
 

 

Pressmeddelande 2019-11-04 

 

Teckningskurs för utnyttjandet av 
teckningsoptioner av serie 2018/2019 i Unibap har 
fastställts till 23,38 SEK 
 

Unibap AB (publ) (”Unibap” eller ”Bolaget”) genomförde under fjärde kvartalet 2018 en 
företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av två (2) aktier och en (1) teckningsoption. 
De som tecknade units under teckningsperioden 27 november till 12 december 2018 erhöll 
därmed en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad unit i företrädesemissionen 
(”Teckningsoption”). Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. 
Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av Teckningsoptionen motsvarar en 
rabatt om 25 procent (enligt pressmeddelande den 20 november 2018) av den volymviktade 
snittkursen under perioden 21 oktober till och med den 1 november 2019. Snittkursen under 
mätperioden uppgick till cirka 31,17 SEK och således är teckningskursen fastställd till 23,38 SEK.  

Villkor för teckningsoptioner av serie 2018/2019 i sammandrag: 

Teckningsperiod  
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner pågår under perioden 4–15 november 2019. 

Teckningskurs  
Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en 
teckningskurs om 23,38 SEK per aktie. 

 

Hur teckningsoptionerna nyttjas: 

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå) 
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive 
förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto) 
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom 
samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts 
därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. 

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida 
www.unibap.com och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se. 
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För mer information, vänligen kontakta: 

Fredrik Bruhn 
Verkställande Direktör 
vd@unibap.com 
+46 70 7833215 
 

Kort om Unibap 

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins 
produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning 
och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade 
industridatorlösningar och robotiklösningar. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget 
är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. 

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.  

Mangold Fondkommission AB, CA@mangold,se,  tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. 


