
F&S avseende teckningsoption 2019/2021

Hur erhåller jag en teckningsoption?
Alla som tecknar i företrädesemissionen erhåller en teck-
ningsoption av serie 2019/2021 genom varje unit som till-
delas tecknaren. Teckning av units sker medelst utnyttjande 
av uniträtter eller efter eventuell tilldelning av units utan 
företrädesrätt. För instruktioner om teckning med eller utan 
företrädesrätt, vänligen se emissionsfoldern.

Kan jag på annat sätt skaffa
teckningsoptionen?
Teckningsoptionen kommer att handlas på Nasdaq First 
North Growth Market snarast möjligt efter att Bolagsverket 
har registrerat emissionen. Det blir då möjligt att såväl köpa 
som sälja teckningsoptioner.

Vad är en teckningsoption?
En teckningsoption är ett finansiellt instrument som ger 
innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa en un-
derliggande tillgång för ett förutbestämt pris vid en specifik 
tidpunkt. För den aktuella teckningsoptionen är den under-
liggande tillgången en nyemitterad aktie i Botnia Exploration 
Holding AB (publ).

Vad innebär det för mig?
Ifall den underliggande tillgången handlas för ett pris som 
överstiger den fastställda teckningskursen för teckningsop-
tionen så har teckningsoptionen vid utnyttjande ett värde 
motsvarande mellanskillnaden mellan teckningskurs och 
aktuell kurs på underliggande tillgång.

Vad kostar en teckningsoption?
De teckningsoptioner som erhålls genom teckning i emissio-
nen erhålls vederlagsfritt. Den enda kostnad som behöver 
erläggas av investeraren är 8,00 SEK per unit, vilket avser 
priset för de två aktier som uniten därutöver består av.

Priset för ett köp av teckningsoptioner i marknaden avgörs 
ytterst av aktuellt utbud och efterfrågan och kan variera kraf-
tigt beroende på en mängd omständigheter såsom exempel-
vis marknadssentiment, utvecklingen av Bolagets verksam-
het inklusive aktiekurs, yttre omvärldsfaktorer, etc.

Vilken är teckningskursen?
Teckningskursen är fastställd till 6,50 SEK.

När kan jag utnyttja teckningsoptionen?
Teckningsoptionen kan utnyttjas vid två fillfällen; först under 
perioden 4–18 december 2020 och därefter under perioden 
17–31 mars 2021. Varje teckningsoption kan enbart utnyttjas 
under högst en av dessa perioder.

Under vilken period kan jag handla med 
mina teckningsoptioner?
Teckningsoptionen kommer tas upp till handel efter att Bo-
lagsverket har registrerat emissionen. Detta beräknas ske 
omkring vecka 2, 2020. Handeln fortgår till den 29 mars 2021.


