
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET

INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER SERIE (2020:1) TO1 B I TERRANET HOLDING AB

Terranet genomförde i våras en företrädesemission om 
40,4 MSEK med hjälp av fondkommissionärsfirman 
Mangold. Nyemissionen övertecknades 200% och gav ett 
positivt momentum samt var avgörande för bolagets 
fortsatta utveckling. Under perioden från och med den 12 
oktober till och med den 23 oktober 2020 kommer den 
första serien av teckningsoptioner att lösas in. Det för-
väntade kapitaltillskottet möjliggör ytterligare expansion 
av bolaget.

Terranets strategiska affärsplan består av plattforms-
utveckling av antikollisionssystem inom bildanalys och 
signalbehandling. Kärnan i bolagets portfölj består av en 
unik SDK-mjukvara för aktiv belysning med ljussensorer 
genom lasertriangulering avsett för framtida integration i 
fordon. Intäkts-och betalningsmodellen bygger på dels 
framtida royaltylicenser samt en serviceaffär baserat på 
kundnära supporttjänster. Bland Terranets nyckelkunder 
finns Daimler, Haldex och Walt Disney Imagineering. 
Bolaget har en fördjupad strategisk marknads- och 
leveranssamverkan med AFRY (tidigare ÅF).

Tack vare ett ökat fokus och att vi kunnat kraftsamla 
resurserna på produktutvecklingen har bolaget tagit ett 
stort språng framåt under den extrema perioden som 
varit starkt präglad av Covid-19. I augusti presenterade 
vårt utvecklingsteam i Kiev nya fynd som banar väg för 
kommande prototyp och proof of concept demo som ska 
förevisas på Daimler-Mercedes Benz Startup Autobahn-
mässa i Stuttgart i februari 2021. Omprioriteringarna 
under Coronapandemin med bl a lägre resebudget har 
som en positiv spinoff inneburit att vi kunnat göra en del 
kostnadsbesparingar under perioden.

För några veckor sedan hävdes det sex månader långa 
reseförbudet i bolaget, och vi växlar nu upp närvaron ute 
på marknaden.

Just nu publicerar och sänder vi nästa säsong av vår 
podcastserie med välkända internationella profiler och 
företagsledare i fordonsindustrin som deltagare särskilt 
inom segmentet för autonomi, e-mobilitet och 
digitalisering av framtida transportsystem.

I samband med företrädesemissionen fick Terranet in en 
ny majoritetsägare företrädd av Julian Aleksov och Anders 
Blom. Vid en extra bolagsstämma valdes Göran Janson in 
som ny styrelseordförande. Tillsammans i ett nära sam-
arbete kommer styrelse och ledning nu att driva igenom 
en uppskalning av bolagets operativa förmåga för att 
förstärka produktportföljen, utöka marknadsnärvaron 
och säkra upp strategiska partnerskap. Med målsättning 
att planenligt cementera Terranets framtida ledar-
position inom avancerat förarstöd (ADAS). 

Jag välkomnar med detta såväl befintliga tecknings-
optionsinnehavare samt övriga intressenter att fortsätta 
bidra till att Terranet kan bli en marknadsledare.

Pär-Olof Johannesson

Verkställande Direktör

TERRANET HOLDING AB I KORTHET

Terranet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt 
tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). Terranet har sitt huvudkontor 
i Lund samt utvecklingsenheter i Kiev, Stuttgart och Los Gatos, Kalifornien. Terranet Holding AB (publ) är noterat på 
Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på https://terranet.se.
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VILLKOR För varje en (1) teckningsoption av serie (2020:1) TO1 B i Terranet kan innehavaren 
teckna en (1) ny aktie i Terranet

TECKNINGSKURS 0,72 SEK per aktie

TECKNINGSPERIOD 12 oktober till och med den 23 oktober 2020

SISTA DAG FÖR HANDEL 16 oktober 2020

BETALNING Genom samtidig betalning

TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSOPTIONER

1. Du innehar teckningsoptioner av serie TO1 B
För varje en (1) teckningoption av serie TO1 B i Terranet som du 
innehar kan du teckna en (1) ny aktie  i Terranet

2. Så här nyttjar du teckningsoptionen
En (1) teckningsoption + 0,72 SEK ger en  
(1) ny aktie i Terranet
       

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT NYTTJA TECKNINGSOPTIONER

En (1) tecknings-
option av serie TO1 B

Berättigar till 
teckning av en (1) ny 

aktie i Terranet

En (1) TO1 B + 0,72 
SEK

En (1) ny aktie 
i Terranet

De teckningsoptionsinnehavare som har TO1 B på ett VP-konto tecknar 
sig direkt via anmälningssedel till Mangold (www.mangold.se/

aktuella-emissioner). Anmälan skickas via mail till emissioner@mang-
old.se eller per post enligt instruktion på anmälningssedel

Teckningslikviden ska vara 
Mangold tillhanda senast den 23 

oktober 2020

Är du direktregistrerad teckningsoptionsinnehavare eller har du teckningsoptionerna hos din förvaltare?

FÖRVALTARREGISTRERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE 
(DEPÅ HOS T.EX. MANGOLD/AVANZA/NORDNET)

DU HAR ETT VP-KONTO (DIREKTREGISTERERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE)
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OBS: FÖRVALTARNA BEHÖVER DIN ANMÄLAN OM NYTTJANDE AV TO1 B I GOD TID INNAN NYTTJANDEPERIODEN AVSLUTAS.
NOTERA ÄVEN ATT DE TECKNINGSOPTIONER SOM INTE AVYTTRAS ELLER NYTTJAS FÖR TECKNING AV NYA AKTIER KOMMER ATT 
FÖRFALLA VÄRDELÖSA. FÖR ATT DINA TECKNINGSOPTIONER INTE SKA FÖRFALLA KRÄVS ATT DU AKTIVT TECKNAR AKTIER 
ALTERNATIVT SÄLJER DINA TECKNINGSOPTIONER I GOD TID INNAN NYTTJANDEPERIODEN AVSLUTAS.

Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker i 
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Notera att 

förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO1 B i god tid innan 
nyttjandeperioden avslutas

Betalning sker i enlighet med 
instruktioner från förvaltare


