TECKNINGSSEDEL EMISSION I SWETEAK AB
Det antecknas att Sweteak AB (publ), org.nr 556797-7094, den 7 juli 2022 beslutat om
nyemission av högst 4 628 000 stamaktier förutsatt stämmans godkännande den 22 augusti.
Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma samtliga aktieägare i Tectona Capital AB
(Tectona), som är införda i Tectonas aktiebok den 15 augusti 2022. Tecknarna får teckna nya
aktier i förhållande till sitt tidigare ägande i Tectona Capital AB. Det innebär att det krävs (16
656 387/4 628 000 =) 3,599 aktier i Tectona för att få teckna en ny aktie i Sweteak AB
(Sweteak). Aktier som ej tecknats enligt ovan ska tilldels de som övertecknat pro rata i
förhållande till respektive innehav i Tectona Capital AB. Skälen till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att erbjuda samtliga aktieägare i Tectona att, pro rata, förvärva Tectonas aktier i
Sweteak.
Beslutet i sin helhet, bolagsordningen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen avseende
emissionen är fogade till denna teckningssedel.
Härmed tecknar jag
Namn___________________________________________________
Personnummer____________________________________________
____________________stamaktier aktier i Sweteak AB. Teckningskurs är 1 kr per aktie.
Teckningstid är mellan den 26 augusti till den 20 september 2022. Styrelsen har rätt att förlänga
teckningstid.
Styrelsen meddelar tilldelning den 26 september 2022 och skickar då ut avräkningsnota med
betalningsanvisning.
Ifylld teckningssedel skickas till: info@sweteak.se eller via post till: Sweteak AB, Kaptensgatan
12, 114 57 Stockholm senast den 20 september 2022 och ska vara vederbörligen undertecknad.
Datum: ______________2022

Underskrift
Genom undertecknade av denna teckningssedel medges följande:
- att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta
erbjudande.
- att jag är medveten om att anmälan är bindande,
- att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli,
- att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen,
- att jag befullmäktigar styrelsen eller den som styrelsen utser i sitt ställe att för min
räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.

