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Q&A – Företrädesemission av units  

1. Behöver jag göra något för att få “kostnadsfria” units (bestående av teckningsopt-

ioner)?  

Ja. För att erhålla units behöver du aktivt teckna units via din bank (kontakta din bank för att 

göra detta). Om du inte hittar instruktioner för teckning, vänligen kontakta din bank så kom-

mer densamma att hjälpa dig.  

Du som har ett VP-konto eller servicekonto ska fylla i och skicka den anmälningssedel som du 

fått hemskickad enligt informationen som återges på anmälningssedeln. Anmälningssedeln 

finner du även på vår hemsida: https://saniona.com/se/investors/unit-rights-issue-

2020/prospectus/  

Är du osäker på vilken typ av konto för värdepapper du har kan du kontakta din bank för in-

formation. 

Vänligen notera: 

(a) DU SKA ENDAST ANVÄNDA ANMÄLNINGSSEDELN OM DU HAR ETT SVENSKT VP-

KONTO ELLER SERVICEKONTO. Ett svenskt VP-konto börjar på 000 (tre nollor). 

 

(b) Du kan endast teckna units om du har uniträtter på ditt värdepapperskonto eller 

depå (antingen från avstämningsdagen eller via köp av uniträtter på Nasdaq Stock-

holm). 

 

 

2. Hur mycket kostar det att teckna units (bestående av teckningsoptioner)? 

Det kostar ingenting att teckna units. Teckningskursen är noll (0,0) SEK per unit.  

 

3. Hur många units kan jag teckna?  

Som aktieägare i Saniona har du erhållit en (1) uniträtt för varje aktie du hade på avstäm-

ningsdagen den 13 februari 2020. 

Du behöver tjugo-nio (29) uniträtter för att teckna en (1) unit. 

En (1) unit består av totalt tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1, TO 2 och TO 3, vilka kan 

nyttjas för teckning av nya aktier i tre olika nyttjandeperioder som är följande:  

Teckningsoptioner av serie TO 1: 11-25 maj 2020 

Teckningsoptioner av serie TO 2: 7-21 september 2020 

Teckningsoptioner av serie TO 3: 6-20 april 2021 

 

https://saniona.com/se/investors/unit-rights-issue-2020/prospectus/
https://saniona.com/se/investors/unit-rights-issue-2020/prospectus/
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4. Kan jag ansöka om att teckna extra units?  

Ja, det är möjligt att ansöka om att teckna extra units, men du behöver uniträtter för att 

kunna göra detta (antingen genom att köpa uniträtter på Nasdaq Stockholm eller från att du 

varit aktieägare på avstämningsdagen).  

Om där finns units kvar att tilldela efter att teckningstiden avslutats, kommer tilldelning ske 

pro rata i enlighet med tilldelningsprinciper som finns angivna i prospektet. 

 

5. Vad är en teckningsoption? 

En teckningsoption som utges i företrädesemissionen är ett finansiellt instrument som ger in-

nehavaren en rätt, men inte en skyldighet att teckna en ny aktie i bolaget. 

En (1) teckningsoption som utges i företrädesemissionen ger innehavaren en rätt att teckna 

en (1) ny aktie i Saniona inom en given tidsperiod och till ett förbestämt pris. Företrädes-

emissionen innebär att du erhåller tre (3) teckningsoptioner per tecknad unit. De tre (3) teck-

ningsoptionerna kan utnyttjas för teckning i tre olika tidsperioder (vänligen se dessa specifice-

rade ovan).  

 

6. Hur vet jag vad teckningskursen kommer vara när jag ska utnyttja teckningsoptionerna?  

Vi kommer att publicera teckningskursen genom ett pressmeddelande senast en (1) dag in-

nan respektive nyttjandeperiod börjar.  

Teckningskursen för teckning av nya aktier i Saniona genom utnyttjande av teckningsoptionen 

ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen av bolagets aktie på Nasdaq 

Stockholm under en tvåveckorsperiod som slutar två handelsdagar innan respektive nyttjan-

deperiod börjar.  

Teckningskursen kommer dock inte vara lägre än 25 SEK och inte högre än 30 SEK per aktie.  

 

7. Vad kan jag göra om jag inte vill teckna units?  

Uniträtterna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, om du inte vill nyttja uniträtterna 

för teckning har du möjlighet att sälja dem. Du kan kontakta din bank om du vill sälja dina 

uniträtter.  

Om du inte nyttjar uniträtterna för teckning av units senast den 2 mars 2020 kl. 17.00 eller 

säljer uniträtterna senast den 27 februari 2020, kommer uniträtterna att bli ogiltiga och för-

lora sitt värde.  
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8. Vad kan jag göra om jag inte vill nyttja teckningsoptionerna senare?  

Units (BTU) är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Du kan sälja (och köpa) units (BTU) 

från och med den 17 februari 2020 fram till omkring mitten av mars 2020.  

Efter att företrädesemissionen är genomförd kommer varje unit att omvandlas till tre (3) 

teckningsoptioner på ditt värdepapperskonto, vilket beräknas ske omkring mitten av mars 

2020. Saniona kommer ansöka om att uppta teckningsoptionerna till handel på Nasdaq Stock-

holm. Handel i teckningsoptionerna förväntas påbörjas från omkring mitten av mars 2020.  

 

9. Varför säger min bank att teckningskursen är 0,01 SEK per unit om det inte kostar något 

att teckna?  

På grund av teknisk begränsning i Euroclear:s system är priset i Euorlcear:s system satt till 

0,01 SEK per unit. Men, detta är endast en teknisk begränsning och priset per unit är 0,0 SEK 

vilket innebär att du inte ska betala något när du tecknar units i företrädesemissionen. Om 

din bank inte förstår den tekniska begränsningen, vänligen kontakta emissionsinstitutet Se-

dermera Fondkommission, så kan dem hjälpa dig med teckningen:  

issuingservices@sedermera.se och/eller 040-615 14 10. 

 

10. Varför delade ni inte ut teckningsoptionerna istället för att be aktieägare att teckna för 

dem?  

Av tekniska skäl var det inte möjligt att dela ut teckningsoptionerna och företrädesemiss-

ionen bedömdes därför vara det bästa praktiska alternativet för bolaget. 

 

 

mailto:issuingservices@sedermera.se

