
Så här gör du för att teckna Units
Så här tecknar du Units med företrädesrätt

1. Du tilldelas uniträtter
För varje aktie i Calmark som du innehar 
på avstämningsdagen den 27 september 
2022 erhåller du en (1) uniträtt.

2. Så här utnyttjar du dina uniträtter
Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av fyra 
(4) B-aktier och en (1) teckningsoption. Teckningskursen uppgår till 6,40 SEK 
per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 1,60 SEK per B-aktie.

1 aktie 1 uniträtt 6,40 kr

För dig som har VP-konto

8 uniträtter 1 Unit Ak Ak
Ak Ak

TO

Om du har dina aktier i 
Calmark påett VP-konto
framgår antalet uniträtter 
som du har erhållit på den 
förtryckta emissions-
redovisningen från
Euroclear.

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 uniträtter ska du fylla i och 
skicka in ”Särskild anmälningssedel” som kan 
erhållas från Hagberg & Aneborn 
Fondkommission via e-post eller hemsida.

OBS!
Betalning sker 
samtidigt med

teckning senast den 
13 oktober 2022.

För dig som har depå hos bank/förvaltare

Om du har dina aktier i Calmark på en depå hos bank eller annan 
förvaltare får du information från din förvaltare om antalet uniträtter 
som du har erhållit.

För att teckna Units, följ 
instruktioner från din förvaltare.

Så här tecknar du Units utan företrädesrätt

Fyll i Anmälningssedel för 
teckning av Units utan stöd av 
företrädesrätt som finns på
www.calmark.se samt 
www.hagberganeborn.se.

Anmälningssedeln ska vara 
Hagberg & Aneborn 
Fondkommission tillhanda senast 
kl 15.00 den 13 oktober 2022.

För dig som har VP-konto Om du blir tilldelad 
Units får du en 
avräkningsnota som 
ska betalas enligt 
anvisningar på 
denna.

För dig som har depå hos bank/förvaltare

Teckning och betalning ska ske genom respektive 
bank/förvaltare.

För att teckna Units, följ instruktioner från din 
förvaltare.

4 B-aktier + 
1 teckningsoption
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