
SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT NYTTJA TECKNINGSOPTIONER

TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSOPTIONER

Villkor
För varje en (1) teckningsoption av serie 2019/2021 i ADDvise kan innehavaren teckna en (1) ny B-aktie
ADDvise

Teckningskurs 0,65 SEK per aktie

Teckningsperiod 25 januari 2021 till och med den 8 februari 2021

Sista dag för handel 4 februari 2021

Betalning Genom samtidig betalning

Är du direktregistrerad teckningsoptionsinnehavare eller har du teckningsoptionerna hos din förvaltare?

FÖRVALTARREGISTRERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE 
(DEPÅ HOS T.EX. MANGOLD/AVANZA/NORDNET)

DU HAR ETT VP-KONTO (DIREKTREGISTERERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE)

De teckningsoptionsinnehavare som har TO1 på ett VP-konto teck-
nar sig direkt via anmälningssedel till Mangold (www.mangold.se/
aktuella-emissioner). Anmälan skickas via mail till emissioner@
mangold.se eller per post enligt instruktion på anmälningssedel och 

ska vara Mangold tillhanda senast den
8 februari 2021

Teckningslikviden ska vara 
Mangold tillhanda senast den 8 

februari 2021

OBS: Förvaltarna behöver din anmälan om nyttjandet av TO1 i god tid innan nyttjandeperioden avslutas. Notera även att de 
teckningsoptioner som inte avyttras eller nyttjas för teckning av nya aktier kommer att förfalla värdelösa. För att dina teckningsoptioner 
inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner i god tid innna nyttjandeperioden avslutas. 

Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker i 
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Notera att förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO1 i 
god tid innan nyttjandeperioden avslutas

Betalning sker i enlighet med 
instruktioner från förvaltare

1. Du innehar teckningsoptioner av serie 2019/2021:

För varje en (1) teckningoption av serie 2019/2021 i 

ADDvise som du innehar kan du teckna en (1) ny B-aktie i 

ADDvise

En (1) tecknings- 
option   

av serie 2019/2021

2. Så här nyttjar du teckningsoptionen:

     En (1) teckningsoption + 0,65 SEK ger en (1) ny aktie i 

ADDvise

Berättigar till 
teckning av en (1) ny 

B-aktie i ADDvise

En (1) tecknings- 
option av serie 

2019/2021 + 0,65 
SEK

En (1) ny B-aktie i 
Addvise

INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2019/2021 


