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Frågelista avseende TerraNets företrädesemission av konvertibler
Har du några frågor avseende den företrädesemission av konvertibler som TerraNet Holding AB
(publ), org. nr 556707-2128, ("TerraNet" eller "Bolaget") beslutat om? I denna frågelista ("FAQ")
finner du svaren på vanligt förekommande frågor som du som investerare kanske har i samband med
en företrädesemission av konvertibler.
Styrelsen i TerraNet har den 18 februari 2019 beslutat om en företrädesemission av konvertibler om
högst cirka 10 MSEK. Konvertiblerna berättigar till konvertering till B-aktier i Bolaget.
Om du har några ytterligare frågor som inte finns med i denna FAQ, vänligen kontakta Mattias
Larsson på epost mattias.larsson@terranet.se.
FAQ
1.

Vad betyder det att TerraNet emitterar konvertibler?

Att ett bolag emitterar t.ex. konvertibler innebär att bolaget beslutat att utfärda nya finansiella
instrument utöver de redan befintliga aktierna (eller andra finansiella instrument) i bolaget. Har aktier
emitterats betyder detta att antalet aktier och antalet röster i bolaget ökar samtidigt som bolagets
aktiekapital ökar. Har konvertibler emitterats kommer istället antalet aktier och röster i bolaget att
kunna öka i framtiden.
2.

Vad är en företrädesemission?

Begreppet företrädesemission innebär att samtliga aktieägare i bolaget erbjuds möjlighet att teckna
sig för det nyemitterade finansiella instrumentet. I detta fall har TerraNet beslutat att emittera
konvertibler som vid vissa givna tillfällen i framtiden kan konverteras till B-aktier i TerraNet om
innehavaren begär det.
3.

Vad är en konvertibel?

En konvertibel innebär att innehavaren har lånat ut pengar till bolaget och i utbyte erhållit
konvertibler. Konvertiblerna som styrelsen i TerraNet beslutat om löper med 10 procent årlig ränta och
ger innehavaren en rätt, men ingen skyldighet, att konvertera det inlånade beloppet till B-aktier i
Bolaget.
4.

Vad innebär begreppet teckningsrätt?

En teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna konvertibler vid en nyemission med företrädesrätt för
befintliga aktieägare, dvs. innehavare av teckningsrätter ges möjlighet att teckna konvertibler i
TerraNet till ett givet pris, teckningskursen.
5.

Vad avses med avstämningsdag?

Avstämningsdagen är den dag som avgör om du har rätt att erhålla teckningsrätter. Den som är
aktieägare denna dag har rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen.
6.

När är avstämningsdagen för företrädesemissionen?

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter i företrädesemissionen är den 25 februari 2019.
7.

Vem har rätt att teckna sig för konvertiblerna?

Du som är aktieägare i TerraNet på avstämningsdagen som infaller den 25 februari 2019, oavsett om
du äger A-aktier eller B-aktier har rätt, men ingen skyldighet, att teckna dig för konvertibler. Genom
att du på avstämningsdagen äger aktier i TerraNet har du möjlighet att teckna dig för konvertibler, dvs.
du får teckningsrätter som kan användas för att teckna konvertibler.
Även den som inte äger aktier kan teckna sig i företrädesemissionen. Detta genom att antingen köpa
teckningsrätter eller anmäla sig för teckning utan företrädesrätt. För ytterligare information om

förfarandet vid teckning hänvisas till villkor och anvisningar som kommer att finnas tillgängliga på
Bolagets webbplats.
Om inte alla konvertibler tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för
emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av konvertibler som inte tecknats med stöd av
teckningsrätter. Sådan fördelning ska i första hand ske till konvertibeltecknare som utnyttjat
teckningsrätter i nyemissionen, oavsett om konvertibeltecknaren var aktieägare på avstämningsdagen
eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för
teckning, samt i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand ska
tilldelning ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla
full tilldelning, i förhållande till det antal konvertibler som var och en tecknat, samt i den mån detta
inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.
8.

Hur sker teckning?

Du kan teckna dig antingen med stöd av teckningsrätter, vilket sker genom kontant betalning i
samband med att du utnyttjar de teckningsrätter du fått eller förvärvat, eller utan stöd av
teckningsrätter på en separat teckningslista. För mer information om förfarandet vid teckning hänvisas
till villkor och anvisningar som kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats.
9.

Hur många konvertibler kan jag teckna mig för?

Antalet konvertibler du har rätt att teckna dig för beror på hur många aktier du äger i TerraNet. Enligt
villkoren för företrädesemissionen framgår att för varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Detta
betyder att antalet teckningsrätter som du kan erhålla motsvarar ditt nuvarande aktieinnehav.
Exempel
Du äger 100 aktier i Bolaget på avstämningsdagen. Aktierna ger dig 100 teckningsrätter i
företrädesemissionen. Dessa 100 teckningsrätter möjliggör att du kan teckna dig för 100 konvertibler.
10.

