
VILLKOR OCH ANVISNINGAR  

Företrädesemissionen i sammandrag 
Företrädesemissionen omfattar högst 3 809 230 nyemitterade B-aktier, motsvarande en emissionslikvid 
om cirka 25 864 672 SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Vid full teckning kommer Företrädesemission medföra att det totala antalet A- och B-aktier i Acrinova 
AB ökar från 64 756 926 aktier till högst 68 566 156 aktier och aktiekapitalet från nuvarande 21 585 
641,47 SEK till högst 22 855 383,53 SEK. Aktieägare som avstår från att delta i Företrädesemissionen 
kommer således att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 5,56 procent, men har möjlighet 
att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.  

Företrädesrätt och teckningsrätter 
Den som på avstämningsdagen den 13 mars 2023 är aktieägare i Acrinova AB äger företrädesrätt att 
teckna B-aktier i Acrinova AB utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Acrinova AB erhåller 
för varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, en (1) teckningsrätt. Det krävs sjutton (17) teckningsrätter för 
att teckna en (1) ny B-aktie. 

Teckningskurs 
Teckningskursen är 6,79 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej. 

Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i emissionen är den 13 mars 2023. Sista dag för 
handel i Acrinovas aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 9 mars 2023. Första dag för handel 
i Acrinovas aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 10 mars 2023. 

Teckningsperiod 
Teckning av nya B-aktier ska ske under tiden från och med den 15 mars 2023 till och med den 29 mars 
2023. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt 
värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att 
bokas bort från aktieägarnas VP-konton. 

Emissionsredovisning och anmälningssedlar 

Direktregistrerade aktieägare 

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 13 mars 2023 är 
registrerade i den av Euroclear, för Bolagets räkning, förda aktieboken erhåller förtryckt 
emissionsredovisning, Särskild anmälningssedel I och II, samt teaser. Av den förtryckta 
emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i 
anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon 
emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter 
på aktieägares VP-konto utsändes ej. 

Förvaltarregistrerade aktieägare 

Aktieägare vars innehav av aktier i Acrinova AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare 
erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning, med respektive utan 
företrädesrätt, ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. 

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner 

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya B-aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till 
personer som är bosatta i andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana 
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länder. Med anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina 
befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA, Australien, Kanada, 
Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle 
kräva ytterligare prospekt, inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton eller 
tillåtas teckna nya B-aktier. I andra länder än Sverige som också är medlemmar av EES och där 
Prospektförordningen är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med 
undantag i Prospektförordningen. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till sådana 
aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas 
till berörda aktieägare till det avkastningskonto som är kopplat till VP-kontot. Belopp understigande 100 
SEK kommer inte att utbetalas. 

Handel med teckningsrätter (TR) 
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 
15 mars 2023 till och med den 24 mars 2023 under handelsbeteckningen ACRI TR B. ISIN-kod för 
teckningsrätterna är SE0019914268. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger 
förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter 
ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i 
Företrädesemissionen måste säljas senast den 24 mars 2023 eller användas för teckning av aktier senast 
den 29 mars 2023 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Vid försäljning av teckningsrätt övergår 
såväl primär som subsidiär teckningsrätt till den nya innehavaren av teckningsrätten. 

Teckning med stöd av företrädesrätt 
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och 
med den 15 mars 2023 till och med den 29 mars 2023. Observera att det kan ta ett antal bankdagar för 
sådan betalning att nå mottagarkontot. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade 
teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter utan 
särskild avisering från Euroclear att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto.  

För att inte värdet av erhållna teckningsrätter ska gå förlorat måste innehavaren antingen: 

• utnyttja teckningsrätterna och teckna nya B-aktier senast den 29 mars 2023, eller enligt

instruktioner från tecknarens förvaltare, eller

• sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas senast den 24 mars 2023.

Direktregistrerade aktieägare 

Direktregistrerade aktieägares teckning av nya B-aktier med stöd av teckningsrätter sker genom 

samtidig kontant betalning vilken ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 29 mars 2023 klockan 15.00 

(CET), genom ett av följande alternativ: 

• Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I de fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den utsända
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.
Särskild anmälningssedel (I) ska då ej användas. Observera att anmälan om teckning är bindande
och att inga tillägg eller ändringar får göras på avin eller i belopp att betala.

