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VIKTIG INFORMATION
Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till AcouSort AB (publ):s memorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Varje beslut att investera i AcouSort bör grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i
dess helhet, vilket efter godkännande, kommer finnas tillgängligt på www.acousort.com. AcouSort AB (publ) (org. nr. 556824-1037).

Erbjudandet i sammandrag
Avstämningsdag:

29 mars 2018

Sista dag för handel inkl. teckningsrätt:

27 mars 2018

Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget
äger företräde att teckna aktier. Varje aktie i Bolaget berättigar till
en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av
en (1) ny aktie.

Teckningstid:

4 – 18 april 2018

Teckningskurs för aktie:

9 SEK per aktie

Handel med teckningsrätter:

På AktieTorget under perioden 4 – 16 april 2018

Handel med BTA:

På AktieTorget under perioden 4 april 2018 tills Bolagsverket
registrerat Nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring
mitten av maj 2018.

Antal aktier i erbjudandet:

2 504 166 aktier

Antal aktier innan emission:

7 512 500 aktier

Teckningsförbindelser:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 12 178 557 SEK.

Emissionsvolym:

22 537 494 SEK

ISIN-kod aktier:

SE0009189608

ISIN-kod teckningsrätter:

SE0011036250

ISIN-kod BTA:

SE0011036268

Teckningsförbindelser
Emissionen är säkerställd till cirka 54 procent genom teckningsförbindelser om cirka 12,2 MSEK. Aktieägarna Stefan
Scheding, Torsten Freltoft via bolag, Martin Linde via bolag,
Johan Nilsson, LU Holding och ett antal av Bolagets anställda deltar i emissionen med totalt cirka 1,4 MSEK. Övriga teckningsförbindelser har tillkommit genom att aktieägarna Thomas Laurell, Stefan Scheding, Torsten Freltoft via
bolag, LU Holding AB, Johan Nilsson och Martin Linde via

bolag vederlagsfritt har överlåtit överblivna teckningsrätter
i emissionen till nya investerare, som har åtagit sig att teckna aktier i emissionen. De största teckningsförbindelserna
utgörs av Cormac Invest AB (5 MSEK), Wictor Billström (1
MSEK) och Modelio Equity AB (1 MSEK). Likvid har dock
inte säkerställts på förhand. Det utgår ingen ersättning för
teckningsförbindelserna.

VD Torsten Freltoft har ordet
Verksamhetsåret 2017 var ett spännande år för AcouSort,
som inleddes med att Bolaget noterades på AktieTorget
den 9 januari 2017. Noteringsemissionen tecknades till 697
%. Efter noteringen har det även varit en god likviditet i Bolagets aktie, över 16 miljoner aktier har bytt ägare i över 22
000 separata avslut, detta trots att cirka 50 % av bolagets
aktier under det första året omfattades av lock up-avtal.
Genom nuvarande nyemission tar vi nästa steg i utvecklingen genom att inrikta oss på att kommersialisera de nuvarande och kommande strategiska OEM-projekten samt
att förstärka sälj- och supportorganisationen för systemen
AcouTrap och AcouWash. För att kunna uppnå målet att
kommersialisera de strategiska OEM-projekten kommer
även en satsning på forskning och produktutveckling vara
nödvändig.

”Vi har genom flera studier
med stora multinationella
Life Science-partners visat att
separation av blodplasma kan
genomföras effektivt genom
att använda ultraljudsvågor för
att koncentrera och separera
blodceller från blodplasman.”

Vi har genom flera studier med stora multinationella Life
Science-partners visat att separation av blodplasma kan
genomföras effektivt genom att använda ultraljudsvågor för
att koncentrera och separera blodceller från blodplasman.
Separation av blodplasma utgör därför kärnan i våra två
mest avancerade strategiska samarbeten.
Efter att den fjärde gemensamma studien tillsammans
med OEM-partner 1 avseende akustisk separation av blodplasma för klinisk diagnostik avslutats, har vi avtalat om
ett s.k. Term Sheet som beskriver de gemensamma riktlinjerna för ett kommande royalty- och kommersialiseringsavtal med OEM-partner 1. Term Sheet håller för närvarande
på att konverteras till ett juridiskt kommersialiseringsavtal.
Arbetet med detta utvecklas framgångsrikt och förväntas
kunna slutföras under slutet av Q2 2018. Avtalet bygger
på de positiva resultaten av den fjärde gemensamma
delstudien, och förväntas leda till vidare gemensam
utveckling under det kommande året med siktet inställt
på att tekniken ska integreras i framtida produkter
från partnern.
Delprojekt två med OEM-partner 3, avseende blodplasmaseparation i veterinärmedicinska tillämpningar,
har nu framgångsrikt sluförts. Parterna diskuterar för
närvarande detaljerna kring nästa fas i samarbetet.
Det huvudsakliga målet i den kommande fasen är att
undersöka hur snabb och robust separationslösningen
som togs fram i föregående fas kan bli. Denna fas
beräknas kunna avslutas innan utgången av Q2 2018
och förhoppningen är att det fortsatta samarbetet leder
till att tekniken används i partnerns kommande produkt.

