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Teckningskurs för utnyttjandet av 
teckningsoptioner av serie TO1 i Ekobot har 
fastställts till 22,00 SEK per aktie

EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) emitterade under det första kvartalet 2021, i 
samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market, 465 000 teckningsoptioner av 
serie TO1.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för 
optionerna av serie TO1 ska fastställas till den volymvägda genomsnittliga betalkursen i 
Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 1 
april 2022 till och med den 14 april 2022 med en rabatt om 25 procent, dock inte högre än 44,00 
SEK och inte lägre än 22,00 SEK. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie 
uppgick under mätperioden till cirka 8,74 SEK och således är teckningskursen fastställd till 
22,00 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den 19 
april 2022 till och med den 3 maj 2022.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas kommer Bolaget att tillföras 10,23 MSEK före 
emissionskostnader.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbadress, www.ekobot.se
.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1

Utnyttjandeperiod 19 april – 3 maj 2022

Teckningskurs 22,00 SEK

Emissionsvolym
465 000 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande  
nyemitteras 465 000 aktier och Bolaget kan tillföras upp till 10,23  
MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel 
med 
teckningsoptioner av 
serie TO1

28 april 2022

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 3 maj 2022, alternativt avyttras
senast den 28 april 2022, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1
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 3 maj
2022.

http://www.ekobot.se/
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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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