
Villkor och anvisningar / [Terms and Conditions] 

Företrädesrätt och teckningsrätter / [Pre-emptive right and subscription right] 

Den som på avstämningsdagen den 15 januari 2020 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear 

förda aktieboken för Hoylu AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Erbjudandet, i relation till tidigare 

innehav av aktier. För varje befintlig aktie som innehades av Bolagets aktieägare erhölls en (1) 

teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nya aktier i Hoylu AB. 

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer få sin ägarandel utspädd med cirka 14,3 

procent, vid full teckning i Erbjudandet. 

[Those who are registered as shareholders in the shareholders’ register maintined by Euroclear on 

behalf of Hoylu AB on the record date January 15, 2020 will have pre-emption right to subscribe for 

shares in the Offer, in relation to previous holdings of shares. For each existing share held by the 

Company's shareholders, one (1) subscription right was obtained. Six (6) subscription rights entitle to 

subscribe for one (1) new share in Hoylu AB. 

Shareholders who choose not to participate in the Offer will have their ownership diluted by 

approximately 14.3 percent, upon full subscription to the Offer.] 

Teckningsrätter / [Subscription rights] 

Aktieägare i Bolaget erhöll för varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs sex (6) 

teckningsrätter för teckning av en (1) nya aktier i Företrädesemissionen. 

[Shareholders in the Company received for each existing share one (1) subscription right. Six (6) 

subscription rights are required to subscribe for one (1) new share in the Offer.] 

Teckningskurs / [Subscription price] 

Teckningskursen uppgår till 3,20 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 

[The subscription price is SEK 3.20 per Share. No commission will be charged.] 

Avstämningsdag / [Record date] 

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 15 januari 2020. 

Sista dag för handel i Bolagets aktie, med rätt till deltagande i Företrädesemissionen, är den 13 januari 

2020. Första dagen för handel i Bolagets aktier, utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 

14 januari 2020.  

[The record date with Euroclear Sweden for the right to participate in the Offer is January 15, 2020. 

The final date for trading in the Company’s share with the right to participate in the Offer is January 

13, 2020. The first date for trading in the Company’s shares without the right to participate in the Offer 

is January 14, 2020.] 

Teckningsperiod / [Subscription period] 

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 17 januari till 

och med den 31 januari 2020.  

Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och därmed 

förlorar sitt eventuella värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive 

aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. 
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Styrelsen i Hoylu AB har rätt att förlänga teckningsperioden.  Ett eventuellt sådant beslut kommer 

fattas senast i samband med utgången av teckningsperioden. Vid beslut om förlängning av 

teckningsperioden kommer Bolaget gå ut med pressmeddelande. 

[Subscription for shares with support of subscription rights, will take place from and including January 

17, 2020 up to and including January 31, 2020. 

Please Note that upon expiry of the subscription period, unexercised subscrption rights will lapse and 

become worthless. Unexercised subscription rights will be removed from the respective shareholders’ 

VP account without Euroclear Sweden providing any separate notification. 

The board of directors in Hoylu AB is entitled to extend the subscription period. Any such decision will 

be made at the latest in connection with the end of the subscription period. In the event of a decision 

to extend the subscription period, the Company will announce it by a press release.] 

Handel med teckningsrätter / [Trading with subscription rights] 

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden, från och 

med den 17 januari till och med den 29 januari 2020. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller 

annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. 

Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma 

rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget 

på̊ avstämningsdagen. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0013647781. 

[Trading in subscription rights takes place on the Nasdaq First North Growth Market during the period, 

from and including January 17, 2020 up to and including January 29, 2020. Shareholders must contact 

their bank or other trustee directly with the necessary permits to execute the purchase and sale of 

subscription rights. Subscription rights acquired during the above-mentioned trading period give, 

during the subscription period, the same right to subscribe for new shares that the subscription rights 

shareholders receive based on their holdings in the Company on the record date. The ISIN code for the 

subscription rights is SE0013647781. 

