
Sedermera Corporate Finance och Nordic Issuing agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt Eurocine 
Vaccines i samband med emissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Bäste investerare,
Under andra kvartalet 2021 genomförde Eurocine Vaccines en företrädesemission bestående av teckningsoptioner av 
serie TO 4. Du som innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny 
aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 1,41 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 pågår 
under perioden 14 mars till 28 mars 2022. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 tillförs Eurocine Vaccines 
cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader. 

För ytterligare information, däribland en mer utförlig beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, vänligen vänd er till 
Eurocine Vaccines hemsida samt prospektet som publicerades av Eurocine Vaccines styrelse i juni 2021 i samband med 
företrädesemissionen. Prospekt och annat investerar-relaterat material finns tillgängligt via Eurocine Vaccines  
(www.eurocine-vaccines.com), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se) och Nordic Issuings  
(www.nordicissuing.se) respektive hemsidor.

Läs på baksidan om hur du nyttjar dina teckningsoptioner av serie TO 4



För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs det att du agerar. Du måste ansöka om tecknande av nya 
aktier, med stöd av optioner, senast klockan 17.00 CEST den 28 mars 2022, alternativt sälja dina teckningsoptioner senast den 
24 mars 2022 (teckningsoptionerna handlas under kortnamnet “EUCI TO 4”).

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Teckning/betalning av nya aktier, med stöd av 
teckningsoptioner, ska ske till respektive bank 

eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är 
registrerade.

Tecknande av nya aktier, med stöd av 
teckningsoptioner, ska ske direkt till Nordic Issuing.

Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ett digitalt 
meddelande till kontoinnehavaren, i annat fall är det 
tillräckligt att logga in på värdepapperskontot från 
och med den första dagen i nyttjandeperioden för 

att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja 
teckningsoptioner för att teckna nya aktier.

Skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic 
Issuing. Anmälningssedel skickas ut till innehavare av 
VP-konto. Anmälningssedeln finns också tillgänglig på 
Eurocine Vaccines, Sedermera Corporate Finance och 

Nordic Issuings respektive hemsidor.

Banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser 
för teckningsdagen, därför rekommenderas att 
man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under 

nyttjandeperioden.

I samband med att anmälningssedel skickas in 
till Nordic Issuing ska betalning erläggas enligt 

betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld 
anmälningssedel samt betalning måste registreras 
hos Nordic Issuing senast klockan 17.00 CEST den 28 

mars 2022.

Så nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 4

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:
1. 1. På ett värdepapperskonto i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto 

(ISK) eller i en kapitalförsäkring. Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto. Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.


