Fjärde teckningsperioden av T01 inledd
Fjärde teckningsperioden inleddes den 22 januari och pågår fram till 7 februari 2022.
Insplorion har ett utestående optionsprogram, TO1 2018/2023 som delats ut till samtliga
aktieägare i samband med finansieringsavtalet med ESGO som tecknades i början på 2018. TO1
handlas på Nasdaq First North.
För TO1 2018/2023 är teckningskursen 11,50 kr per aktie. Varje teckningsoption ger rätt att
teckna 1,033 aktier. Omräkningen regleras under § 8 i VILLKOR FÖR
TECKNINGSOPTIONER I INSPLORION AB (PUBL) SERIE TO1 2018/2023.
Fjärde teckningsperioden att växla optionerna (TO1) till aktier inleddes den 22 januari.
Teckningsperioden pågår fram till 5 februari 2022 enligt teckningsvillkoren. Då detta datum
infaller på en lördag kommer teckning tillåtas fram till och med måndag 7 februari.
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en
kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska anmälan/teckning ske till respektive
förvaltare. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att
nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att
bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoption av serie 1 i god tid
innan teckningstiden avslutas, kl 16.00 den 7 februari 2022.
Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission som nås på 08-684 211 00 alt.
info@eminova.se.
Den sista teckningsperioden löper enligt följande:
- Söndagen den 22 januari 2023 till och med söndagen den 5 februari 2023
Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på Insplorions hemsida:
https://www.insplorion.com/sv/investerare/aktien/
Frågor besvaras av:
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Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga
verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och
kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra
vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten
av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över
nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. Naventus Corporate
Finance AB (08-660 90 91, info@naventus.com) är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