I vårt arbete med att optimera våra affärsmöjligheter
har vi tillsammans med Danmarks Tekniska Universitet (”DTU”) även undersökt möjligheten att ersätta
glas med plast i de akustiska separationschippen,
vilket lett till en patentansökan från AcouSort med
uppfinnare från båda parter. Detta förväntas efter
vidare utveckling kunna leda till billigare separationsmoduler som både är lättare att integrera med andra
funktioner än dagens chip och lämpar sig bättre som
engångskomponenter. AcouSort har under januari
2018 erhållit alla rättigheter till uppfinningen från DTU.
Utöver de ovan nämnda OEM-projekten har vi som
ambition att inleda ett nytt strategiskt partnerskap per
år. Det potentiella royaltyvärdet för varje framgångsrikt kommersialiseringsavtal som tecknas förväntas
uppgå till 5-15 miljoner USD, sett över en tioårig
kommersialiseringsperiod.
I syfte att generera intäkter i Bolaget och att ytterligare stimulera det vetenskapliga samarbetet för fortsatt
utveckling av akustofluidikbaserade tillämpningar,
fortsätter vi även kommersialiseringen och marknadspenetrationen av våra två forskningssystem,
AcouTrap och AcouWash. Under februari 2018 erhöll
vi CE-märkning för AcouTrap. CE-märkningen är en
viktig milstolpe eftersom den tillåter oss att sälja och
leverera AcouTrap-systemet till kommersiella kunder.
Som ett led i marknadsföringen och lanseringen av

båda systemen kommer vi att etablera en supportorganisation i Lund som kommer arbeta aktivt med
användarna av AcouTrap och AcouWash för att stödja
Bolagets utveckling av dessa tillämpningar. Vi
kommer även att förstärka organisationen för försäljning, distribution och support av systemen i Nordamerika genom det dotterbolag i USA (Maryland)
som är under etablering. Därefter är nästa målmarknad Kina, Japan och Sydkorea, där vi avser att
arbeta med lokala distributörer och agenter.
Vi bedömer att likviden från den nuvarande Nyemissionen kommer att möjliggöra implementeringen av
Bolagets kommersialiserings- och utvecklingsplan.
Denna innefattar bland annat utvecklingen av den
första OEM-modulen fram till lansering, vidareutveckling av våra befintliga OEM-projekt och produkter,
upprättandet av nya strategiska partnerskap med
större aktörer inom Life Science-branschen samt
förstärkning av sälj- och supportorganisationen för
systemen AcouTrap och AcouWash. Vi tror att dessa
aktiviteter kommer att leda till en mycket god
utveckling av Bolaget.
Med de orden vill jag önska både befintliga aktieägare och nya intressenter varmt välkomna att deltaga i
AcouSorts nyemission.
Torsten Freltoft – VD, AcouSort AB

Bakgrund och motiv
Bakgrund

Motiv

Två av de vanligaste dödsorsakerna i världen är cancer
och sepsis (blodförgiftning). Bara i USA dör över 250 000
människor årligen till följd av sepsis och över 500 000 i
cancer. Dödssiffrorna i de båda sjukdomarna förväntas
dessutom öka i framtiden, mot bakgrund av bland annat
en ökande medellivslängd hos befolkningen samt en ökad
resistens mot antibiotika hos de bakterier som orsakar
sepsis. Behandlingar finns tillgängliga för båda dessa typer
av sjukdomar men måste sättas in i ett mycket tidigt skede
i sjukdomsförloppet för att öka chanserna för överlevnad
och återhämtning. Noggranna bioanalyser av patientens
blod måste dessutom utföras för att kunna ge rätt form av
behandling. Problemet med detta är att dagens metoder för att förbereda patientens blodprov för bioanalys är
tidskrävande och missar många av de celler och bakterier
man vill hitta. I värsta fall kan processen med att förbereda
patientens blod för bioanalys vara så utdragen att dödsfall sker som hade kunnat undvikas om analysprocessen
varit mer tidseffektiv. Det finns alltså ett behov av nya och
innovativa metoder för att kunna behandla och förbereda
blodprover för att på så sätt kunna bidra till att minska
antalet offer för cancer och sepsis, men även många andra
sjukdomar som kräver bioanalys av blod vid diagnostisering och behandling.

