
Frågor och svar inför Metacons nyemission med företrädesrätt 2019 

1. Behöver jag som aktieägare göra något för att få teckningsrätter i Metacons
nyemission?
Nej, alla som var registrerade som aktieägare i Metacon på avstämningsdagen den 18
april 2019 erhåller automatiskt teckningsrätter. För varje aktie du ägde den dagen
erhåller du fem (5) teckningsrätter, oavsett serie. Det krävs sjutton (17) teckningsrätter
för att teckna en (1) ny aktie.

2. Vad är en teckningsrätt?
Det är ett värdepapper som ger dig rätt att, under en viss tid, teckna nya aktier i ett
bolag till ett bestämt pris.

3. Vad händer om jag inte gör någonting?
Då riskerar du att förlora värdet av dina teckningsrätter. För att undvika detta måste
du:
• Utnyttja dina teckningsrätter och teckna nya aktier senast den 13 maj 2019.
• Sälja dessa innan den 9 maj 2019.
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer
att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

4. När kan jag teckna nya aktier i nyemissionen?
Dina teckningsrätter kommer att vara inbokade på ditt VP-konto den 24 april 2019.
Du kan teckna nya aktier från och med den 24 april 2019 till och med den 13 maj 2019.
(Observera att om du har dina teckningsrätter på en depå så kan din bank/förvaltare
ha satt en tidigare sista teckningsdag för utnyttjande av rätterna)

5. Till vilken kurs får jag teckna de nya aktierna?
Villkoren i Företrädesemissionen innebär att Aktieägare i Bolaget erhåller fem (5)
teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs sjutton (17)
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.. Teckningskursen är 0,82 kronor per aktie.

6. Kan jag teckna fler aktier än vad jag har fått teckningsrätter till?
Ja, du kan ansöka om att teckna fler aktier än dina teckningsrätter berättigar till. Du
kan anmäla dig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Se mer om detta
under fråga 11.

7. Hur gör jag om jag vill köpa eller sälja teckningsrätter?
Handel med teckningsrätterna kommer upprättas på NGM Nordic MTF.

8. När ska jag använda den förtryckta bankgiroavin?
Samtliga direktregistrerade aktieägare kommer att få ett VD-brev och förtryckt
emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi.  Om du som direktregistrerad
aktieägare vill delta i nyemissionen och utnyttja alla de teckningsrätter som framgår
av emissionsredovisningen ska du använda den förtryckta bankgiroavin som finns
längst ner på emissionsredovisningen. Inga tillägg eller ändringar får göras på avin.
Aktieägare med förvaltarregistrerat innehav erhåller ett VD-brev. Information om hur
du tecknar med företrädesrätt erhåller du via din förvaltare.



9. Hur betalar jag för de nya aktierna?
Om du använder den förtryckta bankgiroavin på emissionsredovisningen så betalar
du in till angivet bankgiro via Internetbank eller på närmaste bankkontor. Om du
önskar teckna ett annat antal aktier än det förtryckta ska du använda den särskilda
anmälningssedeln och i samband med att du skickar in den till Eminova
Fondkommission skall du betala enligt instruktionerna på anmälningssedeln.

10. Vad händer efter det att jag tecknat och betalat för mina nya aktier?
Din teckning registreras i Euroclears system och några dagar senare bokas så kallade
BTA (betalda tecknade aktier) in på ditt VP-konto. BTA handlas på NGM Nordic MTF.
När nyemissionen är registrerad vid Bolagsverket omvandlas dina BTA automatiskt
till vanliga aktier, utan särskild avisering från Euroclear.

11. Hur tecknar jag aktier utan stöd av teckningsrätter?
Om du vill teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska du fylla i anmälningssedeln
“Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter” som kan laddas ner från Metacons
webbplats, www.metacon.se.  Anmälningssedeln skickas till Eminova
Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, SE- 111 46 Stockholm, emailas till
info@eminova.se eller lämnas till din bank. Du kan anmäla dig för att teckna valfritt
antal aktier senast den 13 maj 2019 kl 15:00.  Tilldelning utan stöd av teckningsrätter
kan dock inte garanteras, utan beror i slutändan på hur många aktier som finns kvar
efter teckning med stöd av teckningsrätter.  De aktier som sålunda finns kvar kommer
att tilldelas proportionellt till de personer som ägde aktier på avstämningsdagen och
som anmält det på anmälningssedeln.
Tecknare som sänt in anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter till Eminova
och också tilldelats aktier kommer att få en avräkningsnota med
betalningsinstruktioner från Eminova omkring slutet av vecka 20, 2019 .  Har man inte
blivit tilldelad aktier sker däremot ingen kontakt från Eminova. De som ansökt om
teckning utan stöd av teckningsrätter via sin bank/förvaltare, och också blivit tilldelade
aktier, där sköts hanteringen av banken/förvaltaren, som blir informerad av Eminova.

12. Kan jag ta tillbaka min anmälan om jag ångrar mig?
Nej. Anmälan är bindande.

13. Var kan jag få mer information om nyemissionen?
Om du har frågor om nyemissionen eller vill beställa prospekt eller anmälningssedlar
kan du ringa Eminova Fondkommission AB 08-684 211 00 eller emaila på
info@eminova.se, samt besöka www.metacon.se
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