
En (1) aktie i Dicot

1. Du tilldelas uniträtter
För varje aktie i Dicot, som du innehar den 2 juni 2020 er-
håller du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt

2. Så här utnyttjar du uniträtterer
Tre (3) uniträtter + 4,00 SEK ger en (1) betald tecknad unit 
(BTU) i Dicot. Tre (3) uniträtter + 4,00 

SEK En (1) BTU i Dicot

3. Så här fungerar en BTU
En (1) BTU konverteras senare till fyra (4) aktier i Dicot samt 
fyra (4) teckningsoptioner av serie 2021. En (1) BTU i Dicot

Fyra (4) aktier i 
Dicot samt fyra (4) 

teckningsoptioner av 
serie 2021

4. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos din förvaltare?

Du har VP-konto (d.v.s. direktregistrerad)

ningsrätt + 2,90 SEK

De aktieinnehavare som har aktier 
på ett VP-konto erhåller emission-
sredovisning från Euroclear där an-
talet tilldelade uniträtterer framgår.

ningsrätt + 2,90 SEK
I de fall samtliga erhållna uniträtterer utnyttjas för 
teckning, använd inbetalningsavi från Euroclear för 

teckning genom betalning.

I de fall annat antal uniträtterer än det som framgår 
av emissionsredovisningen från Euroclear utnyttjas för 
teckning, ska särskild anmälningssedel användas som 

underlag för teckning genom betalning.

Teckningslikviden ska vara 
Mangold tillhanda senast 

den 18 juni 2020.

Förvaltarregistrerade aktieägare

ningsrätt + 2,90 SEK
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning från 
Euroclear. Teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare. ningsrätt + 2,90 SEK

Betalning sker i enlighet 
med instruktioner från 

förvaltare.

FÖR MER INFOMRATION, BESÖK DICOTS HEMSIDA, WWW.DICOT.SE

VILLKOR

Villkor Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berätti-
gar till teckning av en (1) unit. 

Unit Varje unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2021.

Teckningskurs 4,00 SEK per unit motsvarande 1,00 SEK per aktie

Teckningsperiod 4 juni 2020 - 18 juni 2020

Handel med uniträtter 4 juni 2020 - 16 juni 2020

Emissionsstorlek 21,8 MSEK

Teckningsförbindelser 

och garantiåtaganden

4,1%, respektive 65,9%. Totalt 70%.

Villkor för teckning-

soption av serie 2021

En (1) teckningsoption av serie 2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under teckningsperioden 17 

mars 2021 - 31 mars 2021.Teckningskurs per aktie motsvarande 70 procent av den volymvägda gen-

omsnittskursen under perioden 1 mars 2021 - 15 mars 2021, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets 

aktie eller högre än 2,00 kronor.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA UNITS

VILLKOR OCH TECKNING AV UNITS