Vid fulltecknad Nyemission tillförs Bolaget cirka 22,5 MSEK
före emissionskostnader. AcouSort har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 12,2 MSEK. Den totala
emissionslikviden om cirka 22,5 MSEK är (efter finansiering
av emissionskostnader om totalt cirka 1,7 MSEK) avsedd
att användas för att finansiera utvecklingen av Bolaget och
dess produkter. Det främsta projektet inom ramarna för
detta är att utveckla nuvarande och kommande samarbeten med strategiska partners i Life Science-branschen,
vilket innebär fortsatt utveckling av OEM-moduler för
separation av blodplasma som resulterar i lansering av
produkter på marknaden. Likviden ska dessutom
användas till att implementera den generella utvecklingsoch kommersialiseringsplan som AcouSort har för övriga
produkter, vilket bland annat innefattar en förstärkning
av sälj- och supportorganisationen för AcouTrap- och
AcouWash-systemen. Därutöver ska likviden användas
till att förbereda för produktion av OEM-moduler i låg
till medelhög volym genom anpassning av monteringsanläggningar och upprättande av ett ISO-certifierat
kvalitetsledningssystem. Nedan följer en detaljerad
förteckning över emissionslikvidens användande
fördelat på Bolagets aktiviteter:

AcouSort är ett teknikföretag baserat i Lund, inriktat mot
att utveckla instrument för cell- och partikelseparation.
Bolaget bygger sina produkter på en teknik som kallas
akustofores, som är ett sätt att särskilja partiklar i en vätska
med hjälp av ultraljudsvågor och hur partiklarna, på grund
av deras fysikaliska egenskaper, reagerar när de blir utsatta för dessa ultraljudsvågor. Tekniken har ett antal potentiella tillämpningsområden och ett av dem är just förberedelse av blodprover för bioanalys. Vetenskapen som AcouSort
baserar sin teknik på härstammar till stor del från den
forskning som utförs av forskargruppen ledd av professor
Thomas Laurell vid Lunds universitet. Laurell, som även är
styrelseledamot i Bolaget, har forskat om akustofores och
dess tillämpningar i över 15 år. Forskningsresultaten från
Laurells grupp bygger på en sammanlagd forskningsbudget på över 120 MSEK sedan 2009 och forskargruppen har
under denna tid publicerat cirka 60 vetenskapliga artiklar
inom ämnet – bland annat de fundamentala artiklarna
”Free flow acoustophoresis (FFA) – A new microfluidic
based mode of particle and cell separation” som citerats
279 gånger och ”Acoustic Control Of Suspended Particles
In Micro Fluidic Chips” som har citerats 212 gånger.

• Vidareutveckling av strategiska partnersamarbeten,
inklusive forskning och produktutveckling – cirka 35 %
• Försäljning och affärsutveckling – cirka 30 %
• Vidareutveckling av tillverknings- och logistikkedjan för
OEM-moduler, inklusive upprättande av ISO-certifierat
kvalitetsledningssystem – cirka 25 %
• Administration av Bolaget – cirka 10 %
Det är styrelsens bedömning att Nyemissionen kommer
att möjliggöra en utveckling av AcouSort som gör Bolaget långsiktigt lönsamt och därmed kapabelt att leverera
avkastning till sina aktieägare.
I det fall AcouSort inte tillförs åtminstone cirka 18 MSEK,
vilket är den lägsta nivå på emissionslikviden som krävs
för att Bolaget ska kunna genomföra utvecklingen enligt
plan, finns risk att Bolaget i väsentlig grad måste revidera
utvecklingsplanerna.