Vad innebär teckningsperiod och när är teckningsperioden?

Begreppet teckningsperiod avser den tid du har rätt att teckna dig för konvertibler genom utnyttjande
av dina teckningsrätter eller genom att anmäla dig för teckning utan stöd av teckningsrätter.
Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från den 27 februari 2019 till och med den 13 mars
2019. Styrelsen i TerraNet har beslutat att förlänga teckningsperioden till och med den 27 mars.
11.

När och hur ska konvertiblerna betalas?

Betalning för tecknade konvertibler som tecknats med stöd av teckningsrätter sker samtidigt som
teckningsrätten utnyttjas.
Betalning för tecknade konvertibler som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant till
ett av Bolaget anvisat konto senast två bankdagar efter det att du fått besked om att du tilldelats
konvertibler utan stöd av teckningsrätter.
12.

Vad innebär teckningskurs?

Med teckningskurs avses det pris som ska betalas för varje konvertibel.
13.

Vad är teckningskursen för konvertiblerna?

För varje tecknad konvertibel betalar du 41 öre. Om du tecknar dig för 100 konvertibler betyder det att
priset för konvertiblerna är 41 kronor.
14.

Vad avses med att konvertiblerna kan konverteras till aktier?

Att konvertiblerna kan konverteras till B-aktier innebär att konvertiblerna, dvs. innehavarens lån till
Bolaget, byts ut mot B-aktier i Bolaget. Konvertering kan endast ske på begäran av innehavare. Sker
inte konvertering innan den 31 december 2020 återbetalas det belopp som innehavaren lånat ut till
Bolaget plus upplupen ränta.

15.

När kan konvertiblerna konverteras?

Den som har konvertibler kan två gånger per år begära konvertering av hela eller delar av sin
konvertibla fordran till nya B-aktier i Bolaget, detta kallas för konverteringsperiod.
Som innehavare av konvertibler har du rätt att begära konvertering två gånger per år mellan den 15
juni till och med den 30 juni och 15 december till den och med den 31 december.
För att begära konvertering ska du skriftligen meddela styrelsen i TerraNet att du avser att begära
konvertering. Blanketter för anmälan om konvertering kommer att finnas tillgängliga på Bolagets
webbplats.
16.

Kan räntan konverteras?

Nej, upplupen ränta återbetalas delvis den 15 januari 2020 eller vid konvertibelns sluttid den 15
januari 2021.
17.

Vad kostar det att konvertera konvertibler till B-aktier?

Konverteringskursen är 75 procent av genomsnittligt marknadspris på TerraNets B-aktie per den
bankdag som infaller innan respektive konverteringsperiod. Detta betyder att du ges möjlighet att
konvertera det lån du lämnat till Bolaget till B-aktier för ett rabatterat genomsnittligt marknadspris.
Det lägsta pris du kan betala per ny B-aktie är 5 kronor.
Exempel
Om TerraNets B-akties genomsnittliga marknadspris är 10 kronor per B-aktie så blir
konverteringskursen 7,50 kronor per B-aktie. Om du lånat ut 1 000 kronor och konverteringskursen är
7,50 kronor får du alltså 133 B-aktier om du begär konvertering.
18.

Hur och var registreras konvertiblerna?

Konvertiblerna kommer att registreras hos Euroclear Sweden AB, vilket innebär att du som tecknar
konvertibler kommer erhålla dessa på ditt VP- eller depåkonto eller på den typ av konto där du har
dina aktier i TerraNet.
19.

Kommer teckningsrätter och konvertibler att handlas på en marknadsplats?

Nej, ingen organiserad handel kommer att ske i teckningsrätter och aktieägare som väljer att inte delta
i företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten
genom att sälja sina teckningsrätter. Sådan försäljning måste ske genom respektive aktieägares
försorg.
Efter genomförd företrädesemission kommer inte heller konvertiblerna att handlas på en
marknadsplats, vilket bland annat innebär att eventuell handel måste skötas av respektive innehavare
privat.
20.

När erhåller jag B-aktierna?

Konvertiblerna kan om du begär konverteras till B-aktier under de givna konverteringsperioderna.
21.

Medför de nya B-aktierna rätt till utdelning?

Ja, de nya B-aktier som kan tillkomma genom konvertering har lika rätt i Bolagets tillgångar som
redan utgivna B-aktier. Om konvertiblerna konverteras till B-aktier, medför de nya aktierna rätt till
utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

