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BÄSTA AKTIEÄGARE 
 

Genom de teckningsoptioner av serie TO9 som emitterades i samband med företrädesemissionen som 

avslutades i oktober 2017 kan den som innehar teckningsoptioner av serie TO9, under perioden 11 

mars 2019 till och med 22 mars 2019, teckna aktier. Denna information skickas till samtliga aktieägare, 

endast den som innehar eller förvärvar teckningsoptioner av serie TO9 senast den 20 mars 2019 kan 

teckna aktier under teckningsperioden. Fem (5) teckningsoptioner av TO9 berättigar till teckning av en 

(1) aktie. Teckningskurs per aktie har enligt villkoren för teckningsoptionerna av Serie TO9 beräknats 

till 8,50 SEK per aktie 

SISTA DAG FÖR NYTTJANDE RESPEKTIVE AVYTTRING AV TECKNINGSOPTIONER 
Vänligen observera att de teckningsoptioner av serie TO9 som inte avyttras senast den 20 mars 2019 

eller utnyttjas senast den 22 mars 2019 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Nedan presenteras 

information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner. 

FÖR DIG SOM HAR FÖRVALTARREGISTRERADE TECKNINGSOPTIONER (DEPÅ) 
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från 

respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information 

FÖR DIG SOM HAR DIREKTREGISTRERADE TECKNINGSOPTIONER (VP-KONTO) 
Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedel. 

Teckningsoptionerna ersätts därefter med Interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. 

 

 

 

”I och med beskedet att vi fått 
godkänt från Läkemedelsverket att 
inleda den första kliniska studien 
med kontrastmedlet SpagoPix 
(SN132D) passerade vi en mycket 
viktig milstolpe för såväl SpagoPix-
projektet och som för bolaget som 
helhet. Spago Nanomedical har nu 
taget steget in i klinisk 
utvecklingsfas” 
 

 

  Mats Hansen, vd, Spago Nanomedical 
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VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTION AV SERIE TO9 
Fem (5) teckningsoptioner av serie TO9 ger rätt att teckna en (1) ny aktie.  

Teckningskurs har enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO9 beräknats till 8,50 SEK per 

aktie. 

Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO9 kan äga rum under perioden 11 mars 2019 till 

och med 22 mars 2019. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO9 är 20 mars 2019. 

I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO9 nyttjas tillförs bolaget ca 39 MSEK före 

emissionskostnader. Erhållandet av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption av 

serie TO9 beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång. 

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av prospektet som gavs ut i samband med 

företrädesemissionen. Prospektet finns tillgängligt via Bolagets hemsida http://spagonanomedical.se/.  

Frågor med angående teckningsförfarandet kan ställas direkt till Hagberg & Aneborn Fondkommission 

AB som administrerar emissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission nås via telefon 08-408 933 50 

eller e-post info@hagbergnaeborn.se. 

 

Vänliga hälsningar 

Mats Hansen, verkställande direktör 
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