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Recyctec Holding AB, 556890–0111, har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att 
återvinna använd glykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. 

 

Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 3 B samt TO 5 B, 
anmälningsperiod inleds 
 
Teckningskursen i Recyctec Holding ABs (publ) ("Recyctec Holding" eller "Bolaget") optioner av serie TO 3 B 
och TO 5 B har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 9,83 SEK per aktie av serie B. 
Anmälningsperioden inleds imorgon, 17 november och pågår till och med den 30 november 2020. Innehavaren 
av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO 3 B respektive TO 5 B teckna en (1) ny 
aktie av serie B i Recyctec Holding till en teckningskurs om 9,83 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner 
av serie TO 3 B och TO 5 B nyttjas tillförs Bolaget cirka 4,1 MSEK före emissionskostnader (som beräknas uppgå 
till cirka 280 000 kr). 
 
Villkor i sammandrag 
Anmälningsperiod: 17 – 30 november 2020 (teckning sker genom samtidig kontant betalning) 
Antal teckningsoptioner: 393 178 teckningsoptioner av serie TO 3 B och 25 875 teckningsoptioner av serie TO 5 
B. 
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 3 B respektive TO 5 B äger rätt att för varje 
teckningsoption teckna en ny aktie av serie B i Recyctec Holding till kursen 9,83 SEK per aktie. 
Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Recyctec Holding 4 119 290,99 SEK före 
emissionskostnader. 
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 B: 26 november 2020. Teckningsoptionerna av serie TO 
5 B är ej upptagna till handel. 
 
Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 B respektive TO 5 B? 
 
Förvaltarregistrerade innehav 
Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall 
kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna 
 
Direktregistrerade innehav / VP-konto 
Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda 
ner "Anmälningssedeln TO 3 B" respektive ”Anmälningssedel TO 5 B” på Recyctec Holdings hemsida 
(www.recyctec.se). 
 
I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission skall betalning erläggas enligt 
betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Andreas Cederborg 
Verkställande Direktör  
andreas.cederborg@recyctec.se / 070 882 64 00 
 
Recyctec, EarthCare™ och Teknisk Glykol 
Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av 
en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi. 
 
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget 
arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen 
regi och via samarbetspartners.  
EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget 
varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Dessa samt Teknisk Glykol är produkterna som 
görs av tidigare använd glykol, renade på anläggningen i Jönköping och återställda till sitt ursprungliga skick. 
 


