuda den Verkställande Direktören, som
inte representerar någon större aktieägare, ägande i Bolaget. Syftet är vidare att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och Verkställande
Direktör att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling.

Punkt 8 (a) - Antagande av prestationsbaserat personaloptionsprogram

För Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020 ska följande villkor gälla:

1. Högst 3 274 865 personaloptioner ska kunna tilldelas deltagaren i Personaloptionsprogrammet  till Verkställande Direktör 2020. Tilldelning av
personaloptioner ska ske så snart praktiskt möjligt efter stämmans godkännande.

2. Tilldelning ska endast omfatta Verkställande Direktör för Bambuser. I enlighet med angivna principer och antaganden kommer Verkställande
Direktör att erbjudas högst 3 274 865 teckningsoptioner.

3. De tilldelade personaloptionerna tjänas in med 1/3 efter 12 månader (år 2021), ytterligare 1/3 efter ytterligare 12 månader (år 2022) samt ytterligare
1/3 efter ytterligare 12 månader (år 2023) räknat från tilldelningstillfället.

4. Tilldelning av personaloptioner förutsätter att (i) deltagarens anställning med Bolaget eller dess dotterbolag inte har avslutats eller sagts upp, med
vissa undantag, samt (ii) att deltagaren har ingått separat personaloptionsavtal med Bolaget. Styrelsen ska tillse att avtalet med deltagaren
innehåller bestämmelser om att optionerna inte kan överlåtas eller pantsättas samt att, med vissa undantag, ej intjänade personaloptioner förfaller
värdelösa i samband med att deltagarens anställning inom Bolaget eller dotterbolagen sägs upp..

5. Personaloptionerna ska tilldelas deltagaren vederlagsfritt.

6. Utnyttjande av personaloptionerna förutsätter att den volymviktade genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för Bolagets aktie, under
perioden från och med 1 augusti 2023 till och med 15 augusti 2023, uppgår till minst 5,00 kronor. Styrelsen ska ha rätt att omräkna
prestationsvillkoret vid bolagshändelser som motiverar sådan omräkning samt justera prestationsvillkoret om särskilda omständigheter inträffar,
varvid justeringarna ska syfta till att behålla en ändamålsenligt målnivå och därmed inte medföra att det varken blir svårare eller lättare att uppnå
prestationsvillkoret.

7. Efter att personaloptioner tilldelats och intjänats samt förutsatt uppfyllande av prestationsvillkor, berättigar varje personaloption innehavaren att
under tiden från och med den 1 september 2023 till och med den 31 oktober 2023 enligt Bolagets bestämmande, antingen (a) förvärva en (1) aktie
till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien (aktuellt kvotvärde är 0,05 kronor per aktie) eller (b) vederlagsfritt tilldelas en teckningsoption som
berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien.

8. Deltagande i Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant
deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

9. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalet med deltagaren och hanteringen av Personaloptionsprogrammet till Verkställande
Direktör 2020. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar
utomlands. Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet till
Verkställande Direktör 2020, helt eller delvis.

10. Antalet aktier som varje personaloption kan berättiga till förvärv av, ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande
bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en personaloption inte ska påverkas av sådana händelser.

Utspädning och kostnader m m

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020 inklusive teckningsoptioner som
kan komma att emitteras med stöd av bemyndigande enligt dagordningens punkt 8 (d), är 3,85 procent av det nuvarande totala antalet utestående aktier i
Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintliga jämte tillkommande aktier.

För information om Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram och utestående teckningsoptioner hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2019, se
sida 6.

Givet att prestationskrav uppnås kan Personaloptionsprogrammet till VD 2020 medföra kostnader i form av sociala avgifter. Totala kostnader för sociala
avgifter beror dels på deltagarens anställningsförhållande, dels hur många optioner som tjänas in, dels på värdet av den förmån som deltagaren slutligen
erhåller, dvs. på optionernas värde vid utnyttjandet 2023. Baserat på antagandet att samtliga optioner som ingår i Personaloptionsprogrammet till VD 2020
tjänas in, en antagen aktiekurs om 12,5 kronor vid utnyttjandet av optionerna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42
procent, beräknas kostnaderna för de sociala avgifterna att uppgå till totalt till cirka 12,9 miljoner kronor. Bolaget avser att säkra hela kostnaden för sociala
avgifter genom emission av teckningsoptioner, varför det föreslås ett bemyndigande enligt punkt 8 (d) nedan.