Emissionsredovisning och anmälningssedlar / [Issue statements and application forms] 

Direktregistrerade innehav / [Directly registered shareholders] 

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare 

och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear förda 

aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det 

hela antal aktier som kan tecknas i Erbjudandet. Avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-

konto kommer inte att skickas ut. 

Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över 

panthavare och förmyndare erhåller inte någon emissionsredovisning utan meddelas separat. 

[A pre-printed issue statement with an attached payment form will be sent to directly registered 

shareholders and representatives of shareholders who on the record date, are registered in the 

shareholders’ register maintained by Euroclear Sweden on behalf of the Company. The issue 

statement includes, inter alia, the number of subscription rights received and the number of shares 

that may be subscribed for in the Offer. Securities notification stating the registration of subscription 

rights on the shareholders’ VP account will not be sent out. 

 

Delivered by https://ipohub.io



Shareholders included in the special list of pledge holders and nominees maintained in connection 

with the shareholders’ register will not receive any information and will be informed separately.] 

Förvaltarregistrerade innehav / [Nominee-registered shareholders] 

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen 

emissionsredovisning eller bankgiroavi. Teckning av och betalning för aktier i Erbjudandet ska istället 

ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. 

[Shareholders whose holdings are nominee-registered at a bank or other nominee will not receive an 

issue statement or payment form. Subscription for and payment of shares in the Offer is to take place 

in accordance with the instructions from the nominee.] 

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner / [Shareholders resident in certain unauthorized 

jurisdictions] 

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier till personer som är bosatta utanför Sverige 

kan påverkas av värdepapperslagstiftningen i sådana länder, se det i Memorandumets inledande 

avsnittet ”Viktig information”. Med anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, 

aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i 

USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller 

i något annat land där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- 

eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt eller strida mot regler i sådant land, inte att erhålla 

några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya aktier i Erbjudandet. De teckningsrätter som annars 

skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för 

kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer 

emellertid inte att utbetalas. 

[The allotment of subscription rights and issue of new shares to persons resident in other countries 

than Sweden may be affected by securities legislation in such countries, see the introducing section 

"Important Information" above. Consequently, subject to certain exceptions, shareholders whose 

existing shares are directly registered on VP accounts with a registered address in USA, Australia, Hong 

Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea or in any other 

jurisdiction where participation in the Offer would require additional information memorandum, 

registration or actions other than according to Swedish law or contravening laws or regulation in such 

country, will not receive any subscription rights or be entitled to subscribe for shares in the Offer. The 

subscription rights that would otherwise have been delivered to these shareholders will be sold and 

the sales proceeds, less costs, will be paid to such shareholders. However, amounts below SEK 100 will 

not be paid.] 

Teckning med stöd av teckningsrätter / [Subscription with subscription rights] 

Teckning av aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden 17 januari till och 

med den 31 januari 2020. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och 

saknar därmed värde. Efter den 31 januari 2020 kommer, utan avisering från Euroclear, outnyttjade 

teckningsrätter att bokas bort från innehavarens VP-konto.  

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: 

 utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier i Erbjudandet senast den 31 januari 2020, eller 

enligt instruktioner från tecknarens förvaltare, eller 

 sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas för teckning senast den 29 januari 2020 
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[Subscription for Shares in the Offer based on subscription rights shall take place during the period of 

January 17, 2020 and January 31, 2020. Unutilized subscription rights will be invalid after the end of 

the subscription period and thereby become worthless. After January 31, 2020, unutilized subscription 

rights will be withdrawn from the respective shareholders’ VP account without any notification from 

Euroclear Sweden. 

In order not to lose the value of the subscription rights, the holder must either: 

 exercise subscription rights to subscribe for shares in the Offer no later than January 31, 2020, 

or in accordance with directions from the subscriber's nominee, or  

 sell the subscription rights that are not intended to be exercised for subscription by January 

29, 2020.] 

