
 

 

Bästa teckningsoptionsinnehavare,

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som utgavs i samband med NeoDynamics AB (publ):s 

(”NeoDynamics”) emission av units inför notering på Spotlight Stock Market under hösten 2018 pågår under perioden  

5 – 29 november 2019, under vilken du som optionsinnehavare har möjlighet att teckna aktier med stöd av 

teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs NeoDynamics cirka 25,2 

MSEK före emissionskostnader. 

 

NeoDynamics i korthet 

NeoDynamics är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. 

Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia, i sen utvecklingsfas. Biopsisystemet bygger på en patenterad 

mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter 

en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. 

NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering  

beräknas ske under 2020. 

 

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1: 

 

 

Har du dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade? 

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett 

investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring 

(förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till 

respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner 

avseende tillvägagångssätt för att nyttja teckningsoptioner. 

Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling 

från teckningsoptioner till aktier under perioden 5 – 29 

november 2019. För mer information och för vidare instruktioner 

avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, 

vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att 

bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av  

TO 1 i god tid innan teckningstiden avslutas. 

 

Har du dina teckningsoptioner direktregistrerade (på ett VP-

konto)? 

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. 

Anmälningssedel finns att tillgå på Spotlight Stock Markets 

(www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Fondkommissions 

(www.sedermera.se) och NeoDynamics (www.neodynamics.se) 

respektive hemsidor. I samband med att anmälningssedel skickas  

 

 

 

in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt 

betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under 

teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från 

teckningsoptioner till aktier under perioden 5 – 29 november 

2019 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är 

Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum 

angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och 

betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission 

ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på 

registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier 

med aktier. 

 

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall 

I det fall att din teckning till Sedermera Fondkommission uppgår 

till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas 

och insändas till Sedermera Fondkommission samtidigt som 

betalning sker enligt lag (2017:630) om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att 

interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, 

förrän penningtvättskontrollen är Sedermera Fondkommission 

tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Sedermera 

Fondkommission. 

 

 

OBS - för att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar aktier senast den  

29 november 2019, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 27 november 2019. 

  

Sedermera Fondkommission är emissionsinstitut till NeoDynamics. Anmälningssedel skickas  
till Sedermera Fondkommission. 

 


