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OXCIA AB (PUBL) – INSTRUKTIONER FÖR NYTTJANDE 
AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2021/2022 
Det finns 162 918 utestående teckningsoptioner av serie 2021/2022 i Oxcia AB (publ). 
Innehavaren av teckningsoptioner av serie 2021/2022 äger rätt att för varje teckningsoption 
teckna en (1) ny aktie av serie B i Oxcia AB (publ) till en kurs om 247 SEK per B-aktie. Nyttjande av 
teckningsoptioner av serie 2021/2022 kan äga rum under perioden från och med den 1 december 
2021 till och med kl 15.00 den 31 januari 2022. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning. 

VILLKOR I SAMMANDRAG 
 

 
 
 
 

 

Har du dina teckningsoptioner i en depå eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat innehav)? 
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) 
ska teckning/betalning ske via respektive förvaltare som instruerar vidare om hur man går till väga för att nyttja 
teckningsoptionerna. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptioner 
av serie 2021/2022 i god tid innan teckningstiden avslutas. 
 
Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerat innehav)? 
Anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie 2021/2022 sänds 
ut till respektive direktregistrerad innehavare av teckningsoptioner. Använd denna anmälningssedel för att nyttja 
dina teckningsoptioner. Anmälningssedeln finns även att tillgå på Oxcia AB (publ)s hemsida (www.oxcia.com). I 
samband med att anmälningssedeln sänds in till Arctic Securities ska betalning erläggas enligt betalinstruktioner 
på anmälningssedeln. 
 
Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast kl. 15.00 den 31 januari 2022 kommer att förfalla. 
För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du nyttjar dina teckningsoptioner i enlighet med 
ovanstående instruktioner. 

Emissionsinstitut 
Arctic Securities AS, filial Sverige  
Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm 
E-post: subscription@arctic.com 
Telefon: +46 (0)8 44 68 60 70 

Bolaget 
Oxcia AB (publ) 
Norrbackagatan 70C, 113 34 Stockholm 
E-post: info@oxcia.com 
 

 
 

Nyttjandeperiod 
1 december 2021 – 31 januari 2022 

Emissionsvolym 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna 
av serie 2021/2022 tillförs Oxcia AB (publ) 
cirka 40 MSEK före emissionskostnader. 

1 TO + 247 SEK 
1 AKTIE AV 

SERIE B 
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