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Teckningskurs för nyttjandet av 
teckningsoptioner av serie TO2 i Ekobot har 
fastställts till 2,57 SEK per aktie och 
nyttjandeperioden inleds idag den 3 oktober 2022

EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) emitterade under det andra kvartalet 2022, i 
samband med Bolagets företrädesemisson av units som offentliggjordes den 21 mars 2022, 
580 390 teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen har 
fastställts till 2,57 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds idag, den 3 oktober 2022.

Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 2,57 SEK 
per aktie under nyttjandeperioden som pågår från och med idag, den 3 oktober 2022, till och med 
den 14 oktober 2022. Teckningskursen för nyttjandet av Teckningsoptionerna motsvarar 75 procent 
av den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth 
Market under mätperioden från och med den 19 september 2022 till och med den 30 september 
2022, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 9,60 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittliga 
betalkursen uppgick under perioden till cirka 3,43 SEK, teckningskursen har därmed fastställts till 
2,57 SEK per aktie.

Sammanfattande villkor för Teckningsoptionerna

Nyttjandeperiod 3 oktober – 14 oktober 2022

Teckningskurs 2,57 SEK per aktie

Emissionsvolym
Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna nyemitteras 580 390 aktier och 
Bolaget kan tillföras upp till cirka 1,5 MSEK, före emissionskostnader

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, .www.ekobot.se

Ekobot kommunicerade den 20 juni 2022 att Teckningsoptionerna inte uppfyller spridningskravet 
som krävs för notering och har därför inte upptagits till handel på Nasdaq First North Growth 
Market.

Nyttjande av Teckningsoptioner

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner

http://www.ekobot.se/
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Teckning och betalning med stöd av Teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från 
respektive förvaltare. För mer information och vidare instruktioner avseende nyttjandet av 
Teckningsoptioner, vänligen kontakta er förvaltare i god tid.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Teckning ska ske genom betalning enligt instruktion på anmälningssedeln. Anmälningssedeln 
med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida,  www.ekobot.se
och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, .www.aqurat.se

Digitala investerarträffar

Med anledning av nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna 
bjuder Ekobot in till digitala investerarträffar enligt nedan:

Zoom videokonferens den 5 oktober kl. 12:00 CEST
Zoom videokonferens den 7 oktober kl. 12:00 CEST

Anmälan till investerarträffarna ovan sker .här

Aktiekapital och utspädning

Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 203 136,50 SEK, från 1 237 407,50 SEK, till 1 440 544,00 
SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 580 390 aktier, totalt ökar antalet aktier från 3 535 
450 aktier till 4 115 840 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 14,1 procent.

Notera att Teckningsoptioner som inte nyttjas, eller avyttras, senast den 14 oktober 2022 förfaller 
värdelösa. För att dina Teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt 
avyttrar dina Teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan 
tidigare än den 14 oktober 2022.

Kontakter

Erik Jonuks
VD Ekobot AB - The evolution of agriculture
erik.jonuks@ekobot.se
+46 703 850 890
Homepage
Linkedin

http://www.ekobot.se/
http://www.aqurat.se/
https://www.augment.se/offerings/
mailto:erik.jonuks@ekobot.se
http://www.ekobot.se
https://www.linkedin.com/company/42160655/admin/
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Om Ekobot

Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och 
sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt 
utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett 
långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av 
grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.
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