
Obligationsemission

Teckningspost 10 000 kronor per  
obligationspost.

Värdepapper obligation.

Minsta teckning 50 000 kronor.

Ränta 7,5 %.

Löptid 3 år.

Ränteutbetalning en gång per år.

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

Lånebelopp Maximum 14 000 000 kronor.

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet omfattar obligationer till ett belopp om totalt 
14 000 000 kronor. Obligationerna har en löptid om 3 år 
med en årlig räntesats om 7,5 %.

Teckning sker genom ifylld och inskickad teckningssedel. 
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. 

Allmänt om obligationerna

Obligationerna, ISIN SE0007500020, är ej säkerställda 
och ensidiga skuldförbindelser som registrerats enligt 
lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 
Värdepapperen är registrerade hos Euroclear.

Obligationerna tecknas i poster om 10 000 kronor, med 
minsta teckning om 50 000 kronor. Inga inskränkningar i 
rätten att fritt överlåta värdepapperen finns.

Obligationernas löptid är 3 år från den 22 oktober 2015 
(det datum lånet upptas) till den 22 oktober 2018, obliga-
tionernas slutliga förfallodag för återbetalning.

En årlig ränta löper med 7,5 % från och med den 22 
 oktober 2015 (det datum lånet upptas) med ränteförfallo-
dag den 22 oktober varje år fram till återbetalningsdagen. 
Första ränteutbetalningsdag är den 22 oktober 2016,  
andra den 22 oktober 2017 och sista den 22 oktober 
2018.

För fullständiga villkor se ”Villkor för Tectona Capital AB:s 
(publ) obligationslån”. Villkoren tillhandahålls på Bolagets 
hemsida www.tectona.se och www.aktieinvest.se. 

Teckningstid

Teckning av obligationer 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 obligationer skall ske genom 
undertecknande 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. 
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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. 

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 obligationer

Tilldelning av obligationer

Bolagets styrelse beslutar om tilldelning. Beslut om tilldel-
ning och utskick av betalningsinstruktion sker direkt efter 
att emissionen har stängts den 9 oktober 2015. 

Besked om tilldelning 

Besked om eventuell tilldelning av obligationer lämnas 
genom översändande av tilldelningsbesked i form av en 
avräkningsnota. Tilldelade obligationer som tecknats skall 
betalas enligt instruktion på avräkningsnotan.

Betalning av obligationer

När emissionen avslutas skickas brev ut från Emissions-
institutet med information om tilldelning och betalnings-
instruktioner. Betalning av obligationer skall ske kontant 
till Emissionsinstitutets (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 obligationer

När tilldelning och inbetalning har registrerats bokas obli-
gationer ut på angivet VP-konto/depå.

 
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


