
Så här gör du för att teckna units i

1. Du tilldelas uniträtter
För varje aktie i LightAir som du innehar 
på avstämningsdagen den 25 november 
2022 erhåller du en (1) uniträtt.

Om du utnyttjar samtliga uniträtter ska  
den förtryckta emissionsredovisningen från  
Euroclear användas.

Om du har köpt, sålt eller av annan anledning vill 
utnyttja ett annat antal teckningsrätter ska du 
fylla i och skicka in ”Anmälningssedel med stöd 
av uniträtter” som kan erhållas från Hagberg & 
Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se

För att teckna units,  
följ instruktioner från din förvaltare.

2. Så här utnyttjar du dina uniträtter
Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av två (2) aktier  
och en (1) teckningsoptioner. Teckningskursen uppgår till 1,40 SEK per Unit, vilket 
motsvarar en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie.

1 aktie 3 uniträtter AK AK

TO

1 uniträtt 1 unit

+
1,40 kr

2 aktier + 
1 teckningsoption

SÅ HÄR TECKNAR DU UNITS MED FÖRETRÄDESRÄTT

SÅ HÄR TECKNAR DU UNITS UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Om du har dina aktier i  
LightAir på ett VP-konto  

framgår antalet uniträtter  
som du har erhållit på den  

förtryckta emissions- 
redovisningen från Euroclear.

Fyll i Anmälningssedel för  
teckning av units utan stöd av 

företrädesrätt som finns på
 www.lightair.com samt  

www.hagberganeborn.se

Teckning och betalning ska ske  
genom respektive bank/förvaltare.

För att teckna units, följ instruktioner  
från din förvaltare.

Anmälningssedeln ska vara
Hagberg & Aneborn  

tillhanda senast kl 15.00  
den 13 december 2022.

Om du blir tilldelad units  
får du en avräkningsnota  

som ska betalas enligt 
anvisningar på denna.

Om du har dina aktier i LightAir på en depå hos bank eller  
annan förvaltare får du information från din förvaltare  

om antalet uniträtter som du har erhållit.

För dig som har VP-konto

För dig som har VP-konto

För dig som har depå hos bank/förvaltare (T.ex ISK, Kapitalförsäkring, Aktie,- och fondkonto) 

För dig som har depå hos bank/förvaltare (T.ex ISK, Kapitalförsäkring, Aktie,- och fondkonto)

OBS!
Betalning sker  
samtidigt med  

teckning senast den  
13 december 2022.


