
 
 

  

   
Information om sammanläggning av aktier  
 
 
Botnia Exploration Holding AB (publ) – 
nedan kallat Botnia – genomför en 
sammanläggning av aktier 1:30. Första 
handelsdag för de nya aktierna är den 19 
april 2011.  
 
Inledning 
Till följd av tidigare genomförda nyemissioner 
har antalet aktier i Botnia ökat. För att bolaget 
skall få ett ändamålsenligt antal aktier 
beslutades på årsstämman den 30 mars 2011 
om en sammanläggning av aktier 1:30, vilket 
innebär att trettio (30) aktier läggs samman till 
en (1) aktie. Avstämningsdag för 
sammanläggning av aktier har fastställts till 
den 21 april 2011. Sista dag för handel i 
Botnias aktie på AktieTorget före 
sammanläggningen av aktier är den 18 april 
2011. Första dagen för handel i Botnias aktie 
efter sammanläggningen är den 19 april 2011. 
 
Beskrivning av sammanläggningen 
På årsstämma den 30 mars 2011 togs beslut 
om en sammanläggning av aktier 1:30. Detta 
innebär att trettio (30) aktier i Botnia, med 
kvotvärde om 0,005 kronor, kommer att 
sammanläggas till en (1) aktie med kvotvärde 
om 0,15 kronor. Efter sammanläggningen och 
en vidhängande riktad utjämningsemission (se 
nedan) kommer bolagets aktiekapital att uppgå 
till 3 453 040,5 kronor och fördelas på  
23 020 270 aktier.  
 
Utjämningsemission 
Vid årsstämman den 30 mars 2011 beslutades 
om en till Sedermera Fondkommission AB 
riktad nyemission, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, av högst 300 014 
aktier till en teckningskurs om 0,005 kronor per 
aktie. Anledningen till att frångå aktieägares 
företrädesrätt samt grunden för 
teckningskursen, är att Botnia ska ha ett antal 
aktier som är delbart med trettio (30) och 
därmed möjliggöra en sammanläggning av 
aktier. De aktieägare vars aktieinnehav ej är 
jämt delbara med trettio (30), kommer 
vederlagsfritt att erhålla aktier från Sedermera 
Fondkommission AB för att innehavet ska bli 
jämt delbart med trettio (30). Tillhandahållande 
av aktier sker genom Euroclears försorg, utan 
att ytterligare åtgärder behöver vidtas av 
aktieägare. 

 
 
Illustrerande exempel  
En innehavare av 289 480 aktier kommer efter 
sammanläggningen och erhållandet av 20 
vederlagsfria aktier att inneha 9 650 aktier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidsplan för sammanläggningen 
• 18 april 2011 – Sista dag för handel med 

gammal aktie. 
• 19 april 2011 – Handel med de 

sammanlagda aktierna påbörjas. 
• 21 april 2011 – Avstämningsdag för 

sammanläggningen. 
   
Effekter av sammanläggningen 
Sammanläggningen kommer resultera i ett 
lägre antal aktier samtidigt som aktiens 
kvotvärde ökar. Det totala kvotvärdet av en 
aktieägares aktier efter sammanläggningen, 
dvs. aktieägarens andel i bolagets aktiekapital, 
blir oförändrad. Bortsett från att aktiens 
kvotvärde ändras, kommer varje ny 
sammanlagd aktie att inneha samma 
rättigheter som existerande aktier. 

Aktieinnehav på avstämningsdagen 
289 480 aktier 

Aktieinnehav efter sammanläggningen 
9 650 aktier 

Erhåller vederlagsfritt  
20 aktier 

Totalt aktieinnehav  
289 500 aktier 


