
Teckning utan stöd av uniträtter

Du har depå  
(förvaltare)

Om du har dina aktier i en eller flera depåer 
hos bank eller värdepappersinstitut får du 

information från din/dina förvaltare.

Följ de instruktioner du får från 
din/dina förvaltare.

Du har VP-konto  
(direktregistrerad)

Använd den särskilda anmälningssedeln som beställs från Aqurat Fondkommission. 
Endast en en anmälningssedel per peson eller juridisk person kommer beaktas.

Outnyttjade uniträtter

Du har uniträtter som 
du inte ämnar utnyttja

Sälj dina uniträtter senast den 11 maj 2022. Därefter avslutas handeln i uniträtterna, och 
efter den 16 maj 2022 förfaller outnyttjade teckningsrätter.

Teckning med stöd av uniträtter

Du har depå  
(förvaltare)

Om du har dina aktier i en eller flera depåer 
hos bank eller värdepappersinstitut får du 

information från din/dina förvaltare.

Följ de instruktioner du får från 
din/dina förvaltare.

Du har VP-konto
(direktregistrerad)

Om du utnyttjar samtliga av dina uniträtter, använd 
enbart den utsända förtryckta inbetalningsavin som 

erhålls från Euroclear Sweden.

Om du har köpt, sålt eller överfört uniträtter till/från 
ditt VP-konto, använd den särskilda anmälningsse-
deln som beställs från Aqurat Fondkommission.

Vänd dig till Aqurat Fondkommission för information 
om teckning och betalning.

Du är bosatt i Sverige

Du är inte bosatt i Sverige

Aqurat Fondkommission nås på email: info@aqurat.se, samt telefon: +46 (0)8 684 05 800

Instruktioner för deltagande

Tilldelning av uniträtter

1. TILLDELNING AV UNITRÄTTER
För varje befintlig aktie som du innehade i Ekobot per den  
28 april 2022 erhåller du en (1) uniträtt. 

2. NYTTJANDE AV UNITRÄTTERNA
Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till 
en teckningskurs om 80,0 SEK per unit (motsvarande 8,0 
SEK per aktie). Teckning sker under perioden från och med 
den 2 maj till och med den 16 maj 2022.

En unit består av tio (10) nya aktier och fem (5) vederlagsfria  
teckningsoptioner av serie TO2.

1 befintlig aktie

1 uniträtt

14 uniträtter

1 unit

1 unit

5 teckningsoptioner10 nya aktier


