Villkor och anvisningar för teckning av aktier i

Zoomability Int AB (publ)
Företrädesemission januari 2019

Villkor och anvisningar
Erbjudandet i korthet
En extra bolagsstämma den 4 januari 2019
beslutade att genomföra en nyemission av aktier
med företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget om
högst 206 497 500 aktier. Innehav av en (1) aktie på
avstämningsdagen den 14 januari 2019 berättigar
till teckning av elva (11) nya aktier till en
teckningskurs om 0,05 SEK per aktie.
Teckningsperioden löper från och med den 15
januari till och med den 29 januari 2019. Vid full
teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 10 324 875
SEK. Om Erbjudandet tecknas fullt ökar
aktiekapitalet med högst 6 194 925,00 SEK, från
563 175,00 SEK till högst 6 758 100,00 SEK, genom
nyemission av högst 206 497 500 aktier, envar med
ett kvotvärde om 0,03 SEK.

Aktie
Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller
Zoomability Int AB (publ), ISIN-kod SE0009663354.
Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning
och är denominerade i SEK.

Teckningsrätter (”TR”)
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna
nya aktier i förhållande till det antal aktier som de
innehar på avstämningsdagen. För varje aktie som
innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna
att erhålla elva (11) teckningsrätter (TR). En (1)
teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny
aktie.

Viktig information avseende handel i
teckningsrätter
Det kommer inte att ske någon handel i
teckningsrätter.

outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar
därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter
kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden,
bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i Zoomability
Int AB (publ) har rätt att förlänga tecknings- och
betalningsperioden. För det fall beslut om
förlängning av teckningsperioden fattas, kommer
beslutet offentliggöras senast den 1 februari 2019.
Styrelsen har även rätt att avbryta nyemissionen
ifall omständigheter uppstår som kan medföra att
tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms
som olägligt. Sådana omständigheter kan till
exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk
art och avse såväl händelser i Sverige som
utomlands.

Utspädning
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att
teckna aktier i Erbjudandet kommer att spädas ut
med upp till 206 497 500 aktier, vilket motsvarar
91,7 procent av Erbjudandet (beräknat som antalet
nya aktier och röster dividerat med det totala
antalet aktier och röster efter ett fulltecknat
Erbjudandet).

Information från Euroclear Sweden i
hänsyn
till
Erbjudandet
och
ansökningsblanketter
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som
på ovannämnd avstämningsdag var registrerade i
den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda
aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i
Erbjudandet, erhåller följande dokument från
Euroclear Sweden:

Teckningskurs

•
•

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,05 SEK
per aktie. Courtage utgår ej.

•

Avstämningsdag

•

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att
avgöra vilka personer som har rätt att erhålla
teckningsrätter i Erbjudandet är den 14 januari
2019.

Teckningsperiod
Teckning av nya aktier ska ske under perioden från
och med den 15 januari till och med den 29 januari
2019. Efter teckningsperiodens utgång blir

Sammanfattning
en emissionsredovisning med bifogad
förtryckt inbetalningsavi,
en särskild anmälningssedel med bifogad
icke ifylld inbetalningsavi, samt
en anmälningssedel för teckning av aktier
utan företrädesrätt.

Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår
antalet erhållna teckningsrätter. Den som var
upptagen i den till aktieboken anslutna
förteckningen över panthavare med flera
underrättas separat. VP-avi som redovisar
registreringen av teckningsrätter på aktieägarens
VP-konto kommer inte skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav i Zoomability Int AB (publ)
är förvaltarregistrerade hos bank eller annan
förvaltare erhåller varken emissionsredovisning
eller särskild anmälningssedel. Teckning och
betalning ska då istället ske i enlighet med
anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning av nya aktier med stöd av
företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske
genom kontant betalning senast den 29 januari
2019. Teckning genom kontant betalning ska
antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin
som medföljer emissionsredovisningen eller med
den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda
anmälningssedeln enligt följande alternativ:
1.

I det fall samtliga på avstämningsdagen
erhållna teckningsrätter utnyttjas för
teckning av aktier ska endast den förtrycka
inbetalningsavin användas som underlag
för teckning genom kontant betalning.
Särskild anmälningssedel ska ej användas.

2.

