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Pressmeddelande  
 

Den andra teckningsperioden för teckningsoptioner i Confidence inleds den 1 december 
Stockholm 29 november, 2021 – Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL 
Group AB), (”Bolaget”) meddelar att den andra teckningsperioden för teckningsoptioner av serie 
TO3 och TO4 inleds på onsdag den 1 december och pågår fram till den 31 december 2021. 

Enligt villkoren för de båda serierna teckningsoptioner ger en option rätt att teckna en aktie i Confidence 
International AB för kursen 1,23 SEK. Villkoren säger vidare att om bolaget genomför en nyemission görs 
en omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. 
Formeln för omräkningen innehåller följande faktorer: antal aktier före emissionen (56,7 miljoner), antal 
nya aktier i emissionen (12,6 miljoner), teckningskurs för ny aktie (2,00 SEK) samt aktiens snittkurs under 
teckningsperioden för emissionen (1-15 december 2021). För närmare detaljer om hur omräkningen 
görs, se villkoren för TO3 respektive TO4, vilka finns publicerade på Bolagets hemsida. 

Efter att teckningsperioden för nyemissionen har löpt ut den 15 december kommer aktiens snittkurs 
under perioden att räknas ut och de omräknade optionsvillkoren kommer att publiceras via ett 
pressmeddelande och på Bolagets hemsida senast den 18 december 2021.  

Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja sina optioner kan anmäla detta till sin bank eller 
förvaltare när som helst under teckningsperioden för optionsinlösen, 1-31 december 2021, men 
eftersom omräkningen av optionsvillkoren kommer att fastställas först efter den 15 december 2021 
kommer teckningskurs och antalet tecknade aktier innan detta datum att vara preliminära, för att 
slutligen fastställas efter den 15 december. Likviddag för utnyttjande av teckningsoptioner och 
leverans av tecknade aktier kommer att vara efter teckningsperiodens utgång den 31 december 2021.
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