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Hej,  

De teckningsoptioner som emitterades i samband med nyemissionen i höstas kan nu omvandlas 

till aktier genom teckning under perioden 20 maj – 4 juni 2019. En teckningsoption berättigar 

till teckning av en aktie för 3,30 kronor. 

Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 31 maj eller utnyttjas senast 

den 4 juni 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 teckningsoptioner 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 bilagd anmälningssedel. 

Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos 

Bolagsverket. 

 

Villkor för teckningsoption  

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpris för teckningsoptioner är 3,30 

kronor per option. Teckning med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 20 maj – 4 

juni 2019. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 31 maj 2019. 

I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget 6 605 062,20 kronor före 

emissionskostnader. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjande av teckningsoption 

beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång. 

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

emissionen. Memorandumet finns tillgängligt via www.dalsspira.se. 

Frågor med anledning av teckningsförfarandet kan ställas direkt till Aktieinvest Fk AB som 

administrerar emissionen via telefon 08-5065 1795 eller e-post emittentservice@aktieinvest.se. 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Malin Jakobsson, VD 
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För mer information om bolaget, vänligen kontakta: 

Malin Jakobsson, VD 

malin@dalsspira.se 

Telefon: 0528-56 50 51 
 

Dalsspira mejeri AB 

Håbynvägen 6 

458 30 Färgelanda 

 

Telefon: 0528-50001 

E-post: info@dalsspira.se 

Hemsida: www.dalsspira.se 
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