De totala kostnaderna för Personaloptionsprogrammet till VD 2020 kommer att fördelas över åren 2020-2023. Då 1/3 av personaloptionerna tjänas in per år,
kommer kostnaderna att fördelas över perioden. Givet ovanstående antaganden beräknas de årliga kostnaderna för Personaloptionsprogrammet 2020 uppgå
till cirka 34 procent i förhållande till Bolagets lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) under räkenskapsåret 2019. (Bolagets genomsnittligt
antal anställda under 2019 uppgick till 13 personer. Per sista maj 2020 har bolaget 25 anställda. Bolaget har tidigare offentliggjort att de avser förstärka
organisationen avsevärt genom att utöka antalet anställda.) Merparten av kostnaden påverkar inte Bolagets kassaflöde.

Beredning av förslaget
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Förslaget till Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020 har utarbetats av Aktieägarna i samråd med styrelsen och externa rådgivare.

Beslutsmajoritet

Förslaget om införande av Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020 enligt punkt 8 (a), 8 (b), 8 (c) och 8 (d) utgör ett sammantaget förslag
och ska fattas som ett beslut, och fordrar således att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 8 (b) - Emission av teckningsoptioner

Akteägarna föreslår att Bolaget, för att säkerställa leverans av aktier till deltagaren i Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020, ska
emittera högst 3 274 865 teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget enligt följande och således kan aktiekapitalet, efter fullt
utnyttjande, öka med högst 163 743,25 kronor.

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag
Bambuser Incentive AB (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna i enlighet med punkterna 8 (a) och (c).

2. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen av teckningsoptioner säkerställer leverans av aktier till deltagaren i
Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020.

3. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom åtta veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

5. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med den 1 september 2023 till och med den 31 oktober 2023.

6. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien (aktuellt kvotvärde är 0,05
SEK). Omräkning ska kunna ske i enlighet med “Villkor för teckningsoptioner VD 2020/2023:2”.

7. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av ”Villkor för teckningsoptioner VD 2020/2023:2”.

9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen
av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 8 (c) - Överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagarna eller annars till tredje part

Aktieägarna föreslår vidare att stämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta/disponera teckningsoptionerna till
deltagaren i Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020, eller annars till tredje part för att leverera aktier till deltagaren, i enlighet med
villkoren i Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020. Dotterbolaget ska endast ha rätt att överlåta/disponera teckningsoptionerna för att
uppnå detta syfte.

Punkt 8 (d) - Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner till tredje part

Aktieägarna föreslår vidare att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma,
besluta om att emittera högst 1 047 957 teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att ha möjlighet att hedga Bolagets exponering mot kostnaderna för sociala avgifter som uppkommer i samband med
Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020 genom att, till en tredje part med vilken Bolaget ingått en överenskommelse, emittera
teckningsoptioner som kan utnyttjas för att teckna aktier vilka därefter överlåts till marknadsvärde.

1. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, och således kommer
aktiekapitalet, efter fullt utnyttjande att öka med högst 52 397,85 kronor.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en/ett svensk bank eller värdepappersbolag.

3. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med den 1 september 2023 till och med den 31 oktober 2023.

4. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien (aktuellt kvotvärde 0,05
SEK). Sedvanlig omräkning ska kunna ske vid bolagshändelse.

5. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen
av beslutet hos Bolagsverket.

___________________

Antal aktier och röster

Det finns totalt 107 835 322 registrerade aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Därutöver finns 166 666 emitterade, ännu inte
registrerade, aktier och röster.

Handlingar

Förslag och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på hemsidan bambuser.com, och hos
Bolaget på Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm, senast två veckor innan stämman. Dokumenten skickas till aktieägare som särskilt begär det och uppger
sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

______________________

Stockholm i juni 2020

Bambuser AB

Styrelsen

Kontaktinformation
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 
eller besök bambuser.com/ir
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2020-06-05

Bambuser tecknar pilotavtal för Live Video Shopping med en av
världens största detaljhandelskedjor
Bambuser AB har ingått ett pilotavtal till ett värde av 350 000 kronor med ett av världens största detaljhandelsbolag.
Avtalet avser Live Video Shopping för ett varumärke i en marknad under pilotfasen som pågår sammanlagt i tre
månader.

Bambuser AB har tecknat ett pilotavtal för Live Video Shopping med en av världens största och mest etablerade detaljhandelskedjor. Kunden i fråga är en 
global modekoncern med en portfölj av ett flertal varumärken etablerade i över 50 onlinemarknader med ca 179 000 anställda och en total nettoomsättning 
på 233 miljarder kronor för räkenskapsåret 2019. 