Direktregistrerade aktieägares teckning / [Subscription by directly registered shareholders] 

Teckning av aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning, 

antingen genom användande av den förtryckta bankgiroavin eller genom användande av en särskild 

anmälningssedel enligt något av följande alternativ: 

 Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga teckningsrätter enligt 

emissionsredovisningen från Euroclear ska utnyttjas. 

  

 Anmälningssedeln märkt ”Särskild anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av 

teckningsrätter” ska användas om teckningsrätter har överförts från annat VP-konto, eller av 

annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta 

emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av nya aktier. Samtidigt som den ifyllda 

anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för de tecknade aktierna, vilket kan ske på samma 

sätt som för andra bankgirobetalningar, till exempel via Internetbank, genom girering eller på 

bankkontor.   

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl 15.00 den 31 januari 2020. Eventuell 

anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast 

en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en 

anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt 

ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. 

Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till: 

MANGOLD FONDKOMMISSION AB  

Emissioner/Hoylu 

Box 55691  

102 15 Stockholm 

Tel: 08-503 015 95  

E-post: emissioner@mangold.se (inskannad anmälningssedel) 

Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på Hoylu ABs hemsida, hoylu.com.com, samt på Mangolds 
hemsida, mangold.se och kan även beställas från Mangold under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 
01 595. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast den 31 januari 2020. 
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[Subscription for shares in the Offer by support of subscription rights is to take place by a simultaneous 

cash payment, either by using the pre-printed payment form or using the special application form 

according to one of the following two options: 

• The pre-printed payment form should be used if all subscription rights according to the issue 

statement from Euroclear are to be exercised. 

• The special application form “Special subscription form for shares” is to be used if subscription 

rights have been transferred from another VP account, or for any other reason a different number of 

subscription rights than that are stated in the pre-printed issue report shall be used for subscription of 

new shares. When a completed application form is submitted, payment must be made for the 

subscribed shares, which can be through a bank transfer, e.g via Internet banking, bank giro or at a 

bank office. 

The special application form must be sent to Mangold at 15.00 CET on January 31, 2020, at the latest. 

Any application form sent by mail should therefore be sent in due time before the end of the 

subscription period. Only one application form per person or legal person will be considered. In case 

more than one application form is submitted, only the last application form received will be considered. 

Incomplete or incorrectly completed special application forms may be disregarded. Please note that 

subscription for shares is binding. 

Completed application forms shall be submitted to: 

MANGOLD FONDKOMMISSION AB 

Emissioner/Hoylu 

Box 55691 

102 15 Stockholm 

Telephone: +46 (0)8-503 015 95 

Email: emissioner@mangold.se (scanned application form) 

 

Application forms will be available for download on Hoylu's website, www.hoylu.com, and on 

Mangold's website, www.mangold.se, and can also be ordered from Mangold during office hours on 

telephone +46 (0)8-503 015 95. The application form must have been received by Mangold no later 

than 15.00 CET on January 31, 2020.] 

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige berättigade till teckning med stöd av teckningsrätter 
/ [Directly registered shareholders not resident in Sweden entitled to subscription by subscription 
rights] 

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i Erbjudandet med stöd av 

teckningsrätter samt inte är bosatta i Sverige, inte är föremål för de restriktioner som beskrivs ovan 

under rubriken ”Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner” och som inte kan använda den 

förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i utlandet i enlighet med instruktionerna nedan: 

Swedbank 

SWIFT/BIC: SWEDSESS 

IBAN-nummer: SE87 8000 0890 1169 3319 7003 

Bankkontonummer: 8901-1, 693 319 700-3 

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-kontonummer och referensen från 

emissionsredovisningen anges. Sista betalningsdag är den 31 januari 2020.  
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Om teckning avser ett annat antal aktier än vad som framgår av emissionsredovisningen ska istället 

”Särskild anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter” användas, vilken 

tillhandahålls på Hoylu ABs hemsida, brunkeberg.com, samt kan beställas från Mangold under 

kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. Betalningen ska ske enligt ovan angiven instruktion. Som 

referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer. Anmälningssedel och betalning 

ska vara Mangold tillhanda senast 31 januari 2020. 

