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Teckningsoptioner av serie TO2 uppfyller inte 
spridningskravet för notering

I samband med den företrädesemission av units som EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”
Bolaget”) genomförde under maj månad 2022 erhöll tecknare i emissionen teckningsoptioner 
av serie TO2 vederlagsfritt (”Teckningsoptionerna”). Bolaget avsåg att ansöka om upptagande 
till handel för Teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market efter genomförandet 
av företrädesemissionen. Spridningskravet som krävs för notering uppfylls däremot inte och 
Teckningsoptionerna kommer därmed inte upptas till handel på Nasdaq First North Growth 
Market.

I företrädesemissionen som Bolaget genomförde under maj månad 2022 erhöll den som på 
avstämningsdagen den 28 april 2022 var registrerad som aktieägare i Ekobot en (1) uniträtt för varje 
en (1) innehavd aktie i Bolaget. Fjorton (14) uniträtter berättigade till teckning av en (1) unit, 
bestående av tio (10) nya aktier i Bolaget och fem (5) Teckningsoptioner. Bolagets avsikt var att 
ansöka om upptagande till handel för Teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market 
efter genomförandet av företrädesemissionen. Teckningsoptionerna uppfyller däremot inte 
spridningskravet som krävs för notering och kommer därmed inte 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.
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