• Särskild anmälningssedel (I) – teckning med stöd av teckningsrätter
Om teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska Särskild
anmälningssedel (I) användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Notera att
betalning för tecknade B-aktier ska ske enligt instruktionerna på anmälningssedeln samtidigt
som anmälningssedeln lämnas till Aktieinvest. I detta fall ska den förtryckta inbetalningsavin
från Euroclear inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att
lämnas utan avseende. Observera att anmälan om teckning är bindande.
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Särskild anmälningssedel (I) kan erhållas från Aktieinvest på nedanstående telefonnummer eller e-
postadress. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående 
adress och vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 15.00 den 29 mars 2023. Det är endast tillåtet att 
insända en (1) Särskild anmälningssedel (I). I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart 
den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. 
Observera att anmälan om teckning är bindande. 

Aktieinvest FK AB 
Emittentservice/Acrinova 
Box 7415 
103 91 Stockholm 
Telefon: +46 8 5065 1795 
E-post: emittentservice@aktieinvest.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag.

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige 

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte 
är bosatta i Sverige och inte heller är föremål för restriktioner enligt ”Aktieägare bosatta i vissa 
obehöriga jurisdiktioner” och som inte kan använda den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear, kan 
betala i svenska kronor genom bank i utlandet enligt nedanstående instruktioner: 

Kontoinnehavare: Aktieinvest FK AB 
IBAN: SE9230000000032191711073 
BIC: NDEASESS 
Bank: NORDEA 

Vid betalning måste tecknarens namn, VP-kontonummer och OCR-referens från 
emissionsredovisningen anges. Betalningen ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 29 mars 2023 kl. 
15.00 (CET). Om teckning avser annat antal aktier än det som framgår av emissionsredovisningen ska 
istället Särskild anmälningssedel (I) användas. Denna kan erhållas från Aktieinvest per telefon  
+46 8 5065 1795 eller via e-post emittentservice@aktieinvest.se. Ifylld anmälningssedel och betalning
ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 29 mars 2023 kl. 15.00 (CET).

Förvaltarregistrerade aktieägare 

De aktieägare som har sitt innehav på en depå hos förvaltare och som önskar teckna aktier i 

Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter ska anmäla sig för teckning i enlighet med 

instruktioner från respektive förvaltare. 

Teckning utan stöd av företrädesrätt 
Teckning av B-aktier utan stöd av företräde ska ske under samma period som teckning av B-aktier med 
företrädesrätt, det vill säga från och med den 15 mars 2023 till och med den 29 mars 2023.  

Direktregistrerade aktieägare och övriga 

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att Särskild anmälningssedel (II) ifylls, 
undertecknas och skickas till Aktieinvest på adress nedan. Någon betalning ska ej ske i samband med 
anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. 
Särskild anmälningssedel (II) ska vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 15.00 (CET) den 29 mars 2023. 
Det är endast tillåtet att insända en (1) Särskild anmälningssedel (II). I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att 
lämnas utan hänseende. Observera att anmälan om teckning är bindande. 
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Aktieinvest FK AB 

Emittentservice/Acrinova 

Box 7415 

103 91 Stockholm 

Telefon: +46 8 5065 1795 

E-post: emittentservice@aktieinvest.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Anmälan om att 

teckna nya aktier utan företrädesrätt kan även göras med svenskt Bank-ID eller nordiskt eID via 

www.aktieinvest.se/emission/Acrinova2023. 

Förvaltarregistrerade aktieägare 

Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna B-aktier i Företrädesemissionen utan stöd av 
teckningsrätter kan anmäla sig för teckning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. 
Alternativt kan teckning ske via samma tillvägagångssätt som för direktregistrerade och övriga enligt 
ovan, dock skall då noteras att eventuell subsidiär teckningsrätt kan gå förlorad. 

Tecknare med depå: För att åberopa subsidiär företrädesrätt måste teckningen göras via samma 

förvaltare som teckningen med företrädesrätt. 

