FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 15 september 2017 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna nya Baktier i Bolaget.
TECKNINGSRÄTTER (TR)

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje en (1) befintlig aktie en (1) Teckningsrätt. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1)
ny B-aktie.
TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 2,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i emissionen är den 15 september 2017.
TECKNINGSTID

Teckning av nya aktier ska ske från och med den 20 september 2017 till och med den 4 oktober 2017. Efter teckningstidens utgång
blir outnyttjade Teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade Teckningsrätter, utan
avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR)

Ingen handel kommer att ske med teckningsrätter.
Erhållna teckningsrätter måste användas för teckning av aktier senast den 4 oktober 2017 för att inte förfalla värdelösa. Den
aktieägare som inte använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer att få vidkännas en utspädning av sitt innehav.
EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Bolagets
räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan
företräde samt VD-ord avseende erbjudandet. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon
emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto
utsändes ej.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Teckning och betalning med stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 4 oktober 2017. Teckning genom betalning
ska göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller enligt betalningsinstruktioner som
beskrivs på särskild anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:
1) Inbetalningsavi
I de fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin
användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Observera att teckning
är bindande.
2) Särskild anmälningssedel
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den
förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning
genom kontant betalning. Aktieägaren ska på särskild anmälningssedel uppge det antal nya aktier som denne tecknar sig för och fylla
i det belopp som ska betalas. Betalning sker då till:




Betala till bankgiro 727-1695. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.
Betala till bankkonto Swedbank 8901-1,934 606 488-5. Som referens, ange VP-kontonummer eller person/organisationsnummer.
Betalning från utlandet ska ske till Swedbank, IBAN: SE19 8000 0890 1193 4606 4885, SWIFT: SWEDSESS . Som
referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med
betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 4 oktober 2017. Det är
endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Mangold Fondkommission AB
Emissioner/Tectona
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: 08-503 01 595
Fax: 08-503 01 551
E-post: ta@mangold.se
TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning att ske utan stöd av
teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt.
Anmälan om teckning ska göras på anmälningssedel för teckning utan företräde som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och
Mangolds hemsida. Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast den 4 oktober 2017. Observera att anmälan är bindande. I
det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således
att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.
TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av nya aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form
av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar från besked om tilldelning. Något
meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan.
Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta Erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning sker på följande grunder:
Aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska tilldelas i förhållande till det antalet aktier som respektve aktieägare innehar vid
avstämningsdagen enligt bolagsordningen.
AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock inte aktieägare bosatta i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Singapore samt Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än
de som följer av svensk rätt) som äger rätt att teckna aktier i Företrädesmissionen, kan vända sig till Mangold på telefon enligt ovan
för information om teckning och betalning.
AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBEHÖRIGA JURISDIKTIONER

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta eller medborgare i
andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa
undantag, aktieägare som har sina aktier i Bolaget direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i ett land där
erbjudandet enligt detta Memorandum förutsätter prospekt, erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än sådana som
följer av svensk rätt eller där distributionen av detta Memorandum skulle kräva prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än sådana
som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler inte att erhålla detta Memorandum. De kommer inte heller att erhålla
några Teckningsrätter på sina respektive VP-konton.
BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning.
Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VPkonto. De nytecknade B-aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesmissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
HANDEL I BTA

Ingen handel kommer att ske med betalda tecknade aktier (BTA).
LEVERANS AV AKTIER

Så snart emissionen registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av oktober 2017, ombokas BTA till aktier utan särskild
avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare
enligt dennes rutiner.
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att
finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.
UTDELNING

De Nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har införts i den av Euroclear förda aktieboken. Utbetalning av
eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

