Inbjudan till teckning av units i
Anoto Group AB (publ)

NOTERA ATT UNITRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE
För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen
• utnyttja uniträtterna för att teckna units senast den 8 oktober 2018; eller
• senast den 4 oktober 2018 sälja uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units.
Notera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. Notera vidare
att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare.

Företrädesemissionen i sammandrag
Den som på avstämningsdagen den 20 september
2018 var registrerad som aktieägare i Anoto
Group AB (publ), organisationsnummer 5565323929 (”Anoto” eller ”Bolaget”) äger rätt att med
företräde teckna units i företrädesemissionen och
kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje innehavd
aktie. Tretton (13) uniträtter berättigar till teckning
av en (1) unit bestående av en (1) aktie och en (1)
teckningsoption av serie 2018/2021. Priset per unit

är 3 kronor, vilket innebär en teckningskurs om 3
kronor per nyemitterad aktie. Teckningsoptionen
erhålls utan vederlag och ger rätt att teckna en (1)
ny aktie i Bolaget från och med den 2 maj 2019 till
och med den 30 april 2021 till en teckningskurs
om 4 kronor. Härutöver erbjuds aktieägare och
allmänheten att anmäla intresse om teckning av
units utan företrädesrätt.

Teckningskurs

Teckningskursen är 3 kronor per unit vilket motsvarar 3 kronor per aktie.
Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under tiden och med den 24 september
2018 till och med den 8 oktober 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade
uniträtter ogiltiga och förlorar sitt värde.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter sker på Nasdaq Stockholm under perioden 24 september 2018 till
och med 4 oktober 2018.

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) pågår från och med den 24 september 2018 till dess
att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen.

Emissionsvolym och belopp

Erbjudandet omfattar högst 8 665 765 nya aktier vilket vid full teckning inbringar cirka 26
miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. I det fall emissionen blir fulltecknad
och samtliga 8 665 765 teckningsoptioner av serie 2018/2021 utnyttjas tillförs Bolaget
ytterligare cirka 34,7 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Teckningsåtaganden

Aktieägare representerande cirka 11,6 procent av aktierna i Anoto, bestående av Jörgen
Durban, styrelseordförande i Anoto, Inhye Kim och Nerthus Investments Limited
har förbundit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen.
Teckningsförbindelserna är inte säkerställda.

Marknadsplats

De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Bolaget kommer att
ansöka om handel i de nya teckningsoptionerna på Nasdaq Frist North.

ISIN-koder

Aktier: SE0010415281
Teckningsoptioner: SE0011644418
Uniträtter: SE0011670272
BTU: SE0011670280

Handelsbeteckningar

Aktier: ANOT
Teckningsoptioner: ANOT TO 18
Uniträtter: ANOT UR
BTU: ANOT BTU

Anoto har upprättat ett
informationsmemorandum med anledning
av förestående emission. Observera att
detta dokument endast utgör ett kort
utdrag ur informationsmemorandumet och
att varje beslut att investera i Anoto ska
baseras på en bedömning av informationen

i informationsmemorandumet i dess
helhet, i synnerhet avsnittet ”Riskfaktorer”.
Informationsmemorandumet finns tillgängligt
på www.anoto.com. Frågor om teckning och
betalning besvaras av emissionsinstitutet Hagberg
& Aneborn Fondkommission AB, telefon:
+46 (0)8 408 933 50.

