
Pressmeddelande 2018-11-20 

Anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på 

Bolagets hemsida, www.unibap.com, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se, från och med den 27 

november 2018. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 23 november. 

Teckningsperioden löper från den 27 november till och med den 12 december. 

Vidare avser rättelsen teckningspriset för de vidhängande vederlagsfria teckningsoptionerna. I 

pressmeddelandet som offentliggjordes den 16 november 2018 är priset felaktigt beskrivet som 25 procent 

av det volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under perioden 

från och med den 21 oktober till och med den 1 november 2019. Det korrekta priset är 75 procent av det 

volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under perioden från och 

med den 21 oktober till och med den 1 november 2019. Teckningskursen kan dock inte vara lägre än 20 SEK 

eller högre än 30 SEK. 

http://www.fi.se/


Rådgivare 

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Unibap i samband med Företrädesemissionen. 

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget. 

 

 
För mer information, vänligen kontakta: 

Fredrik Bruhn 

Verkställande direktör 

vd@unibap.com 

+46 70 7833215 

 

Viktig information 

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Unibap och investerare ska inte teckna eller förvärva 

några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet. 

Varken uniträtter, betalda tecknades units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats 

eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga 

uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United 

States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, 

Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller 

distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt 

upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, 

liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte 

distribueras till någon sådan jurisdiktion.  

Bolaget har inte ansökt om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas 

till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än 

Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare 

såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller 

under artikel 3(2) i Prospektdirektivet. 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Unibaps aktuella syn på framtida 

händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, 

”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling 

eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som 

okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad 

information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att 

väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de 

framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan 

underrättelse därom. Unibap lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av 

framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig 

lagstiftning. 

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.  

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

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. 

mailto:vd@unibap.com

