
VILLKOR Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 6 november 2020 berättigar till en (1) uniträtt 

och tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i SeaTwirl. En (1) unit består av åtta (8) aktier 

och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021/1.  

TECKNINGSKURS 560 SEK per unit.

AVSTÄMNINGSDAG 6 november 2020.

TECKNINGSPERIOD 10 november 2020 till och med den 24 november 2020.

HANDEL MED UNITRÄTTER 10 november 2020 till och med den 20 november 2020.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA UNITS

De aktieinnehavare som har aktier på 
ett VP-konto erhåller emissionsredov-
sining från Euroclear där antalet 
tilldelade uniträtter framgår.

Teckningslikviden ska vara Mangold 
tillhanda senast den 24 november 
2020.

I de fall samtliga erhållna uniträtter 
utnyttjas för teckning, använd inbetal-
ningsavi från Euroclear för teckning 
genom betalning.

I de fall annat antal uniträtter än det 
som framgår av emissionsredovisningen 
från Euroclear utnyttjas för teckning, ska 
särskild anmälningssedel användas 
som underlag för teckning genom 
betalning.

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredo-
visning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet med 
instruktioner från förvaltare.

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare.

4. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos din förvaltare?
Du har vp-konto (d.v.s. direktregistrerad)

Mangold Fondkommission AB

Ärende: SeaTwirl AB (publ) 

Box 55691

SE-102 15 STOCKHOLM

Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr. 

Tel: 08-503 01 595

Email: emissioner@mangold.se

Förvaltarregistrerade aktieägare

TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER

1. Du tilldelas uniträtter
För varje aktie i SeaTwirl som du innehar den 6 
november erhåller du en (1) uniträtt.

En (1) aktie i SeaTwirl ger En (1) uniträtt

2. Så här utnyttjar du uniträtter
Tjugo (20) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit 
till teckningskursen 560 SEK.

Tjugo (20) uniträtter ger En (1) unit i SeaTwirl

3. Så här fungerar en unit
En (1) unit innehåller åtta (8) aktier samt en (1)
vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/1.

En (1) unit i SeaTwirl 
innehåller

Åtta (8) aktier och en (1) 
vederlagsfri 
teckningsoption  


