SOLTECH FÖRETRÄDESEMISISON
12 - 26/9 2022 FRÅGOR OCH SVAR
FRÅGOR OCH SVAR FÖR DIG SOM VILL TECKNA AKTIER:
Vad är TERP och hur beräknas emissionskursen (teckningskursen):
Emissionskursen är 11 kronor. Vid en garanterad nyemission där garantkonsortiet har sammansatts av
bank, i vårt fall Swedbank, tillämpas ett beräkningssätt kallat TERP som står för teoretisk aktiekurs efter
avskiljandet av teckningsrätter, med avdrag för en viss, avtalad rabatt. Utgångspunkten var aktiens stängningskurs den 29 augusti 2022 och den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter beräknades till 16,38. Den avtalade rabatten uppgick till 32,88 % vilket resulterade i teckningskursen 11 kr.
Vem får teckna sig för emissionen?
Alla som vill kan anmäla intresse för att delta i företrädesemissionen om 228 MSEK, både befintliga aktieägare och de som inte äger aktier idag dvs nya aktieägare. Turordningen är att befintliga aktieägare har
företräde att teckna utifrån befintligt innehav.
Hur många teckningsrätter behöver man ha för att teckna en ny aktie till
teckningskursen 11 SEK
Aktieägare per avstämningsdagen 8/9 2022 tilldelas en teckningsrätt per aktie och det krävs fem (5)
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie för 11 SEK.
Gäller andra datum om man ska köpa/sälja teckningsrätter
Under perioden 12–21/9 pågår även handel med teckningsrätter.
Om man inte vill använda sina teckningsrätter, hur gör man då?
Aktieägare som inte vill delta i emissionen kan sälja sina teckningsrätter. Dessa kommer finnas i din depå
och heter ”SOLT TR”.
Vad är övertilldelningsemission?
Vid ett stort intresse utöver företrädesemissionens 228 MSEK kan styrelsen fatta beslut om en övertilldelningsemission om 253 MSEK till samma teckningskurs 11 SEK. Beslut om övertilldelning fattas den 28/9.
Om befintliga aktieägare tecknat sig för aktier utan företräde, kommer aktier
tilldelas dem pro rata i en eventuell övertilldelningsemission?
Svar ja
Kan icke aktieägare få tilldelning i en eventuell övertilldelningsemission?
Ja, om befintliga aktieägare inte tecknar sig i tillräcklig omfattning.
Vad innebär ett ett garantikonsortium?
Företrädesemissionen är till 100 % garanterad av ett garantikonsortium. Garantikonsortiet är endast till för
att säkerställa att företrädesemissionen blir fulltecknad och kommer inte att tilldelas några aktier förrän
alla aktieägare och eventuellt nya aktieägare som tecknat utan företräde fått sin tilldelning.
Hur deltar man i emissionen?
Du som är befintlig aktieägare:
1) Teckna med företräde, dvs med den blankett där fem (5) befintliga aktier ger dig en (1) aktie i
		 emissionen
2) Teckna utan företräde, använd blanketten här intill, Särskild anmälan II - Teckning av aktier utan företräde
3) Du kan köpa teckningsrätter på Nasdaq First North för att kunna teckna fler aktier
		 (än de teckningsrätter du redan har fått)
Du som inte tidigare äger aktier i Soltech:
1) Teckna utan företräde och anmäl på så sätt ditt intresse för köp av aktier, Särskild anmälan II
		 - Teckning av aktier utan företräde
2) Du kan köpa teckningsrätter på Nasdaq First North, 5 st ger rätt att köpa 1 ny aktie