Avtalet ger kunden rätt att använda Live Video Shopping till en fast kostnad om 350 000 kronor för ett av koncernens varumärken i en marknad under 
pilotfasen som pågår sammanlagt i tre månader.  

- Fantastiskt att se Live Video Shopping användas av ännu en världsledande koncern. Vi ser pilotavtalet som ett naturligt första steg i vad som 
förhoppningsvis blir ett mycket strategiskt och långvarigt partnerskap, något som skulle ta Bambuser till nya höjder, säger Maryam Ghahremani, vd på 
Bambuser.

Denna information är sådan som Bambuser är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades,
genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-06-05.
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livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat
på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.
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2020-06-09

Bambuser tecknar ett Live Video Shopping-avtal med
skönhetsföretag i USA – förnyat samarbete efter tidigare pilotavtal
Den 6 april 2020 undertecknade Bambuser ett pilotavtal med ett av världens största och mest etablerade skönhetsföretag med en portfölj på nästan 30
prestigefyllda varumärken. Pilotavtalet som kommunicerades 6 april 2020 gav kunden rätten att använda Live Video Shopping till en fast kostnad om 35 000
USD (cirka 357 000 SEK) per varumärke under en pilotfas för sex av kundens varumärken till ett totalt värde av 210 000 USD (cirka 2,1 miljoner SEK*).

Bambuser AB har nu ingått ett avtal med kunden.

Det nya avtalet gäller i 12 månader efter aktivering av varje varumärke och gör det möjligt för varumärket att använda Live Video Shopping på de önskade
marknaderna. Det nya avtalet gäller från och med den 1 juli 2020 och sammanlöper med det befintliga och pågående pilotavtalet tills deras respektive
utgång. Bambuser åtar sig att tillhandahålla Live Video Shopping på flera språk.

Bambuser kan inte uppskatta värdet på avtalet, eftersom det består av ett antal variabla parametrar som mäts månatligen. Dessa parametrar inkluderar
antalet aktiverade varumärken, visningar, språk, samt eventuella tilläggstjänster.

- Avtalet är av stor betydelse och ett genombrott för Bambuser på den amerikanska marknaden, vilket kommer att sätta Live Video Shopping på den
globala kartan, säger Maryam Ghahremani, vd på Bambuser.

 

Denna information är sådan som Bambuser är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-06-09.

* Beräkningen baserades på växelkursen 1 USD = 10,19 SEK den 5 april 2020 (Källa: Google Finance).
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Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom
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         One-Time-Password
    
     
         
             
             
             
             
             scid-sms-sign
             Level3
             admincontrol.com
        
         
             
             
             
        
         
             680A624F60204217AA4A7D11A07107CC
        
    
     
         
             
                 2020-06-11T18:28:56.187+02:00
                 started-signature-session
                 
                     24.46.200.36
                     Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2020-06-11T18:28:58.635+02:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     Board report material events 14.8 ABL incl appendix.pdf
                     XL6ShlPkBxGPgI2YQtYbbgICMOsqpBWySXy5y52PTlc=
                     SHA-256
                
            
             
                 2020-06-11T18:29:00.841+02:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
             
                 2020-06-11T18:29:00.980+02:00
                 signer-chose-to-proceed
                 
                     The signer chose to proceed to signing.
                
            
        
         
             