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 29 mars 2018 var registrerad
som aktieägare i AcouSort äger företrädesrätt att teckna aktier i
företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Tre (3)
per avstämningsdagen innehavda aktier berättigar till teckning av
en (1) nyemitterad aktie.

bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast
en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att
beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld
särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Anmälan är bindande.

priset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa
aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller, för en (1) på avstämningsdagen
innehavd aktie, en (1) teckningsträtt (av Euroclear Sweden AB
benämnd teckningsrätt (”TR”). Det krävs tre (3) teckningsrätter för
att teckna en (1) aktie.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Teckningskurs
Teckningskursen är 9,00 kronor per aktie.
Courtage utgår ej.

Tfn: 08-684 05 800

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta
kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning.
Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade antal units är bokförda som BTA på VP-kontot
tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande
i företrädesemissionen är den 29 mars 2018. Sista dag för handel
i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen är
den 27 mars 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt
till deltagande i företrädesemissionen är den 28 mars 2018.
Teckningstid
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under
tiden från och med den 4 april 2018 till och med den 18 april 2018.
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter
ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter
bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild
avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, detta skall ske senast sista dagen i
teckningsperioden.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden 4 april 2018 till och med den 16 april 2018. Aktieägare skall
vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga
tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter.
Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod
ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som
de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i
Bolaget på avstämningsdagen.
Ej utnyttjade teckningsrätter
Teckningsrätter som ej sålts senast den 16 april 2018 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 18 april 2018, kommer att
bokas bort från samtliga vp-konton utan ersättning. Ingen särskild
avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Emissionsredovisning
och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 29 mars 2018 är registrerade i den av Euroclear för
Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, anmälningssedel för
teckning utan stöd av teckningsrätter samt informationsbroschyr.
Fullständigt memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.acousort.se samt Aqurat Fondkommissions
hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i
den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas
separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på
aktieägares VP-konto utsändes ej.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom
kontant betalning under perioden från och med den 4 april 2018
till och med den 18 april 2018. Observera att det kan ta upp till tre
bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.
1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter
utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin
från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning
genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed
inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom
betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på
den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin
från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.
Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00
den 18 april 2018. Eventuell anmälningssedel som sänds med post

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: AcouSort
Box 7461
103 92 Stockholm
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade
hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock utsändes informationsbroschyr
innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen
och hänvisning till fullständigt informationsmemorandum. Teckning
och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från
respektive förvaltare.
Teckning utan stöd av företrädesrätt
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period
som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och
med den 4 april 2018 till och med den 18 april 2018. Styrelsen
i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter
förlänga teckningstiden. En sådan förlängning skall meddelas
senast 18 april 2018. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker
genom att anmälningssedel för teckning utan teckningsrätter ifylls,
undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Aqurat med
kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från
Aqurat via telefon eller e-post. Anmälningssedeln kan även laddas
ned från Bolagets hemsida www.acousort.se samt från Aqurat
Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.
Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den
18 april 2018. Anmälningssedel som sänds med post bör därför
avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet
att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av
teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes
kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt
dennes rutiner.
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare
bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika samt Nya Zeeland) och vilka äger rätt att
teckna units i företrädesemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och
betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i
USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller Nya Zeeland kommer inga uniträtter att erbjudas
innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I
enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Bolaget
till aktieägare i dessa länder.
Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av
företrädesrätt
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt
enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för
företrädesemissionens högsta belopp.
Tilldelning utan företrädesrätt ska ske

De som tecknar aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer
att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Leverans av aktier
Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket
beräknas ske omkring vecka 19, 2018, ombokas BTA till aktier utan
särskild avisering från Euroclear Sweden AB.
Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget
att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett
pressmeddelande.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av
svensk rätt.
Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den
första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att
de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har
samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.
Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och
kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden
AB, Box 191, 101 23 Stockholm.
Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets
bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av
aktiebolagslagen (2005:551).
Handel i aktien
De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på
AktieTorget, som är en handelsplattform men inte en reglerad
marknad.
Övrigt
Bolaget äger inte rätt att avbryta företrädesemissionen. Bolaget
äger inte heller rätt att tillfälligt dra in erbjudandet.
För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de
nya aktierna kommer Aqurat Fondkommission AB att ombesörja
att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat Fondkommission AB
kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om
ett bankkonto som Aqurat Fondkommission AB kan återbetala
beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande
belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller
modifiera en teckning av nya aktier.
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att
lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är
otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning
komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske
med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer
i så fall att återbetalas.

a)
i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd
av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som
tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med
tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än
50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga
aktier, och
b)
i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt,
pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att
tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle
ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50
aktier eller inga aktier
Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av
en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar
efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas
inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid
kan antal aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljnings-
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