I det fall ett annat antal teckningsrätter än
vad som framgår av den förtryckta
emissionsredovisningen utnyttjas för
teckning,
ska
den
särskilda
anmälningssedeln användas som underlag
för teckning genom kontant betalning.
Anmälning om teckning genom betalning
ska ske i enlighet med anvisningar på den
särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta
inbetalningsavin ska därför inte användas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende. Särskild
anmälningssedel kan erhållas från Partner
Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld
anmälningssedel i samband med betalning ska
skickas per post eller lämnas på nedanstående
adress och vara Partner Fondkommission tillhanda
senast klockan 15:00 den 29 januari 2019.
Anmälningssedlar som skickas per post bör
avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före
angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel
kommer att beaktas. För det fall fler än en (1)
särskild anmälningssedel insändes kommer den sist
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar
kommer således att lämnas utan avseende.
Partner Fondkommission AB

Ärende: Zoomability
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Tel: +46 31 761 22 30
Fax: +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se

Teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker
under samma period som teckning av nya aktier
med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och
med den 15 januari till och med den 29 januari 2019.
Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker
genom att ”Anmälningssedel för teckning av aktier
utan stöd av teckningsrätter” ifylls, undertecknas
och skickas till Partner Fondkommission på adress
enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från
Partner Fondkommission per telefon, e-post eller
genom att ladda ned den från Zoomability AB:S
hemsida. Ingen betalning ska ske i samband med
ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker
i enlighet med vad som anges nedan.
Anmälningssedeln
ska
vara
Partner
Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den
29 januari 2019. Anmälningssedlar som skickas per
post bör avsändas i god tid för att säkerställa
ankomst före angivet sista datum. En (1)
anmälningssedel kommer att beaktas. I det fall fler
än en (1) anmälningssedel insändes kommer den
sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar
kommer således att lämnas utan avseende.
Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av
företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om
tilldelning inom ramen för emissionens högsta
belopp.
1) I första hand ska tilldelning av aktier som
tecknats utan stöd av teckningsrätter ske
till de som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, vid överteckning, i
förhållande till det antal teckningsrätter
som var och en utnyttjat för teckning av
aktier och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.
2) I andra hand ska tilldelning av aktier som
tecknats utan stöd av teckningsrätter ske
till andra som anmält sig för teckning utan
stöd av teckningsrätter och, för det fall

dessa inte kan erhålla full tilldelning, i
förhållande till det antal aktier som var och
en anmält för teckning och, i den mån
detta inte kan ske, genom lottning.
3) I tredje hand ska tilldelning ske till
emissionsgaranterna i förhållande till
garanterat belopp.

Bekräftelse om tilldelning och betalning
av tilldelade aktier utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade
utan företrädesrätt lämnas genom översändande av
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota.
Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar
efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något
meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit
tilldelning. Erlägges ej likvid i rätt tid kan aktierna
komma att överlåtas till någon annan. Skulle
försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att
understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier
komma att svara för hela eller delar av
mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av
när under anmälningsperioden anmälan inkom. I
händelse av överteckning kan tilldelning utan
företräde komma att utebli eller ske med ett lägre
antal aktier än vad anmälan avser.

Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej
aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland,
Hongkong, Sydafrika, Australien, Japan eller annat
land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt
att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner
Fondkommission enligt ovan för information om
teckning av betalning.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning och betalning registreras hos Euroclear
Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt
innebär några bankdagar efter betalning. Därefter
erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att
inbokning i BTA skett på tecknares VP-konto.
Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot
till dess att nyemissionen blir registrerad hos
Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav
registrerat
via
depå
hos
bank
eller
fondkommissionär erhåller information från
respektive förvaltare.

Handel med BTA
Det kommer inte att ske någon handel med BTA.

Leverans av nya aktier
Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos
Bolagsverket omvandlas BTA till aktier utan särskild
avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare
vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer
information från respektive förvaltare.

Offentliggörande
Erbjudandet

av

utfallet

i

Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast
omkring den 1 februari 2019 kommer Bolaget
offentliggöra
utfallet
av
Erbjudandet.
Offentliggörandet kommer att ske genom
pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets
hemsida.

Rätt till utdelning på de nya aktierna
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första
gången på avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att Erbjudandet
registrerats hos Bolagsverket under förutsättning
att de nya aktierna blivit registrerade och införda i
den av Euroclear Sweden förda aktieboken på
avstämningsdagen för sådan utdelning.

Övrig information
För det fall ett för stort belopp betalas av en
tecknare av nya aktier kommer Zoomability Int AB
(publ) ombesörja att överskjutande belopp
återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande
beloppet. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Om teckningslikviden inbetalas för sent,
är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan
anmälan om teckning komma att lämnas utan
avseende. Erlagd emissionslikvid kommer att
återbetalas. Inga ränta kommer att utbetalas för
sådan likvid.