VD har ordet
I början av 2016 hade Anoto, ett bolag med
endast 190 MSEK i årlig omsättning, en orimlig
bolagsorganisation med 10 kontor i världen och
194 heltidsanställda (motsvarande). Dessutom
lade bolaget ner miljoner dollar varje kvartal
på 13 samtidiga utvecklingsprojekt. Bland
de 13 projekten ingick att tillverka stora TVskärmar, sälja interaktiva väggar som kräver
betydande installation, skapa en skärmpenna
som krävde miljoner dollar i FoU-kostnader
och år av utvecklingsarbete. Resultatet blev
rörelseförluster på mer än 60 MSEK per kvartal
och rörelsekostnader (80 MSEK per kvartal) som
var ohållbara med de likvida medel som rörelsen
genererade, vilket ledde till extrem utspädning
för aktieägarna. Omstrukturering var nödvändig
för bolagets överlevnad. Inledningsvis inriktades
omstruktureringen på kostnadsreducering, och
organisationen bantades drastiskt till 2 kontor och
ca 30 anställda. Alla de 13 pågående projekten
avslutades under den här perioden.
Resultatet blev en dramatisk förbättring av
lönsamheten genom att Anoto blev lönsamt under
andra kvartalet 2017. OPEX minskade från 80
MSEK till 16 MSEK, samtidigt som bruttomarginalen
förbättrades från 40% till 61% på två år (Q1
2016 till Q1 2018). Omstruktureringsinsatserna
fortsatte under mer än ett år eftersom de inte bara
inriktades på kostnadsminskning utan också på att
förbättra effektivitet och ansvarstagande. Trots att
Anoto hade nästan 100 ingenjörer hade bolaget
aldrig hållit tidtabeller tidigare och tyngdes av att
kostnader överskridits. Att skapa en företagskultur
med en inbyggd känsla av brådska, ett åtagande
att leverera i tid och professionellt ansvarstagande
som leder till produktivitet och effektivitet var ett
annat skäl till den omfattande omstruktureringen.
Under den här perioden rekryterade Anoto en ny
ledningsgrupp med inriktning på teknologi: en
CTO (Chief Technology Officer) som är en erkänd
mjukvaruarkitekt och en Chief Development
Officer som är expert på hårdvara och tillverkning.
Tillsammans med CEO ingår dessa två medlemmar
i ledningsgruppen.
En Executive Committee med fem medlemmar
inrättades för att rekrytera yngre, hårt arbetande

funktionella specialister till företaget och förbereda
dem för att bli de framtida ledarna. Medlemmarna
är specialister inom fem strategiska nyckelområden:
en expert på analys av ”big data”, en expert på
marknadsföring, en expert på kanalförvaltning, en
juridisk expert och en finansexpert utgör Executive
Committee.
Anoto har också börjat att på nytt bygga upp
sitt försäljningsnätverk genom att rekrytera en
toppförsäljare med år av erfarenhet när det gäller
att sälja programvara och hårdvara för företag.
Head of Sales för Asien började på företaget i juli.
Trots att företaget utökas med nya experter förblir
Anoto en slimmad organisation och har fortfarande
27 heltidsanställda i slutet av Q2 2018 och
förväntas ha färre än 35 i slutet av Q3 2018.
Under den här perioden bytte bolaget fokus
från att sälja teknologiplattform och hårdvara till
försäljning av lösningar och till mönsterbaserade
återkommande intäkter. För att göra den här
omvandlingen utvecklade och introducerade
företaget en ny lågprispenna som gjorde det
möjligt för Anoto att ändra sin prispolitik. AP701 eller “U-Pen”, som står för “Ubiquitous Pen”
(ung. ”den alltid tillgängliga pennan”) är en
verkligen anmärkningsvärd produkt som ändrar
nästan allting. Trots det låga försäljningspriset
är pennan teknologiskt mer avancerad än
tidigare pennor. Det är den första pennan som
använder en samlad plattform med firmware,
SDK (Software Development Kit), programvara
och mobilapplikationer. Den kan användas i flera
plattformar för Anoto, Livescribe och Pengen.
Den kan både användas som en detaljistinriktad
Notetaking-penna och inom marknaden för
Enterprise Forms. Pennan satte också ett nytt
rekord genom att vara den minsta pennan hittills,
ha den kortaste utvecklingstiden (12 månader),
vara den första DFM-pennan, ha kort tid från order
till leverans (manufacturing lead time) samt lägst
tillverkningspris.
Bolaget bedömer att Anoto går in i en ny fas med
början tredje kvartalet 2018. Det finns fyra aktuella
verksamhetsinriktningar: Enterprise, Retail, OEM
och ADNA.
Joonhee Won
VD

Bakgrund och motiv
Anoto är ett teknikföretag, internationellt känt för
innovation inom området informationsrika mönster
och optisk läsning av dessa mönster. Företaget är
ledande inom digitala skriv- och ritlösningar, och
har historiskt använt sin egen teknik för att utveckla
digitala pennor och tillhörande programvara.
Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet
för miljontals människor runt om i världen. Anoto
använder nu också sitt mönster samt sin optik- och
bildbehandlingsexpertis för att överbrygga klyftan
mellan analoga och digitala domäner, genom ett
initiativ som kallas Anoto DNA (ADNA). ADNA
gör det möjligt att unikt och diskret märka fysiska
objekt, och sedan enkelt identifiera dessa enskilda
objekt med hjälp av allmänt förekommande
mobila enheter såsom smartphones och läsplattor.
ADNA möjliggör spännande möjligheter för
produktinnovation, marknadsinsikter och kontroll
av distributionskedjan.
Under de senaste åren har Anoto genomgått en
strategisk transformation i tre faser i syfte att