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt 
För det fall inte samtliga B-aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska 
styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier 
tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska tilldelning ske: 

(i) i första hand till dem som även tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätt, oavsett om

de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många

B-aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske,

genom lottning och

(ii) i andra hand tilldelas övriga som tecknat B-aktier utan företrädesrätt, pro rata i

förhållande till hur många B-aktier som tecknats, och i den mån detta inte kan ske,

genom lottning och

(iii) i tredje hand tilldelas de som har lämnat emissionsgarantier, i proportion till sådant

garantiåtagande.

Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) tecknare, som vill öka sannolikheten att få tilldelning 

utan företrädesrätt genom att även teckna B-aktier med företrädesrätt, måste anmäla teckning utan 

företrädesrätt genom samma förvaltare som använts för teckning med företrädesrätt. I annat fall finns 

det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat B-aktier såväl med som 

utan stöd av teckningsrätter.  

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt 
Besked om eventuell tilldelning av B-aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande 
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast det likviddatum som 
framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. 
Erläggs ej likvid i rätt tid kan B-aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan 
överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit 
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tilldelning komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Förvaltarregistrerade aktieägare 
erhåller besked om tilldelning från förvaltare i enlighet med dennes rutiner. 

Betald tecknad aktie (BTA) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några 
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av 
betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade B-aktierna är bokförda som 
BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. 

Handel med BTA 
BTA kommer att vara föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 15 mars 2023 intill 
dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till B-aktier. Sista dag 
för handel med BTA beräknas inträffa omkring vecka 17 2023. Handel med BTA kommer att ske under 
handelsbeteckningen ACRI BTA B. ISIN-koden för BTA är SE0019914276. Värdepappersinstitut med 
erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTA.  

Leverans av aktier 
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 16 2023, ombokas 
BTA till B-aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav 
förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Sådan ombokning beräknas ske 
omkring vecka 17 2023. De nyemitterade B-aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq 
Stockholm i samband med ombokningen. 

Upptagande till handel 
Aktierna i Acrinova AB är föremål för handel på Nasdaq Stockholm. Aktierna handlas under 
handelsbeteckningen ACRI A med ISIN-kod SE0015660014, respektive ACRI B med ISIN-kod 
SE0015660030. De B-aktier som emitteras i samband med Företrädesemissionen kommer att tas upp 
till handel i samband med att BTA omvandlas till B-aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 17 2023. 

Utdelning 
De nya B-aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. 

Offentliggörande av utfallet i emissionen 
Utfallet av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande så snart det blir 
känt för Bolaget, vilket beräknas ske omkring den 3 april 2023. 

Viktig information angående LEI och NPID 
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för 
finansiella instrument (”MiFID II”) behöver alla investerare en global identifieringskod för att kunna 
genomföra värdepapperstransaktioner från och med den 3 januari 2018. Dessa krav medför att samtliga 
juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier), och alla fysiska 
personer behöver ta reda på sitt NPID-nummer (Nationellt Personligt ID eller National Client Identifier), 
för att kunna teckna B-aktier utan företrädesrätt i Företrädesemissionen. Observera att det är 
aktietecknarens juridiska status som avgör om det krävs en LEI-kod eller ett NPID-nummer som behövs 
samt att Aktieinvest kan vara förhindrade att genomföra transaktionen åt personen i fråga om ingen 
LEI-kod eller NPID-nummer (såsom tillämpligt) tillhandahålls. Juridiska personer som behöver en LEI-kod 
kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner gällande det globala 
LEI-systemet återfinns på www. gleif.org/en/about-lei/get-lei-find-lei-issuing-organizations. För fysiska 
personer som enbart har svenskt medborgarskap består NPID-numret av ”SE” följt av personens 
personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NPID-
numret vara någon annan typ av nummer. De som avser att anmäla intresse för teckning av aktier inom 
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ramen för Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av LEI-kod (juridiska personer) 
eller ta reda på sitt NPID-nummer (fysiska personer) snarast då denna information måste anges i 
anmälan. 

