
 
Pressmeddelande    Orrefors 10 november, 2021 

Anima Group erhåller vederlagsfria garantiåtaganden avseende teckningsoptioner av serie TO 1 
 
Nyttjandeperioden för Anima Group AB:s (Anima Group) teckningsoptioner av serie TO 1 inleds den 6:e 
december 2021. Bolaget kan idag meddela att styrelseledamot Oliver Aleksov tillsammans med Milad 
Pournouri skriftligen ingått i ett garantiåtagande om totalt 2,015,561 SEK. 
 
Information om teckningsoptioner av serie TO 1 
 
Styrelsen i Anima Group beslutade i mars 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämman i april 2020 att 
dela ut vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 till existerande aktieägare. Totalt emitterades 743 702 
teckningsoptioner av serie TO 1 vilka under perioderna från och med 12–26 maj 2021 samt 6–20 december 
2021 ger optionsinnehavaren möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 7,20 SEK per aktie. Totalt kan 
inlösen av teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 5.35 MSEK före emissionskostnader. 

Vid teckningsperioden 12–26 maj 2021 tecknades 463 763 teckningsoptioner vilket inbringade Bolaget cirka 
3,34 MSEK före emissionskostnader. Därmed återstår 279 939 optioner för den kommande teckningsperioden 
6–20 december 2021 vilket totalt kan tillföra bolaget 2,015,561 SEK före emissionskostnader.  
 
”Top-down garanti” avseende TO: 
 
Anima Group har erhållit garantiåtagande om totalt 2,015,561 SEK vilket motsvarar 100 procent av den totala 
emissionslikvid som resterande teckningsoptioner av serie TO 1 kan inbringa. 
 
Garantin är en så kallad ”top-down garanti” vilket innebär att om TO 1  utnyttjas till 72,9 procent verkställs 
garantiteckning för resterande 27,1 procent upp till fulltecknad TO 1. Garantiåtagandet adderar således till 
gällande teckningsnivå för TO 1 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionsinlösen för det fall 
samtliga TO 1 inte nyttjas av befintliga innehavare. Om garantin aktiveras kommer teckning av aktier från 
garantitecknarna i praktiken ske genom en riktad nyemission som genomförs efter nyttjandeperioden av serie 
TO 1 har avslutats. 
 
Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda kursen i teckningsoptionsinlösen som uppgår till 
7,20 SEK per ny aktie, och endast i den omfattning TO 1 inte nyttjas av befintliga innehavare inom ramen för 
garantiutfästelsernas fulla belopp. 
 
Ingen ersättning för garantin utgår till garantitecknarna, därmed uppgår kostnaden för garantin till 0 SEK.  



Anima Group har erhållit garantiåtagande från följande individer: 
 
Oliver Aleksov (styrelseledamot Anima Group) 1,007,781 SEK 
 
Milad Pournouri 1,007,780 SEK 
 
Totalt 2,015,561 SEK 

För ytterligare information kontakta: 
Maria Karlsson 
TF Verkställande direktör 
Anima Group AB 
Tel: +46 (0)765 62 02 57 
maria.karlsson@animagroup.se  

Denna information är sådan information som Anima Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för 
offentliggörande 2021-11-10 kl. 08:35 CET  

Om Anima Group AB 

Anima Group AB Anima Group är ett tillväxtföretag som säljer och utvecklar produkter, samt skapar och 
förvärvar verksamheter inom sport-, fritids-, och husdjursrelaterade områden 
 
 


