
 

 

Pressmeddelande 2019-11-20 

 

Unibap meddelar att nyttjandegraden av 
teckningsoptionerna av serie 2018/2019 (TO1) 
uppgick till cirka 99,2 procent– tillförs cirka 
18,8 MSEK  
 

Unibap AB (publ) (”Unibap” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner 
av serie 2018/2019 (TO1). Totalt nyttjades 805 525 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99,22 
procent, för teckning av 805 525 aktier till en teckningskurs om 23,38 SEK per aktie. Genom 
nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Unibap därmed cirka 18,8 MSEK före emissionskostnader. 

Bakgrund 
Förra året genomförde bolaget en företrädesemission av units, bestående av två (2) aktier och en (1) 
vederlagsfri teckningsoption, med teckningsperiod 27 november till och med 12 december 2018. 
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2018/2019 pågick under perioden 4 till 15 november 
2019 och har således avslutats. Teckningskursen för teckning av aktier i Unibap genom nyttjande av serie 
2018/2019 fastställdes, som tidigare kommunicerats, till 23,38 SEK per aktie. 

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. 
Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske om cirka två veckor. 

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie 2018/2019 finns tillgängliga på Unibaps hemsida, 
www.unibap.com. 

Antal aktier och aktiekapital 
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Unibap med 805 525 aktier, från 7 319 984, 
till 8 125 509 aktier. Aktiekapitalet ökar med 108 926,16 SEK, från 989 836,17 SEK, till 1 098 762,33 SEK. 

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några TO1, uppgår utspädningen till 9,91 procent. 
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För mer information, vänligen kontakta: 

Fredrik Bruhn 
Verkställande Direktör 
vd@unibap.com 
+46 70 7 833 215 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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. 