Information till distributörer 
Med anledning av produktstyrningskrav i: (a) EU-direktivet 2014/65/EU om marknader för finansiella 
instrument, (”MiFID II”), (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om 
komplettering av MiFID II, och (c) kapitel 5 i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, 
FFS 2017:2, (sammantaget ”MiFID IIs produktstyrningskrav”), och utan ersättningsansvar för skador som 
kan åvila en ”producent” (i enlighet med MiFID IIs produktstyrningskrav) i övrigt kan ha därtill, har aktier 
i Bolaget varit föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för aktier i Bolaget är (i) 
icke-professionella kunder och (ii) investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och 
jämbördiga motparter, var och en enligt MIFID II (”målmarknaden”). Oaktat målmarknadsbedömningen 
ska distributörerna notera att: värdet på aktierna i Bolaget kan minska och det är inte säkert att 
investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet: aktier i Bolaget erbjuder ingen 
garanterad intäkt och inget kapitalskydd: och en investering i aktier i Bolaget är endast lämpad för 
investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen enbart eller 
ihop med en finansiell eller annan rådgivare) är kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan 
investering och som har tillräckliga medel för att kunna bära några förluster som kan uppstå därav. 
Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska 
försäljningsrestriktioner i förhållande till Företrädesemissionen. Målmarknadsbedömningen är inte att 
anses som (a) en lämplighets- eller passandebedömning i enlighet med MiFID II; eller (b) en 
rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta 
någon annan åtgärd rörande aktier i Bolaget. Varje distributör är ansvarig för sin egen 
målmarknadsbedömning rörande aktier i Bolaget och för att bestämma lämpliga distributionskanaler. 

Information om behandling av personuppgifter 
Aktieinvest behandlar sina kunders personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande 
personuppgiftslagstiftning. Den som tecknar aktier i Erbjudandet kommer att lämna uppgifter till 
Aktieinvest. Personuppgifter som har lämnats till Aktieinvest och/eller Acrinova kommer att behandlas 
i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera 
kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen 
avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem 
hos företag eller organisationer med vilka Aktieinvest och/eller Acrinova samarbetar. Information om 
behandling av personuppgifter lämnas av Aktieinvest, vilka också tar emot begäran om rättelse av 
personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aktieinvest och/eller Acrinova genom 
en automatisk process hos Euroclear. För mer information, se Aktieinvests respektive Acrinovas 
webbplats. 

Övrig information 
Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teckning av nya B-aktier, med eller utan stöd 
av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av nya B-
aktier, såvida inte annat följer av tillämplig lag. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, 
liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma 
att lämnas utan avseende. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall flera 
anmälningssedlar inkommer från samma tecknare kommer endast den senast inkomna 
anmälningssedeln att beaktas. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya B-
aktierna kommer Aktieinvest ombesörja återbetalning av överskjutande belopp över 100 SEK. Om 
teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning 
komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer, förutsatt att den överstiger 100 SEK, 
då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid. Vid teckning utan stöd av 
teckningsrätter av ett belopp som överstiger motsvarande 15 000 EUR ska en KYC-blankett fyllas i. KYC-
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blankett finns att tillgå på www.aktieinvest.se/pep. När KYC-blanketten skickas in i fysisk form ska ID-
handling bifogas. Fylls den däremot i med hjälp av Bank-ID är bifogad ID-handling inte nödvändig. Att 
Aktieinvest agerat emissionsinstitut i Företrädesemissionen innebär inte att Aktieinvest betraktar den 
som anmält sig för teckning av aktier som en kund.  

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden 

Teckningsåtaganden 
Tre av Bolagets största aktieägare, Malmöhus Invest AB, Svedulfs Fastighets Aktiebolag samt Olavia 
AB/Olavia Förvaltning AB som innehar 18,35, 15,53 respektive 4,27 procent av det totala antalet aktier 
och 21,15, 18,21 respektive 4,72 procent av antalet röster i Acrinova, har åtagit sig att teckna nya aktier 
motsvarande sin pro rata-andel. De som ingått teckningsåtaganden kan nås genom Bolagets 
kontorsadress.  

Garantiåtaganden 

Utöver åtagandet att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar har Malmöhus 
Invest AB, Svedulfs Fastighets Aktiebolag och Olavia AB/Olavia Förvaltning AB även ingått 
garantiåtagande om att teckna ytterligare aktier, tillsammans motsvarande 100 procent av emissionen. 
Tillsammans uppgår de tecknings- och garantiåtaganden som ingåtts av aktieägare till 100 procent av 
emissionen. 
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