                 2020-06-11T18:29:18.710+02:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
         qTq+cRmu1ettsi2TeZQjHs7bCK8oWfeOmO+mjc0JtJc=   RGwtEiA5sLbEiW7SYj4MzCGyNpZ0sxP+OyhY9wGhfN8= KocF7okmhRRVP7zZnQgikR7iYU44FsxVYRHVk3Z+Qzk9uKlfex5PRWptGn873hv2t5Js0DBphvQFps2z4eRubc5W3Z0Q/sHC57Cr2i9cKYTdZQ80xAiePWAGeZK0sJa5K29DccHJGsIeo0Tw1Axz/sYNrftjDk4IHj/+yoBWBCqQhO+M6jnfJUIzJevD8B3A2sgD2jFor4lZ+aOcCwrTGu/iejRhahfxiMHMh8bNcqtCdY2FNcjWJC4nAlYbOvwxlxKDv6TLtL18jq/Ku4y+mqumJFdlQektlvvcmsD6RTYmxnmecRqCATZhU6/Zu2OYungzMzWBqQKlGzKF1l4WKA==   MIIEuTCCA6GgAwIBAgILDGOcsgyHvJwC9sEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSzELMAkGA1UEBhMCTk8xHTAbBgNVBAoMFEJ1eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMgQ0EgMzAeFw0xODAxMTYxMjU4MDRaFw0yMTAxMjIyMjU5MDBaME0xCzAJBgNVBAYTAk5PMRQwEgYDVQQKDAtTSUdOSUNBVCBBUzEUMBIGA1UEAwwLU0lHTklDQVQgQVMxEjAQBgNVBAUTCTk4OTU4NDAyMjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAOg2uZJRVTCqmHRvo7pQqaKH8NxzHJEKVAM9hmL04feLxDZMzHR3Uv4QSNQdgRZmy3oDZ8NPJ2zLdfjfm4Xr2fDGRKZ7XYHpqPLAMXR2Cm0mXTtlzDGDU56d5A/QlNrJXhXGRnk7qpWX5BoifHxsk7rDNubkWW1XIAwE0jwg9uLPa15GzTGUvjI+SdORBSzC9eTvZ8eo1B+w/JpfyVaC6lSYsZLn5jaWyP67IlUQA4PSxQ2HTa26HO0Fmct2vuYnTrnL7p+Qp7CMua4hxX6opLGnxIriDUBASZkYYH5DrK3+IXbrAC9HvSDrf873ZJ3neAgc2iEHn19fOBE3KWYtxmcCAwEAAaOCAZowggGWMAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUzMP4B7ecbXpO9acrHQX5s0cckdEwHQYDVR0OBBYEFOctV55Z6StTGzkr03s1Es5FbUnmMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAVBgNVHSAEDjAMMAoGCGCEQgEaAQMCMIGlBgNVHR8EgZ0wgZowL6AtoCuGKWh0dHA6Ly9jcmwuYnV5cGFzcy5uby9jcmwvQlBDbGFzczNDQTMuY3JsMGegZaBjhmFsZGFwOi8vbGRhcC5idXlwYXNzLm5vL2RjPUJ1eXBhc3MsZGM9Tk8sQ049QnV5cGFzcyUyMENsYXNzJTIwMyUyMENBJTIwMz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0MHoGCCsGAQUFBwEBBG4wbDAzBggrBgEFBQcwAYYnaHR0cDovL29jc3AuYnV5cGFzcy5uby9vY3NwL0JQQ2xhc3MzQ0EzMDUGCCsGAQUFBzAChilodHRwOi8vY3J0LmJ1eXBhc3Mubm8vY3J0L0JQQ2xhc3MzQ0EzLmNlcjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAoKq609t0GyMdvtR1Sw/cfqV3mq1plCm+Vc6sNIodAeDG563sO/qWKVsfcpbTPPsgeNGqbP1fclOJURrMus4UTNsAjGoiZ5oAm2OQUQNinrXs1XJHKRE66O5DnIuKtGTi7st5yx5rx+RM9SFFYc+7DO/Q9WWSI8nWkTZrlG/OBdevG0beCzKsOQPrNA//oVfNL2COsAbwNlKgxvy/soegdM/qu/AYERSdZ54K4R5KejAkUb7LEFJAH1okVcqErIsdY5eRkcTPq9WxBHmzwDggi83rRXNTTSP48Ypd6QwQN4L3arkShcXZ6JHFDvCmK38dTnW7j36gkYhqNmAwjxrQcA==     2020-06-11T18:29:18.973+02:00     mhKrPC8Bf4zdulrur7O56ejku29XnY+8jvjAWDRMqOI=  CN=Buypass Class 3 CA 3,O=Buypass AS-983163327,C=NO 14977514639033826275423937    xJw1DlqCBeBj50xVSplDNbhDXJllJ9TvGisMe1FYSy0=  CN=Buypass Class 3 Root CA,O=Buypass AS-983163327,C=NO 30    7ffrvKJ6KjhNOHt9QBDGZuLttIQ+TCm0rh1bkzLmsk0=  CN=Buypass Class 3 Root CA,O=Buypass AS-983163327,C=NO 2   text/xml    MIIEyzCCArOgAwIBAgIBHjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBOMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwU
QnV5cGFzcyBBUy05ODMxNjMzMjcxIDAeBgNVBAMMF0J1eXBhc3MgQ2xhc3MgMyBSb290IENBMB4X
DTEyMDkyNTA4MDUxOVoXDTMyMDkyNTA4MDUxOVowSzELMAkGA1UEBhMCTk8xHTAbBgNVBAoMFEJ1
eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMgQ0EgMzCCASIwDQYJ
KoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAON6Gk4TsoAn39gyUXBUfjcLNaq1FLlq2mSqt7l4EUAL
Qfwfw//3jcKPb70rGYD1Mw46shRoL2gFJP3mD5FYe+5pAKqJ1VRdFb/qO/HnYPPBx2vzbEJgOafC
uBX6wEMJc0O8cTsv/MqLvW8K88S+ziZcTSXMo95XkYGcYyaQiS5PR1mzATTvA/Xm811oCI8jZD2Z
jSQ8KhB8ePaRNJTiOK/xYhqSvU9Un7i83NDSAeliZYW6asJ7g2DUcFWDytHvRJQtvd6tTxn+PUTh
C+IlgDJc6riJaIhYBqENID6LsBLdkSGIKsxVDsjDOZ3568D1XaRH9Wlo6Hj0792Ncu7AqZUCAwEA
AaOBtjCBszAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MB8GA1UdIwQYMBaAFEe4zf/lb+74suwvTg75JbCOPGvD
MB0GA1UdDgQWBBTMw/gHt5xtek71pysdBfmzRxyR0TAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAow
CDAGBgRVHSAAMD0GA1UdHwQ2MDQwMqAwoC6GLGh0dHA6Ly9jcmwuYnV5cGFzcy5uby9jcmwvQlBD
bGFzczNSb290Q0EuY3JsMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAJEHvXHhjk5VKHDDvh5R3eaNjLNXwK
9FQ65TIjkeciZcO53wHqumFBJX0fI7bYOthY1RZQElyefhn9SQlNDiPYrGwfbv94A1RQq8WHFpaf
UHoGjgmorgHoCRm/JKAjuFvE5NYc1EW2h8rAtg2apNRXe+TrTfLHH4gNYD6+Rd9L7zI6RQRgO11l
maWmC5C6VdBJfOtX/gCjpjOwhb9RXwKdGXlbCgpLlv5dhMcSjgxz7NJW3sjyWIhelt5vr7iK+3Xq
e1mTA869l8rb7eDXHpavH/fOQYlHNWDSJQBkA6nbPpYwTy0FWOEdSTrrsb0NLyiF6snEzMyoMIfe
zj1yZJO+ATnZXeIsnrIRW5kL2BmHG0FJ7Up/zq89trNh8eYFE2wPYKhAM3UZNT0jzLLpabJQEFCq
oX3XEPYyAIYJzGbvnCYAPesy88MY9gZBVTCfNuyJr1qrFn2B+fCwwD1ZCOcg3FHr0K601z+v4KWB
19T1ui81cNWdadchU3UxH3i5ZJIi8z8abzj8E8l4sl5SD8iyUW58OF+bScx+P+RG2+DPw7uHbqIt
CYlpl/+YXhKCeGbZ/mI4xHipWuuamnYzZcD1TJ2g+0J9aqLavrBrnhtR0tWS2gmds5G4yNxROB1u
QLZPFswq7WjfCUK3A8RrnNGcGPaCOf4BAou0GAiGo8kWwg== MIIFWTCCA0GgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBOMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwU
QnV5cGFzcyBBUy05ODMxNjMzMjcxIDAeBgNVBAMMF0J1eXBhc3MgQ2xhc3MgMyBSb290IENBMB4X
DTEwMTAyNjA4Mjg1OFoXDTQwMTAyNjA4Mjg1OFowTjELMAkGA1UEBhMCTk8xHTAbBgNVBAoMFEJ1
eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MSAwHgYDVQQDDBdCdXlwYXNzIENsYXNzIDMgUm9vdCBDQTCCAiIw
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAKXaCpUWUOOV8l6ddjEGMnqb8RB2uACatVI2zSRH
sJ8YZLya9vrVediQYkwiL944PdbgqOkcLNt4EemOaFEVcsfzM4fkoF0LXOBXByow9c3EN3coTRiR
5r/VUv1xLXA+58bEiuPwKAv0dpihi4dVsjoT/Lc+JzeOIuOoTyrvYLs9tznDDgFHmV0ST9tD+leh
7fmdvhFHJlsTmKtdFoqwNxxXnUX/iJY2v7vKB3tvh2PX0DJq1l1sDPGzbjniazEuOQAnFN44wOwZ
ZoYS6J1yFhNkUsepNxz9gjDthBgd9K5c/3ATAOux9TN6S9ZV+AWNS2mw9bMoNlwUxFFzTWsL8TQH
2xc519woe2v1n/MuwU8XKhDzzMro6/1rqy6any2CbgTUUgGTLT2G/H783+9CHaZr77kgxve9oKeV
/afmiSTYzIw0bOIjL9kSGiG5VZFvC5F5GQytQIgLcOJ60g7YaEi7ghM5EFjp2CoHxhLbWNvSO1UQ
RwUVZ2J+GGOmRj8JDlQyXr8NYnon74Do29lLBlo3WiXQCBJ31G8JUJc9yB3D34xFMFbG02SrZvPA
