
 

VILLKOR OCH ANVISNINGAR 
 
Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) (nedan ”Kiwok” eller ”bolaget”) beslutade den 7 maj 2018, med 
stöd av bemyndigande från årsstämman 2017, att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för 
befintliga aktieägare. Emissionen innebär att aktiekapitalet skall ökas med högst 2 000 000,00 kr 
genom utgivande av högst 2 000 000 aktier av serie B. Aktierna erbjuds till en kurs om 3,00 kr per  
B-aktie.  
 
Teckningskurs 
Teckningskursen är fastställd av Styrelsen till 3,00 kronor per B-aktie. Courtage utgår ej. 
 
Teckningsperiod 
Anmälan om teckning av B-aktier skall ske under perioden från och med den 9 maj till och med den 25 
maj 2018 kl. 15:00.  
 
Anmälan om teckning av aktier av serie B 
Anmälan om teckning av aktier skall göras på särskilt upprättad anmälningssedel som under 
teckningsperioden skall skickas till Hagberg & Aneborn Fondkommission på nedanstående adress. 
Ifylld anmälningssedel skall vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast klockan 15:00 den 25 maj 2018. 
Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperiod.   
Anmälan är bindande. Om flera anmälningssedlar inges av samma tecknare kommer endast den sist 
registrerade anmälan att beaktas. För sent inkommen anmälan, liksom ofullständigt eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel, kan komma att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande.  
 
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB 
Ärende: Kiwok 
Valhallavägen 124 
114 41 Stockholm  
Tel: 08-408 933 50 
Fax: 08-408 933 51 
E-post: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel) 
 
Den som anmäler sig för teckning av B-aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller 
annan förvaltare till vilken leverans av B-aktierna kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå 
måste öppna något av ovanstående innan anmälningssedeln inlämnas till Hagberg & Aneborn. 
Observera att detta kan ta viss tid.  
 

Observera att den som har en depå eller konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner, 
exempelvis Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkringskonto (KF) måste kontrollera med den 
bank/förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för 
Erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för 
kontot.  

 
Anmälningssedeln finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.kiwok.se samt på Hagberg & Aneborns 
hemsida: www.hagberganeborn.se  
 
Tilldelning av aktier 
Tilldelningen bestäms av Bolagets styrelse och det primära syftet är att uppnå största möjliga 
spridning. Tilldelningen är inte beroende av när anmälan görs under teckningsperioden eller om 
anmälan görs elektroniskt eller via anmälningssedelformulär.  
Om emissionen övertecknas kan en investerare tilldelas ett lägre antal B-aktier än vad denne tecknat 
sig för eller inga aktier alls. Tilldelning kan då helt eller delvis komma att baseras på ett slumpmässigt 
urval bland aktietecknare. 
 
Besked om tilldelning 
Besked om eventuell tilldelning av B-aktier erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas 
ut omkring den 30 maj 2018. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier. 
 
 



 

 
Betalning 
Betalning skall ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) 
bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Förväntad likviddag är den 4 juni 2018. Om likvid ej 
erläggs i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset understiga priset 
enligt erbjudandet kan den part som ursprungligen erhöll tilldelning av dessa aktier komma att få svara 
för mellanskillnaden. 
 
För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Hagberg & Aneborn att ombesörja  
att överskjutande belopp överstigande 100 kronor återbetalas. Ingen ränta kommer att utgå för 
överskjutande belopp. 
 
Leverans av aktier  
Så snart emissionen har registrerats på Bolagsverket vilket beräknas ske vecka 24  kommer aktierna 
att levereras till det VP-konto eller den depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på 
anmälningssedeln. I samband med detta erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att 
inbokning av värdepapper har skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav registrerat 
på en depå hos bank eller annan förvaltare erhåller information från respektive förvaltare. 
 
Aktieägare bosatta utanför Sverige 
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige kan vända sig till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB 
på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. Observera att erbjudandet 
inte riktar sig till personer som är bosatta i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 
 
Rätt till utdelning 
De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.  
 
Förfarande vid överteckning 

För det fall emissionen övertecknas skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, 

besluta om tilldelning i syfte att uppnå största möjliga spridning av ägandet.   

 

Förbehåll 
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. 
 
Offentliggörande av utfall 
Bolaget kommer efter teckningstidens utgång, så snart det är möjligt, att offentliggöra utfallet i 
emissionen. Utfallet kommer att publiceras på bolagets hemsida www.kiwok.se. 


