
Aktieemission

Emissionskurs 9 kronor per aktie.

Värdepapper aktie B.

Minsta teckning 1000 stycken aktier  
motsvarande 9 000 kronor.

Teckningstid 21 september till och med den 
9 oktober 2015. Emissionen 
kan inte förlängas.

Vid överteckning Styrelsen beslutar om tilldelning 
med hänsyn till att så många 
aktietecknare som möjligt ska 
bli aktieägare. Vid tilldelning 
kommer styrelsen att eftersträva 
att Tectona Capital AB får en 
bred ägarbas.

Volym Max 300 000 stycken aktier.

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet omfattar B-aktier till ett belopp om totalt  
2 700 000 kronor vilket motsvarar högst 300 000 stycken 
aktier till den fastställda teckningskursen om 9 kronor per 
aktie. Teckning sker genom ifylld och inskickad tecknings-
sedel. Ifylld teckningssedel skickas till:

Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm.
Eller inscannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se. 

Beslut om tilldelning och utskick av betalningsinstruktion 
sker direkt efter att emissionen har stängts den 9 oktober 
2015. 

Betalningsinstruktion erhålls från Aktieinvest FK AB när 
tilldelning skett. Betalning skall ske till Emissionsinstitutet 
Aktieinvest FK AB. 

Nytecknade aktier ger rätt till utdelning omgående efter att 
emissionen har registrerats.

Allmänt

Bolaget har två aktieslag. A-aktier och B-aktier. Aktierna 
som erbjuds är B-aktie i Tectona Capital AB, ISIN 
SE0006877700, registrerade hos Euroclear. Aktierna är 
denominerade i SEK. Inga inskränkningar i rätten att fritt 
överlåta värdepapperen finns. Bolagets aktier är utgivna i 
enlighet med Aktiebolagslagen. 

Företrädesrätt till teckning

Aktieägare i Tectona Capital AB äger ej företrädesrätt att 
teckna nya aktier.

Emissionskurs

Aktierna emitteras till en kurs om 9 kronor per aktie. Cour-
tage utgår ej. Emissionskursen har fastställts av styrelsen. 
Minsta teckningspost är 1000 stycken aktier dvs. 9000 
SEK.

Teckningstid

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 
21 september 2015 till och med den 9 oktober 2015. 
Förlängning kan inte ske.

Anmälan och teckning

Anmälan om teckning av B-aktier skall ske genom under-
tecknande av anmälningssedel som tillhandahålls på 
Bolagets hemsida, www.tectona.se och på Aktieinvest 
FK AB:s hemsida, www.aktieinvest.se. På begäran kan 
även handlingar erhållas kostnadsfritt i pappersform från 
Bolaget. Anmälan är bindande då den kommit Emissions-
institutet tillhanda och kan därefter inte återkallas eller 
ändras. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan avseende. 
Fullständigt och korrekt ifylld och undertecknad anmäl-
ningssedel skall skickas till Emissionsinstitutet på adress:
Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm.
Eller inscannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se. 

VILLKOR & ANVISNINGAR FÖR TECKNING AV AKTIE I 
TECTONA CAPITAL AB (PUBL), ORG. NR 556713-3672



Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att 
beaktas. I det fall fler anmälningssedlar insändes kommer 
enbart den sist erhållna att beaktas. Vid de fall depå är 
kopplad till kapitalförsäkring eller investeringssparkonto 
vänligen kontakta din förvaltare för teckning av aktier. 

Emission och ägarspridning

Syftet med emission är att skapa en bred ägarspridning 
inför en framtida notering av Bolaget. Antal aktier som 
erbjuds är 300 000 stycken B-aktier i Tectona Capital AB. 
Bolaget emitterar maximalt 150 000 stycken B-aktier och 
Bolagets huvudägare erbjuder 150 000 stycken befintliga 
B-aktier. Alla aktier erbjuds till den fastställda tecknings-
kursen om 9 kronor per aktie.

Tilldelning vid överteckning

Vid överteckning beslutar styrelsen i Tectona Capital AB 
om tilldelning av aktier, vilket innebär att tilldelning kan 
komma att ske med färre antal aktier än anmälan avser 
eller helt utebli. Vid tilldelning kommer styrelsen att efter-
sträva att Tectona Capital AB får en bred ägarbas.

Besked om tilldelning 

Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom 
översändande av tilldelningsbesked i form av en avräk-
ningsnota. Tilldelade aktier som tecknats skall betalas 
enligt instruktion på avräkningsnotan.

Betalning av aktier

När emissionen avslutas skickas brev ut från Emissions-
institutet med information om tilldelning och betalningsin-
struktioner. Betalning av aktier skall ske kontant till Emis-
sionsinstitutets (Aktieinvest FK AB:s) konto senast den 
21 oktober 2015. Om emissionslikviden inbetalas för sent 
eller är otillräcklig kan anmälan om teckning också komma 
att lämnas utan avseende. 

Leverans av aktier

När emissionen är registrerad hos Bolagsverket bokas 
aktier ut på angivet VP-konto/depå. Registrering hos 
 Bolagsverket beräknas ske i slutet av oktober 2015. 

Rätt till utdelning

De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning 
från och med avstämningsdagen för den utdelning som 
 beslutats närmast efter emissionens registrering.  
Utbetalning av utdelning ombesörjs av Euroclear eller, för 
förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive 
förvaltares rutiner. 

Offentliggörande

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer 
Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentlig-
görande kommer att ske genom pressmeddelande och 
finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.

 
 
ANMÄLNINGSSEDEL SKICKAS TILL:

 
Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 Stockholm
Tel: 08 - 5065 1795
Fax: 08 - 5065 1701 
Eller inscannad per e-post till:
emittentservice@aktieinvest.se