Xpacw8Tvw3xrizp5f7NJzz3iiZ+gMEuFuZyUJHmPfWupRWgPK9Dx2hzLabjKSWJtyNBjYt1gD1iq
j6G8BaVmos8bdrKEZLFMOVLAMLrwjEsCsLa3AgMBAAGjQjBAMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYD
VR0OBBYEFEe4zf/lb+74suwvTg75JbCOPGvDMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOCAgEAACAjQTUEkMJAYmDv4jVM1z+s4jSQuKFvdvoWFqRINyzpkMLyPPgKn9iB5btb2iUspKdV
cSQy9sgL8rxq+JOssgfCX5/bzMiKqr5qb+FJEMwx14C7u8jYog5kV+qi9cKpMRXSIGrs/CIBKM+G
uIAeqcwRpTzyFrNHnfzSgCHEy9BHcEGhyoMZCCxt8l13nIoUE9Q2HJLw5QY33KbmkJs4j1xrG0aG
Q0JfPgEHU1RdZX33inOhmlRaHylDFCfChQ+1iHsaO5S3HWCntZznKWlXWpuTekMwGwPXYshApqr8
ZORK15FTAaggiG6cX0S5y2CBNOxv033aSF/rtJC8LakcC6wc1aJoIIAE1vyxjy+7SjENSoYc6+I2
KSb12tjE8nVhz36udmNKekBlk4f4HoCMhuWG1o8O/FMsYOgWYRqiPkN7zTlgVGr18okmAWiDSKIz
6MkEkbIRNBE+6tBDGR8Dk5AM/1E9V/RBbuHLoL7ryWPNbczk+DaqaJ3tvV2XcEQNtg413OEMXbug
UZTLfhbrES+jkkXITHHZvMmZUldGL1DPvTVp9D0VzgalLA8+9oG6lLvDu79leNKGef9JOxqDDPDe
eOzI8k1MGt6CKfjBWtrt7uYnXuhF0J0cUahoq0Tj0Itq4/g7u9xN12TyUb7mqqta6THuBrxzvxNi
Cp/HuZc=   MIICFQoBAKCCAg4wggIKBgkrBgEFBQcwAQEEggH7MIIB9zCB4KFNMEsxCzAJBgNVBAYTAk5PMR0w
GwYDVQQKDBRCdXlwYXNzIEFTLTk4MzE2MzMyNzEdMBsGA1UEAwwUQnV5cGFzcyBDbGFzcyAzIENB
IDMYDzIwMjAwNjExMTYyOTE5WjBbMFkwRDAJBgUrDgMCGgUABBT6wxiMjET8f/iUcifKMQLn7Jfj
xAQUzMP4B7ecbXpO9acrHQX5s0cckdECCwxjnLIMh7ycAvbBgAAYDzIwMjAwNjExMTYyOTE5WqEh
MB8wHQYJKwYBBQUHMAECBBBVGyweW56/iwKPIRPbcLxdMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCua+br
iWyNAKhbTUZvy3vtcy51a2dCq0J+tQ67ykl93B0tFIII3LCoum0E/QmbVk7UVr4wsAXkaynTMtXk
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                 2020-06-11T18:53:42.105+02:00
                 started-signature-session
                 
                     46.39.114.222
                     Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2020-06-11T18:53:43.925+02:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
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                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
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                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
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                 2020-06-12T08:21:44.153+02:00
                 started-signature-session
                 
                     109.104.13.122
                     Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2020-06-12T08:21:44.582+02:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
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                     SHA-256
                
            
             
                 2020-06-12T08:21:46.121+02:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
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                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
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