Så tecknar du i Företrädesemissionen
Företrädesrätt till teckning
Den som är aktieägare i COT på avstämningsdagen den 17 november 2015 äger företrädesrätt att
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de innehar på avstämningsdagen. En (1) befintlig
aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna tre
(3) nyemitterade aktier. Teckningskursen uppgår till 1,00 kr per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej.
Teckning av aktier skall ske under perioden 20 november – 7 december 2015.
Teckning och betalning med företrädesrätt
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast den 7
december. Aktieägare som har innehavet i COT AB registrerat i depå hos bank eller annan förvaltare
erhåller instruktion om teckning och betalning från respektive förvaltare. Direktregistrerade
aktieägare erhåller från Euroclear Sweden AB ett informationsdokument, en emissionsredovisning
med förtryckt inbetalningsavi och en ”särskild anmälningssedel”. Teckning genom betalning skall
göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med den särskilda anmälningssedeln, enligt
nedan:
A) I det fall då samtliga erhållna teckningsrätter skall utnyttjas för teckning skall endast den
förtryckta inbetalningsavin användas. Teckning av aktier med företräde sker då genom att
endast inbetalning med avin utförs. Den särskilda anmälningssedeln skall i detta fall inte
användas. Observera att teckning är bindande.
B) Särskild anmälningssedel
I det fall att man vill teckna ett annat antal aktier än vad som är förtryckt på inbetalningsavin
skall den särskilda anmälningssedeln användas. Aktieägare skall då uppge antalet aktier som
önskas tecknas (i den övre delen av rutan A) samt nuvarande innehav till grund för
fördelning, i den undre delen av ruta A samt belopp på anmälningssedeln och på
inbetalningsavin. Betalning sker genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild
anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer, ifylld
anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress
och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 7 december 2015. Observera
att anmälan är bindande.
Adressförteckning Aktieinvest FK AB SE-113 89 Stockholm Telefon: 08-50 6517 95 Telefax: 08-50
6517 01 Mail: emittentservice@aktieinvest.se
Teckning och betalning utan företrädesrätt
Teckningsberättigade aktieägare såväl som investerare som ej var aktieägare på avstämningsdagen
erbjuds att insända en intresseanmälan om att teckna (fler) aktier med stöd av överblivna
teckningsrätter. Teckning av aktier utan företrädesrätt sker under samma period som teckning av
aktier med företrädesrätt, det vill säga under perioden 20 november – 7 december 2015.
Intresseanmälan görs på ”Särskild Anmälningssedel 2” för teckning utan företräde”. Anmälan om
teckning utan företrädesrätt sker genom att ”Anmälningssedel för teckning utan företräde” ifylls,
undertecknas och skickas Aktieinvest FK AB på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i
samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt, utan sker efter beslut om
tilldelning och skriftlig instruktion från Aktieinvest FK AB. Anmälningssedel för teckning utan
företräde skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 7 december 2015. Det är

endast tillåtet att insända en (1) Anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar
kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande.
Om du har några frågor tveka inte att höra av Dig till:
Aktieinvest på 08-506 5 17 95, emittentservice@aktieinvest.se alternativt Alternativa
aktiemarknaden på 08-673 17 90, info@alternativa.se