[Directly registered shareholders residing outside Sweden and who are not subject to the restrictions 

described above in section “Shareholders resident in certain unauthorized jurisdictions” who are 

entitled to subscribe for shares in the Offer by exercise of subscription rights and who cannot use the 

printed payment form may pay in SEK via a foreign bank in according to the instructions below: 

Swedbank 

SWIFT / BIC: SWEDSESS 

IBAN Number: SE87 8000 0890 1169 3319 7003 

Bank account number: 8901-1, 693 319 700-3 

 

On payment, the subscriber's name, address, VP account number and payment identity stated on the 

issuance statement must be quoted. Last day for payment date is January 31, 2020. 

 

If the number of subscription rights to be exercised for subscription of shares differs from the number 

stated in the issue statement, the application form “Special subscription form for shares” (Sw. Särskild 

anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter) is to be used, which is available 

on Hoylu's website, www.brunkeberg.com, and can be ordered from Mangold during office hours on 

telephone number +46 (0)8-503 015 95. Payment must be made in accordance with the instructions 

above. For payment identity, enter VP account number or personal identification number/organization 

number. The subscription form and payment shall be received by Mangold no later than on January 

31, 2020.] 

Förvaltarregistrerade aktieägares teckning / [Subscription by nominee-registered shareholders] 

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som önskar teckna aktier i Erbjudandet med stöd 

av teckningsrätter ska anmäla sig för teckning i enlighet med instruktion från respektive förvaltare. 

[Shareholders whose holdings are nominee-registered and who wish to subscribe for shares in the Offer 

by exercise of subscription rights shall apply for subscription in accordance with the instructions from 

respective nominee.] 

Teckning utan stöd av teckningsrätter / [Subscription without support of subscription rights] 

Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under perioden från och med den 17 januari till och 

med den 31 januari 2020. Anmälan om teckning utan företrädesrätt görs genom att anmälningssedel 

för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan eller till 

förvaltaren. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som 

anges nedan.  

Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Mangold tillhanda senast klockan 15.00 den 31 

januari 2020. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I 

det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga 

anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. 
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Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din 

förvaltare för teckning.  

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på mangold.se/aktuella-emissioner/ och följ 

instruktionerna. Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där 

deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in 

uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det 

regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer måste 

nationellt ID (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare 

medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar 

en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Mangold ta in ett LEI 

(Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla 

obligatoriska uppgifter inkommer. 

[Application to subscribe for Shares without support of subscription rights is to take place between 

January 17, 2020 and January 31, 2020. Subscription for shares without support of subscription rights 

is to be made by the subscription form for subscription for shares without support of subscription rights 

(Sw. Anmälningssedel för teckning utan företräde) filled in, signed and sent to Mangold at the address 

above. Any payment shall not be made in connection with the subscription, but shall be as set out 

below. 

Application to subscribe for shares without support of subscription rights must have been received by 

Mangold no later than 15.00 CET on January 31, 2020. It is only allowed to submit one (1) subscription 

form for subscription for shares without support of subscription rights. In case more than one 

subscription form is submitted, only the most recently received form will be considered. Other such 

subscription forms will thus be discarded. Please note that subscription for shares is binding. If the 

deposit is linked to an endowment insurance account (Sw. Kapitalförsäkring) or an investment savings 

account (Sw. Investeringssparkonto (ISK)), please contact your nominee. 

Subscriptions can also be made electronically with electronic identification in Sweden (i.e BankID). 

