
 

VILLKOR OCH ANVISNINGAR  
Aktieägare i Investment Aktiebolaget Spiltan erbjuds att lösa in 3 % av sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 27 
november 2019 till en kurs om 125 kronor per aktie. Inlösenkursen motsvarar cirka 80 % av det beräknade 
substansvärdet per den 8 oktober 2019.  

Möjlighet att lösa in fler aktier 

På den extra bolagsstämman den 27 oktober 2019 beslutade Spiltan om att lösa in maximalt upp till 967 350 aktier. 
För det fall ett mindre antal aktier är anmälda för inlösen finns möjlighet för aktieägare att anmäla inlösen om mer än 
3 % av sitt innehav per avstämningsdagen. Sådan anmälan sker under anmälningsperioden, på samma sätt som accept 
om inlösen lämnas. Efter acceptperiodens utgång beräknas hur många aktier som anmälts för inlösen. Skulle antalet 
anmälda aktier överstiga 967 350 kommer inkomna accepter att minskas, beräknat pro rata på antalet aktier var och 
en anmält. Varje aktieägare har dock rätt till inlösen av minst 3 % av sitt innehav per avstämningsdagen den 27 
november 2019.   

Acceptperiod  

Acceptperioden löper från och med den 29 november 2019 till och med den 12 december 2019.  

Instruktioner för accept av Erbjudandet  

Direktregistrerade innehav  

Förtryckt acceptsedel med angivande av aktuellt aktieinnehav skickas ut till samtliga aktieägare vars aktier är 
direktregistrerade på VP-konto hos Euroclear Sweden AB. Direktregistrerade som önskar acceptera Erbjudandet ska 
under acceptperioden lämna in en korrekt ifylld och undertecknad acceptsedel enligt fastställt formulär till Aqurat.  
 
Acceptsedeln skall postas eller skickas per e-post enligt nedan:  
 
Aqurat Fondkommission AB  
Ärende: Spiltan inlösen 2019  
Box 7461  
103 92 Stockholm  
 
E-post: info@aqurat.se (skannad acceptsedel)  
Tel: 08-684 05 800  
 
Acceptsedeln ska lämnas/skickas in i god tid före sista anmälningsdagen för att kunna vara Aqurat tillhanda senast  
klockan 15.00 den 12 december 2019. 

Observera att en anmälan om accept av Erbjudandet är bindande och att felaktiga eller ofullständigt ifyllda 
acceptsedlar kan lämnas utan avseende.  

Innehav registrerade hos banker och förvaltare  

Aktieägare i Spiltan vars aktier är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare får ingen förtryckt acceptsedel 
från Aqurat. Aktieägarna ska istället följa instruktioner från förvaltaren om hur accept sker av Erbjudandet.  

Bekräftelse av accept  

Direktregistrerade innehav  

Sedan Aqurat mottagit och registrerat korrekt och fullständigt ifylld acceptsedel kommer de anmälda aktierna att 

föras över till ett för varje direktregistrerad aktieägare nyöppnat spärrat VP-konto (så kallat apportkonto). I samband 

med detta skickar Euroclear ut en VP-avi som visar antalet aktier i Spiltan som utbokats från det ursprungliga VP-

kontot. 

Innehav registrerade hos banker och förvaltare  

Om innehavet av aktier i Spiltan är förvaltarregistrerat sker redovisning genom respektive bank eller förvaltare.  
  



Utfall och meddelande om inlösta aktier 

Omkring den 16 december meddelar Spiltan utfallet i Erbjudandet. Som bekräftelse på antalet aktier som inlöses och 

det inlösenbelopp som betalas ut, erhåller direktregistrerade aktieägare en avräkningsnota omkring den 18 december.  

De aktieägare som anmält inlösen av mer än 3 % av sitt innehav återfår de aktier som eventuellt inte löses in. Aktierna 

bokas tillbaka till samma VP-konto som de tidigare fanns på. Bokningen beräknas ske omkring den 18 december 2019. 

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller information och besked från sin förvaltare enligt dennes rutiner. 

Utbetalning av likvid  

Utbetalning av likvid för inlösta aktier kommer att ske efter att Bolagsverket har registrerat minskningen av aktier, 
vilket beräknas ske omkring den 23 december 2019. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker redovisning av likvid 
genom respektive bank eller förvaltare.  

Pantsatta innehav  

Om aktierna i Spiltan är pantsatta måste såväl ägaren som panthavaren underteckna acceptsedeln.  

Fullständig information  

För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till övrig information i detta Aktieägarbrev.  

Aktieägare bosatta utanför Sverige  

Observera att Erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika, Nya 

Zeeland, Hong-Kong,Schweiz eller andra länder där Erbjudandet förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder 

än de som följer av svensk rätt. 

 


