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Teckningskurs fastställd för teckningsoption TO 1, anmälningsperiod 

inleds 
 

Teckningskursen i Aerowash AB (publ) (”Aerowash” eller ”Bolaget”) optionsserie TO 1 har 

fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 5,40 SEK per aktie av serie B. 

Anmälningsperioden inleds 4 juni och pågår till och med den 15 juni 2018. Innehavaren av 

teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i 

Aerowash till en teckningskurs om 5,40 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av 

serie TO 1 nyttjas tillförs Bolaget cirka 2,0 MSEK före emissionskostnader (som beräknas 

uppgå till cirka 100 000 kr).   

 

Villkor i sammandrag 

 

Anmälningsperiod: 4 – 15 juni 2018 (teckning sker genom samtidig kontant betalning) 

Antal teckningsoptioner: 370  535 teckningsoptioner av serie TO 1. 

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption 

teckna en ny aktie av serie B i Aerowash till kursen 5,40 SEK per aktie. 

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Aerowash 

2 000 889,00 SEK. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 13 juni 2018.  

 

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 1? 

Förvaltarregistrerade innehav 

Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en 

kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna 

Direktregistrerade innehav / VP-konto 

Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd 

anmälningssedel alternativt ladda ner ”Anmälningssedeln TO 1” på Aerowash 

(www.aerowash.com) eller Partner Fondkommissions hemsida (www.partnerfk.se). 

I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission ska betalning 

erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. 



 

Kontakt 

Aerowash AB (publ) 

Niklas Adler, VD 

Tel: 073-679 39 37 

E-post: niklas.adler@aerowash.com 

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm 

www.aerowash.com 
 

Om Aerowash AB 

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget 

har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar 

tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i 

tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser. 

 

 


