
Såhär gör du för att teckna units med företrädesrätt

1. Du tilldelas uniträtter
För varje aktie i Spago du innehar på avstämningsdagen den 
29 september 2017 får du två (2) uniträtter (UR). Sista dag för 
handel inklusive företrädesrätt är den 27 september 2017.

3. Vad varje unit innehåller
En (1) unit innehåller en (1) aktie och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO9.

2. Du nyttjar dina uniträtter 4 – 18 oktober 2017
Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit för 
8,50 SEK per unit.

4 TO9

5 TO9

3 UR2 UR1 aktie

1 aktie

1 aktie

1 unit

1 unit

+ 8,50 SEK

Räkneexempel
Sista dag för handel inklusive företrädesrätt är den 27 september 2017. En aktieägare med 300 aktier får 600 uniträtter.
600 uniträtter ger möjlighet att teckna 200 units för totalt 1 700 SEK (600 / 3 = 200), (200 x 8,50 = 1 700).

Räkneexempel
Samtliga 800 teckningsoptioner 
av serie TO9 kan användas för att 
teckna 160 nya aktier (800 / 5 = 160) 
för lägst 8,50 SEK (min. 160 x 8,50 = 
1 360 SEK).

Räkneexempel
200 units för totalt 1 700 SEK 
blir totalt; 200 aktier och 800 
teckningsoptioner av serie TO9.

4. Du nyttjar dina TO9 11 – 22 mars 2019
Fem (5) teckningsoptioner av serie TO9 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till lägst 8,50 SEK/aktie under perioden 11 
– 22 mars 2019. (teckningskursen motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under 
perioden 25 februari – 8 mars 2019).

+lägst 8,50 SEK



TECKNING MED FÖRETRÄDESRÄTT

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Fyll i anmälningssedel för
teckning av units utan
företrädesrätt som finns
att ladda ner på
www.spagonanomedical.se
samt på www.redeye.se.

Om du nyttjar samtliga unit
rätter ska den förtryckta
emissions redovisningen från
Euroclear användas.

För att teckna units, följ instruktioner som du får 
från din förvaltare. Observera att sista dag för 
anmälan via din förvaltare kan vara daterat tidigare 
än sista teckningsdag i Företrädesemissionen.

För att teckna units, följ instruktioner som du får från 
din förvaltare.

Anmälningssedeln ska vara 
Hagberg & Aneborn tillhanda 
senast den 18 oktober 2017.

Om du blir tilldelad units 
får du en avräkningsnota 
som ska betalas enligt 
anvisningarna på denna.

Obs!
Betalning ska ske senast den 
18 oktober 2017.

I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller om du av andra skäl 
avser att nyttja ett annat antal uniträtter ska du fylla i och skicka in 
”särskild anmälningssedel” (som du fått hemskickad eller kan erhållas 
via info@hagberganeborn.se) till Hagberg & Aneborn.

FÖR DIG SOM HAR VP-KONTO

FÖR DIG SOM HAR DEPÅ HOS BANK ELLER ANNAN FÖRVALTARE (T.EX. AVANZA)

FÖR DIG SOM HAR DEPÅ HOS BANK ELLER ANNAN FÖRVALTARE (T.EX. AVANZA)

FÖR DIG SOM HAR VP-KONTO

Om du har dina aktier på ett 
VPkonto framgår antalet 
uniträtter som du har 
erhållit på den förtryckta 
emissionsredovisningen från 
Euroclear.

Om du har dina aktier i en depå hos bank eller 
annan förvaltare får du information från din 
förvaltare om antalet uniträtter som du erhållit.

Intresseanmälan att teckna units ska göras
genom din bank eller annan förvaltare.


