
  

Allmän information om teckning i företrädesemission av units 

Den som på avstämningsdagen den 3 januari 2023 är registrerad som aktieägare i den av 

Euroclear förda aktieboken för SeaTwirls räkning har företrädesrätt att teckna units i proportion 

till det antal aktier som aktieägaren innehar på avstämningsdagen. 

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under 

perioden från och med den 5 januari 2023 till och med den 19 januari 2023. 

Under denna period kan även anmälan om teckning av units göras utan stöd av uniträtter. 

Styrelsen för SeaTwirl förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir 

aktuellt, kommer att offentliggöras av bolaget via pressmeddelande senast sista dagen av 

teckningsperioden, den 19 januari 2023. 

För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, den 3 januari 2023, erhåller innehavaren fyra (4) 
uniträtter. Nio (9) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit under teckningsperioden 
till en teckningskurs om 40 SEK per unit, motsvarande 40 SEK per aktie (teckningsoptionerna 

emitteras vederlagsfritt). En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) 
teckningsoption av serie TO3. 

 

Teckning av units 

 
Investerare kan med eller utan företrädesrätt teckna units på följande vis: 

1. Direktregistrerade konton – där du kan anmäla intresse för teckning av units genom: 

a. Din respektive bank (ex. Avanza, Nordnet), där du hittar ett meddelande om att 

en företrädesemission pågår i ett bolag du innehar aktier i. Teckning och 

betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. 

b. Eller genom att skicka in en anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt 

med bifogad betalningsanmälan till Vator Securities senast kl. 15:00 den 19 

januari 2023. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt hittas via Vator 

Securities webbsida, under emissionsinstitut och aktuella erbjudanden, eller via 

SeaTwirls webbsida, under underavsnittet investerare – företrädesemission 2023. 

Anmälningssedeln för teckning utan företrädesrätt kan skickas till Vator 

Securities via e-post till: emissioner@vatorsec.se. 

 

Så tecknar du units genom alternativ b:  

1. Ladda ner anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt antingen på Vator 

Securities eller SeaTwirls webbsida. 

2. Fyll i nödvändiga uppgifter; bank, kontonummer, antal units som avses 

tecknas, (och vid företrädesrätt, antal uniträtter som avses nyttjas). 

3. Skicka anmälningssedeln för teckning utan företrädesrätt antingen per post 

eller via e-post. 

 

2. Depå – du som investerare behöver anmäla intresse genom din förvaltare och följa deras 

rutiner. 
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