stöpa om verksamheten och därigenom uppnå
förbättrad lönsamhet. Omstruktureringsfasen
påbörjades under det andra kvartalet 2016.
Återuppbyggnadsfasen påbörjades under det
fjärde kvartalet 2017 och avslutades under det
andra kvartalet 2018. Anoto har nu gått in i
transformationsfasen med fokus på omvandling
för att bli en mer enhetlig global aktör. Inom
ramen för denna omvandling lanserar Anoto nu
fyra varianter av Livescribes Aegir-serie samt
en penna med fingeravtryckssensor benämnd
Watson. Det är nödvändigt att hålla ett tillräckligt
antal pennor i lager för konsumentverksamheten.
Ett anpassat lager av pennor möjliggör snabbare
ledtider i samband med försäljning. När Anoto
nu förbereder sig för tillväxt är det avgörande för
Bolagets tillväxtstrategi att ha ett tillräckligt lager
av pennor. Som en följd härav genomför Anoto
företrädesemissionen.
Anoto Group AB (publ)
Styrelsen

Villkor och anvisningar
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 20 september 2018 var
aktieägare i Anoto äger företrädesrätt att teckna Units i relation
till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie som innehas på
avstämningsdagen den 20 september 2018, berättigar till en (1)
uniträtt. Tretton (13) uniträtter berättigar till teckning av en (1)
Unit. Varje Unit består av en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri
teckningsoption av serie 2018/2021.
Teckningskurs
Teckningskursen per Unit uppgår till 3 SEK vilket motsvarar
3 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Courtage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till
deltagande i företrädesemissionen var den 20 september 2018.
Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande
i företrädesemissionen var den 18 september 2018. Första
dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i
företrädesemissionen var den 19 september 2018.
Teckningstid
Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske under tiden
från och med den 24 september 2018 till och med den 8
oktober 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden
och tiden för betalning, vilket ska meddelas senast sista dagen i
teckningsperioden och offentliggöras via pressmeddelande och
finnas tillgängligt på Anotos hemsida, www.anoto.com.

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
Sweden AB
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter
utnyttjas för teckning av Units ska den förtryckta
inbetalningsavin från Euroclear Sweden AB användas som
underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den
särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga
tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin
förtryckta texten. Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår
av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden
AB ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan
om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de
instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln.
Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden AB ska
därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas
från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post enligt nedan.
Särskild anmälningssedel ska vara Hagberg & Aneborn
tillhanda senast kl. 15.00 den 8 oktober 2018. Eventuell
anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i
god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel
per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall
fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist
inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Anmälan är bindande.

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq Stockholm under
perioden 24 september 2018 till och med 4 oktober 2018.
Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan
förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp
och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under
ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma
rätt att teckna nya Units som de uniträtter aktieägare erhåller
baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Ej utnyttjade uniträtter
Uniträtter som ej sålts senast den 4 oktober 2018 eller utnyttjats
för teckning av aktier senast den 8 oktober 2018 kommer att
bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen
särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Anoto är
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller
ingen emissionsredovisning. Anmälan om teckning och
betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive
förvaltare.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på
avstämningsdagen den 20 september 2018 var registrerade
i den av Euroclear Sweden AB för Bolagets räkning förda
aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med
vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel med
stöd av uniträtter, anmälningssedel för teckning utan stöd
av uniträtter samt aktieägarbrev. För fullständig information
hänvisas till informationsmemorandumet inklusive villkor
och anvisningar för teckning av Units på Bolagets hemsida
www.anoto.com samt Hagberg & Aneborns hemsida www.
hagberganeborn.se för nedladdning.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt
förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon
information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar
registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Teckning med stöd av uniträtter
Teckning av Units med stöd av uniträtter kan ske genom
samtidig kontant betalning under perioden från och med den
24 september 2018 till och med den 8 oktober 2018. Observera
att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå
mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med
något av nedanstående två alternativ.

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Ärende: Anoto
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm
Tfn: 08-408 933 50
Fax: 08-408 933 51
Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)

Teckning utan stöd av uniträtter
Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske under samma
period som teckning av aktier med uniträtter, det vill säga från
och med den 24 september 2018 till och med den 8 oktober
2018. Anmälan om teckning utan uniträtter sker genom att
anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas
och därefter skickas eller lämnas till Hagberg & Aneborn med
kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas
från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post enligt ovan.
Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida
www.anoto.com samt från Hagberg & Aneborns hemsida www.
hagberganeborn.se. Anmälningssedeln ska vara Hagberg
& Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 8 oktober 2018.
Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas
i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att
sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av
uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes
kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Anmälan är bindande.
Observera att de aktieägare som har sitt innehav
förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin
förvaltare enligt dennes rutiner.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt
För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter
ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig
utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet
avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om
aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med
adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

i första hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd
av uniträtter ske till dem som också tecknat Units med stöd av
uniträtter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras
teckning med stöd av uniträtter,

