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Finansinspektionen
P.O. Box 7821 
SE-103 97 Stockholm 
[Brunnsgatan 3] 
Tel +46 8 787 80 00 
Fax +46 8 24 13 35 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

 
 

 
B E S L U T  

 
Gravity4 Inc.    FI Dnr 15-7614 
Att. Gurbaksh Chahal 
One Market Street Steuart Tower  
27th Floor  
San Francisco  
CA 94105 415-795-7902  
USA 
 
 
 
Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel 
med finansiella instrument 

Finansinspektionens beslut  

1. Finansinspektionen förbjuder, enligt 6 kap. 1 c § tredje stycket lagen (1991:980) om handel 
med finansiella instrument, Gravity4 Inc:s offentliga uppköpserbjudande avseende aktier i 
TradeDoubler AB (publ) som offentliggjorts på bolagets hemsida den 20 maj 2015. 
 
2. Förbudet gäller omedelbart. 
 
Hur man överklagar, se bilaga 1. 
 
Ärendet 

Gravity4 Inc. har den 20 maj 2015 genom ett offentliggörande via bolagets hemsida meddelat 
att bolaget erbjuder sig att förvärva aktier i TradeDoubler AB. TradeDoubler AB är ett 
svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet 
avseende aktier i TradeDoubler AB uppgår enligt meddelandet till 6,67 kr per aktie i en 
kontantdel och motsvarande andel i aktier i Gravity4 Inc. Det totala värdet av erbjudandet 
anges uppgå till 564 700 000 kr eller 13,4 kr per aktie. Se bilaga 2.  

Gravity4 Inc. har inte gjort ett åtagande att följa Nasdaq Stockholms takeover-regler avseende 
offentliga uppköpserbjudanden.  
 
Finansinspektionen har den 21 maj 2015 tagit upp frågan om Gravity4 Inc. har lagt ett bud 
enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) och om 
det finns skäl att förbjuda budet med stöd av bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel 
med finansiella instrument (LHF). 

Gravity4 Inc. har beretts tillfälle att komma in med yttrande i ärendet och har vidgått att ett 
meddelande av ovan angiven innebörd har publicerats på dess hemsida. Gravity4 Inc. har 
vidare förklarat att bolaget inte kände till de svenska reglerna om uppköpserbjudanden och 
har dragit tillbaka erbjudandet genom ett meddelande till TradeDoubler AB:s styrelse den 20 
maj 2015. Enligt bolagets uppfattning finns det därför inte anledning att förbjuda erbjudandet.     
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Finansinspektionens bedömning 

Enligt Gravity4 Inc:s meddelande erbjuder sig bolaget att förvärva aktier i TradeDoubler AB 
till ett visst angivet pris. Meddelandet riktar sig till aktieägarna i TradeDoubler AB, som är ett 
svenskt aktiebolag vars aktier handlas på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm. Enligt 
Finansinspektionens bedömning har Gravity4 Inc. därmed lämnat ett sådant offentligt 
uppköpserbjudande som avses i 1 kap. 2 § LUA. 
 
Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som åtagit 
sig att följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden. Om ett sådant åtagande 
inte har gjorts, får Finansinspektionen enligt 6 kap. 1 c § tredje stycket LHF förbjuda 
erbjudandet. Gravity4 Inc. har inte har åtagit sig att följa Nasdaq Stockholms takeover-regler 
avseende offentliga uppköpserbjudanden. Grund föreligger därför att förbjuda erbjudandet 
och att låta detta förbud gälla omedelbart. Gravity4 Inc. har emellertid möjlighet, under 
förutsättning att bolaget följer gällande regelverk, att återkomma med ett nytt erbjudande.  
 
Det faktum att Gravity4 Inc. enligt uppgift meddelat TradeDoubler AB att budet dras tillbaka 
saknar enligt Finansinspektionen betydelse för bedömningen ovan.  
 
Övriga upplysningar 
 
Om Finansinspektionen enligt 6 kap. 1 c § tredje stycket LHF beslutar att förbjuda ett 
erbjudande ska Finansinspektionen också pröva frågan om bolaget ska betala en särskild 
avgift i enlighet med 7 kap. 2 § LUA. Den frågan kommer att tas upp senare av 
Finansinspektionen. 
 
 
 
 
FINANSINSPEKTIONEN 
 
 
 
 
Aino Bunge 
Verksamhetsområdeschef Marknader/ 
Executive Director Markets Ludvig Sjöberg 
 Jurist/Legal Counsellor 
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English summary of decision 
 
Prohibition of takeover bid according Financial Trading Act. (SFS 
1991:980)  

The Swedish Financial Supervisory Authority decision  

1. Swedish Financial Supervisory Authority (Swedish FSA) prohibits, according Chapter 6 
section 1 c paragraph 3 Financial Trading Act. (SFS 1991:980), Gravity4 Inc. takeover bid, as 
presented in the public announcement on May 20th 2015. See Appendix 2 (Bilaga 2).    
 
2. The prohibition has immediate effect. 
 
 
The Swedish Financial Supervisory Authority assessment 
 
Gravity4 Inc. has on May 20th 2015 on its homepage announced a takeover bid regarding 
shares in TradeDoubler AB. TradeDoubler AB is a Swedish company whose shares are traded 
on the regulated market Nasdaq Stockholm.  
 
According to Chapter 2 section 1 and 2 the Stock Market (Takeover Bids) Act (SFS 
2006:451), the bidder should connection with the announcement of a takeover bid, notify the 
Swedish FSA regarding the offer and the undertaking to the stock exchange to comply with 
the takeover regulation applicable on the regulated market. 
 
In the announcement on May 20th 2015 no such undertaking was made to the stock exchange. 
Therefore the Swedish FSA prohibits the takeover bid, according Chapter 6 section 1 c 
paragraph 3 Financial Trading Act. (SFS 1991:980). 
 
Regardless of the above mentioned Gravity4 Inc. still holds the opportunity, under the 
precondition that the bidder complies with the Swedish takeover regulation, to submit a new 
takeover offer for shares in TradeDoubler AB.  
 
Additional information 
 
The issue regarding an eventual penalty fee will be handled in a separate case. 
 
Appeal 
 
You can appeal against this decision. If you chose to appeal, then you should address your 
appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you 
should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by 
Finansinspektionen within three weeks of your receipt of the decision.  
 
In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you 
want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If 
Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal 
will be forwarded to the Administrative Court.  
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Bilaga 1 
 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltnings-
rätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka eller lämna det till 
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Ange följande i överklagandet: 
• Namn och adress 
• Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer 
• Varför ni anser att beslutet är felaktigt 
• Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras. 
Kom ihåg att underteckna skrivelsen. Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen 
inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet. Finansinspektionen skickar 
överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och 
Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt. 
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Bilaga 2 
 
 

 


