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Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjades till 
cirka 46,9 procent och Ekobot tillförs cirka 700 
KSEK

EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet av nyttjandet av 
teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”), som emitterades i samband med 
Ekobots företrädesemission av units, som offentliggjordes den 21 mars 2022. Totalt nyttjades 
271 980 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 46,9 procent av totala antalet emitterade 
Teckningsoptioner, för teckning av 271 980 aktier till en teckningskurs om 2,57 SEK per aktie. 
Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 700 KSEK före 
emissionskostnader.

I samband med Bolagets företrädesemission av units, som offentliggjordes den 21 mars 2022, 
emitterades 580 390 Teckningsoptioner. Varje Teckningsoption berättigade till teckning av en (1) 
ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,57 SEK per aktie under perioden från och med den 3 
oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022. Totalt nyttjades 271 980 Teckningsoptioner för 
teckning av 271 980 aktier, innebärande att cirka 46,9 procent av totala antalet emitterade 
Teckningsoptioner nyttjades för teckning av aktier, vilket tillför Ekobot cirka 700 KSEK före 
emissionskostnader.

Aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med 95 193,00 SEK, från 1 237 
407,50 SEK, till 1 332 600,50 SEK. Antalet aktier ökar med 271 980 aktier, från 3 535 450 aktier till 
3 807 430 aktier. För befintliga ägare som inte nyttjat några Teckningsoptioner uppgår 
utspädningen till cirka 7,1 procent.

Leverans av nya aktier

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier. Direkt efter att 
emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear och interimsaktier omvandlats till 
ordinarie aktier kommer de nya aktierna att upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.
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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.

Denna information är sådan information som Ekobot är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-10-17 16:30 CEST.

Bifogade filer

Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjades till cirka 46,9 procent och Ekobot tillförs cirka 700 KSEK

http://www.ekobot.se
mailto:info@augment.se
https://storage.mfn.se/b185586d-a5f8-4b7e-b8aa-6b2c4076b35f/teckningsoptioner-av-serie-to2-nyttjades-till-cirka-46-9-procent-och-ekobot-tillfors-cirka-700-ksek.pdf