Please go to www.mangold.se/aktuella-emissioner/ and follow the instructions. In the case of 

subscription for shares without support of subscription rights and other corporate events where 

participation is voluntary and the signatory has an own choice of participation, Mangold must collect 

information from you as a citizen of citizenship and identification codes. This follows from the securities 

trading regulations that entered into force on January 3, 2018. National ID (NID) must be collected if 

the person has a different citizenship than Sweden or additional citizenship in addition to Swedish 

citizenship. NID differs from country to country and corresponds to a national identification code for 

the country. For legal entities (companies), Mangold must have a Legal Entity Identifier (LEI). Mangold 

may be prevented from performing the transaction unless all required information is received.] 

Tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter / [Allotment by subscription for shares without 

support of subscription rights] 

Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för 

emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, 

varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter 

och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning 

med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand 

ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa 
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inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har 

tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. 

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande 

av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, 

dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte 

erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle 

försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt denna Företrädesemission, 

kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar 

av mellanskillnaden. 

[Shares not subscribed for with support of subscription rights shall be granted to those who subscribed 

for shares with exercise of subscription rights and applied for subscription for shares without support 

of subscription rights, whereby - in the event of oversubscription - allocation shall be made in 

proportion to the number of subscription rights that such persons exercised for subscription and, 

insofar as this cannot happen by drawing of lots. Subsequently, allotment shall be made to other 

persons who have subscribed for shares without support of subscription rights, whereby - in the event 

of oversubscription - allocation shall be made in relation to the number of shares stated in the 

respective subscription and, if this is not possible, by drawing of lots. 

Notification of any allotment of shares subscribed for without support of subscription rights shall be 

given by the form of a contract note. Payment must be made according to notice on the contract note, 

but no later than three days after the dispatch contract note. No notification is provided to persons 

that has not received any allotment. If subscribed and allotted shares are not paid in due time, 

subscribed shares may be transferred to another person. Should the sale price in such a transfer fall 

below the price according to this Offer, the one who originally received the allocation of these shares 

may be liable for all or part of the difference.] 

Betald tecknad aktie / [Paid subscribed share] 
 
Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi som bekräftelse på att betalda tecknade 
aktier bokats in på VP-kontot. De nytecknade aktierna kommer att bokföras som BTA på VP-kontot till 
dess att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 8, 2020. 
Därefter kommer BTA att bokas om till vanliga aktier. Någon VP-avi utsänds ej i samband med denna 
ombokning.  
 
[After due date for payment, Euroclear Sweden will distribute a notification confirming that paid 
subscribed shares have been registered to the VP account. The newly subscribed shares are entered as 
BTA on the VP account until the new shares has been registered at the Swedish Companies Registration 
Office, which is expected to take place during week 8, 2020. Thereafter, BTA will converted to ordinary 
shares. No notification will be sent about this re-registration.] 

Handel med BTA / [Trade with BTA] 

Handel med BTA beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 

den 17 januari 2020 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. 

Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning 

av BTA. ISIN-koden för BTA är SE0013647799. 

[Trading with BTU is expected to take place on the Nasdaq First North Growth Market during the period 

from January 17, 2020 until the Offer has been registered by the Swedish Companies Registration 
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Office. Securities institutions with the necessary permits are at your service with the mediation of 

purchases and sales of BTU. The ISIN code for BTA is SE0013647799. 

Rätt till utdelning / [Right to dividend] 

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som 

infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna 

införts i aktieboken hos Euroclear. 

[The new shares entitle to a dividend for the first time on the record date for a dividend that falls closest 

after the Offer has been registered with the Swedish Companies Registration Office and the shares are 

entered in the share register maintained by Euroclear.] 

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet / [Announcement of the outcome of the Offer] 

Teckningsresultatet i Erbjudandet kommer att offentliggöras omkring den 3 februari genom ett 

pressmeddelande från Hoylu AB. 

[The outcome in the Offer will be published around February 3, 2020 through a press release from 

Hoylu.] 
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