
Villkor och anvisningar 

Företrädesemission i TracTechnology AB 
 
Styrelsen i TracTechnology AB (org.nr 556623-1030) har med stöd av bemyndigande från årsstämma den 16 juni 2021 
beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 7 135 755 
aktier av serie B och kan inbringa TracTechnology 1 783 938,75 kronor vid full teckning.  
 
Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen 
är den 8 juni 2022.  
 
Teckningstid 
Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 10 juni 2022 till och med den 27 juni 2022. Styrelsen i 
TracTechnology äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har 
påbörjats. 
 
Teckningskurs 
Teckningskursen är 0,25 kronor per B-aktie. Inget courtage kommer att tas ut. 
 
Teckningsrätter 
Aktieägare i TracTechnology erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs tjugofyra (24) 
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga 
och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear. 
 
Handel med teckningsrätter 
Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer att äga rum. 

Betalda och tecknade aktier (”BTA”) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier 
benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. 
 
Handel med BTA samt omvandling till aktier 
Ingen organiserad handel med BTA kommer att äga rum. När emissionen registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till 
ordinarie aktier. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen. 
 
Handel med aktien 
Aktierna i TracTechnology är inte noterade. B-aktien har ISIN SE0001606179. 
 
Företrädesrätt till teckning 
Den som på avstämningsdagen den 8 juni 2022 är registrerad som aktieägare i TracTechnology äger företrädesrätt att för 
tjugofyra (24) befintliga aktier, oavsett serie, teckna en (1) ny aktie av serie B. 
 
Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för 
TracTechnologys räkning förda aktieboken, erhåller informationsbroschyr, förtryckt emissionsredovisning med vidhängande 
bankgiroavi samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter 
på VP-konto skickas inte ut.  
 
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte 
emissionsredovisning utan meddelas separat. 
 
Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå 
Aktieägare vars innehav av aktier i TracTechnology är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller 
informationsbroschyr men ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från 
förvaltaren. 
 

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare 
Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 27 juni 2022 i enlighet med något av följande två alternativ.  
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1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning 
Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. 
Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande. 
 
2) Särskild anmälningssedel  
Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex 
om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till 
Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail 
eller fax. Observera att teckningen är bindande. 
 
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email 
info@eminova.se. 
 

Aktieägare bosatta utanför Sverige 
 

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige 
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta 
bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den 
särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.  
 
Eminova Fondkommission AB 
Biblioteksgatan 3, 3 tr 
111 46 Stockholm, Sverige 
BIC/SWIFT: NDEASESS 
IBAN: SE7630000000032731703377 
 
 

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner 
Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att 
deltaga i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, 
Schweiz, Ryssland, Belarus). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon 
annan information om nyemissionen. Eminova förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Eminova inte 
bedriver verksamhet. 
 

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning 
 
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, 
besluta om tilldelning av återstående aktier. 
 
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av 
teckningsrätter” som finns att ladda ned från eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först 
erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig 
information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under ”Övrigt”) 
 
Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig 
legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt 
registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln. 
 
Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt 
instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna 
komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, 
kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget 
meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning. 
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Tilldelning ska ske enligt följande: 
 
I första hand ska tilldelning ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare 
på avstämningsdagen, i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning.  
 
I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan 
stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier 
som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 

Övrigt 
 
Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning. 
 

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring 
I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda 
regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur 
teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att 
kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens 
ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå. 
 

Angående leverans av tecknade värdepapper 
Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från 
investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja 
leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser 
som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier. 
 

Offentliggörande av utfallet i emissionen 
Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från TracTechnology så snart detta är 
möjligt efter teckningstidens utgång.  
 

Rätt till utdelning 
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det 
att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. 
 

Aktiebok 
TracTechnologys aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige. 
 

Tillämplig lagstiftning 
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. 
 
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av 
TracTechnologys bolagsordning som finns tillgänglig på bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551). 
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