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23 mars 2017 

 

VILLKOR OCH TIDSPLAN I KOMMANDE FÖRETRÄDESEMISSION 

Vid en extra bolagsstämma i Briox den 21 mars 2017 beslutades bland annat om att genomföra en 
företrädesemission av units (innefattande aktier och teckningsoptioner). 

Nedan följer villkor och tidslinje för emissionen. 

Företrädesemission av units 

• Befintliga aktieägare i Briox erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, en (1) 

uniträtt 

• Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) unit. 

• Varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner. 

• Teckningskursen är 10,40 kronor per unit, d.v.s. 2,60 kronor aktie. Teckningsoptionerna 

är vederlagsfria. 

• Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie enligt villkor nedan.  
• Emissionen är säkerställd i sin helhet genom garantiförbindelser, teckningsförbindelser 

och avsiktsförklaringar. 

Viktiga datum 

• Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 mars 
2017.  

• Första dag för handel med bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är därmed 
den 27 mars 2017.  

• Avstämningsdag hos Euroclear Sweden är den 28 mars 2017 
• Teckning av units med stöd av uniträtter skall ske under tiden från och med den 30 mars 

2017 till och med den 18 april 2017. Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic MTF 
under perioden 30 mars 2017 till och med den 12 april 2017. 

Nyttjande av teckningsoption 

Teckning av aktie med utnyttjande av teckningsoptionsrätt ska kunna ske under tiden från och 
med 16 maj 2018 till och med 15 juni 2018.  Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teck-
ningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för 
bolagets aktie under perioden 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och 
högst 4,50 kronor.  

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)  
Mobil: +46 (0)708157200 E-post: johan.rutgersson@briox.se  