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på
den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter
det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktierna
har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

i andra hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd
av uniträtter ske till potentiella investerare vars investeringar i
Bolaget bedöms vara av kommersiell strategisk betydelse för
Anotos framtida utveckling,
i tredje hand ska tilldelning av Units ske i förhållande till de som
tecknat Units utan stöd av uniträtter och, om full tilldelning inte
kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning.
Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av Units, tecknade utan
uniträtter, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked
i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre
(3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något
meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.
Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal aktier komma att överlåtas
till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse
komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att få
svara för hela eller delar av mellanskillnaden.
De som tecknar Units utan företräde genom sin förvaltare
kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares
rutiner.
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare
bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Singapore samt Sydafrika) vilka äger rätt att teckna
Units i företrädesemissionen, kan vända sig till Hagberg &
Aneborn på telefon enligt ovan för information om teckning och
betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen
i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Singapore eller Sydafrika kommer inga uniträtter att erbjudas
innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder.
I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna Units i
Bolaget till aktieägare i dessa länder.
Betald Tecknad Unit (”BTU”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden AB
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar
efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med
bekräftelse på att inbokning av BTU skett på tecknarens VPkonto. De nytecknade antal Units är bokförda som BTU på
VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos
Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 43, 2018.
Handel med BTU
Handel med BTU kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm
mellan 24 september 2018 och till dess att Bolagsverket
registrerat företrädesemissionen och BTU omvandlats till aktier
och teckningsoptioner.
Leverans av aktier och teckningsoptioner
Omkring sju dagar efter att företrädesemissionen registrerats
hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner
utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.
Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer
Bolaget att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen
genom ett pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 11
oktober 2018. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt
på Anotos hemsida www.anoto.com.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna och teckningsoptionerna ges ut under
aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägarnas rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt,
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels
av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets
hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).
Handel i aktien och teckningsoptioner
Aktierna i Anoto är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.
Aktierna handlas under kortnamnet ANOT och har ISIN-kod
SE00010415281. De nya aktierna och teckningsoptionerna tas
upp till handel enligt nedan i samband med att omvandling av
BTU sker till aktier och teckningsoptioner omkring vecka 44,
2018. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq
Stockholm. Bolaget kommer att ansöka om handel i de nya
teckningsoptionerna på Nasdaq Frist North.
Utspädning
Full teckning i företrädesemissionen innebär att antalet aktier i
Bolaget ökar från 112 654 950 aktier till 121 320 715 aktier vilket
motsvarar en utspädningseffekt om cirka 7,14 procent (beräknat
som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat
med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad
företrädesemission). För de aktieägare som väljer att inte delta
i företrädesemissionen och som heller inte säljer sina uniträtter
kommer att få sitt ägande utspätt med 7,14 procent. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier att
öka med ytterligare högst 8 665 765 aktier, till totalt högst
129 986 480 aktier. Den totala utspädningseffekten, om såväl
företrädesemissionen fulltecknas samt att teckningsoptionerna
nyttjas fullt ut, är 13,33 procent.
Teckningsoptionerna i korthet
En (1) teckningsoption av serie 2018/2021 (benämns även ”TO
18” i Euroclear) berättigar innehavaren till teckning av en (1)
ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4 SEK. Teckning
av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie
2018/2021 kan äga rum under perioden från och med den 2 maj
2019 till och med den 30 april 2021. Bolaget kommer att ansöka
om handel i de nya teckningsoptionerna på Nasdaq First North.
Villkoren för teckningsoptioner av serie 2018/2021 återfinns i
sin helhet i avsnittet ”Villkor för teckningsoptioner 2018/2021” i
informationsmemorandumet.
Övrigt
Bolaget äger inte rätt att avbryta nyemissionen. Teckning av
nya Units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och
tecknaren får inte återkalla en teckning av nya Units, såtillvida
inte annat följer av informationsmemorandumet eller av
tillämplig lag.
För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare
för nya Units kommer Hagberg & Aneborn att ombesörja att
överskjutande belopp återbetalas. Hagberg & Aneborn kommer
i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett
bankkonto som Hagberg & Aneborn kan återbetala beloppet till.
Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp.
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma
att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för
sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan
om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning
komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i
anspråk kommer i så fall att återbetalas.
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