INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER SERIE TO4 B I TERRANET AB

TILLFÖRORDNAD VD HAR ORDET
Bästa teckningsoptionsinnehavare,
Vi är mycket nöjda med nuläget av var vi står med vår teknik
och vår ställning i branschen. Efter att ha uppnått flera
milstolpar och mål under 2021 är vi förväntansfulla inför
framtiden. Vi är samtidigt övertygade om att vi kan prestera
ännu bättre när vi sätter en ny standard för trafiksäkerhet och
ADAS-möjligheter (Advanced Driver Assistance Systems).
Terranets unika teknik, i förhållande till dess konkurrenter, är
en styrka som vi fortsätter bygga bolagets värde på.
Till följd av att Terranet under det andra kvartalet 2021
emitterade teckningsoptioner av serie TO4 B och TO5 B, finns
nu möjligheten för teckningsoptionsinnehavare att, genom
nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 B, teckna B-aktier
i Terranet. Med hjälp av kapitalet från teckningsoptionerna
kan vi fortsätta att närma oss vår vision.
För att lyckas uppnå vår vision har bolaget nyligen genomgått
ett antal viktiga strukturella förändringar. Som ett resultat av
de förändringar som styrelsen offentliggjorde den 4 februari
2022 skriver jag denna text i rollen som tillförordnad vd. Jag
förväntar mig att min tid som tillförordnad vd kommer att
vara begränsad tills dessa att en permanent lösning är på plats.
Under denna period kommer jag att lägga min fulla kraft på att
leda Terranet under en spännande tillväxtresa.

för självkörande fordon vilket underlättar för Terranet att
integrera sina produkter inom ADAS- och fordonsbranschen.
(PWC, The 2021 Digital Auto Report)
Samtidigt som ADAS-marknaden visar stor potential så har
Terranet ingått ett samarbetsavtal med NEVS. Syftet med
samarbetet är att utvärdera en möjlig integration och
marknadsföring av VoxelFlows™ bildanalysteknik och
objektidentifieringsmjukvara i NEVS autonoma fordon Sango.
Som en del av avtalet med NEVS kommer Terranet också att
fortsätta arbeta med startup-bolaget holoride. Samarbete är
ett exempel på hur VoxelFlow™ kan användas inom en bredare
del av fordons- och mobilitetssektorn och bidra till så kallad
”extended-reality”
och
multimediaunderhållning
för
passagerarna i självkörande fordon. I och med detta samarbete
kan Terranet, NEVS och holoride erbjuda marknaden ett
komplett system där NEVS tillhandhåller fordonet, holoride
underhållningsteknologin och Terranet den inbyggda
mjukvaran för objektidentifikation.
Terranet har påbörjat arbetet kopplat till den order om 1,6
MSEK som man fick av holoride i Q3. Bolaget ska utveckla en
lösning för att ge holorides kunder en förbättrad och utökad
så kallad ”reality” upplevelse.

När vi nu går vidare mot bolagets nästa steg välkomnar vi
bidraget från de nya styrelseledamöterna som alla besitter
specifik expertis i linje med Terranets nuvarande prioriteringar.
Detta kommer förenkla övergången från ett utvecklingsbolag
till ett kommersiellt bolag. I kombination med rekryteringen av
Thomas Falkenberg som ny CFO under fjärde kvartalet är
Terranet väl rustat för bolagets fortsatta tillväxtresa.

I samband med bolagets kapitalmarknadsdag i Stockholm den
6 december introducerade Terranet produkten BlincBike som
är ett trafiksäkerhetssystem med objektsidentifiering avsedd
för elcyklar. Terranets fortsatta prioritering av ADASteknologin kopplat till fordonsmarkanden innebar lika fullt att
produkten mottogs positivt i media, med artiklar i Mashable,
The Next Web och TechCrunch.

Under fjärde kvartalet fick bolaget möjligheten att visa upp
sina produkter inför potentiella kunder. Dessutom har Terranet
och dess partner Summer Robotics gjort betydande
förbättringar av VoxelFlow™-teknologin, vilket innebär en
förbättrad reaktionstid i storleksordningen tio gånger
snabbare än de sensorer som används i dagens ADAS.

Sammanfattningsvis var fjärde kvartalet ett starkt kvartal för
oss och vi är övertygade att vi kan göra ännu mer för att
ytterligare accelerera vårt arbete, inte bara med avseende på
utvecklingen av BlincVision, men också avseende arbetet
med våra befintliga och framtida kunder.

På bolagets kapitalmarknadsdag den 6 december i Stockholm
introducerade Terranet BlincVision, powered by VoxelFlow,
vilket är det nya produktvarumärket för företagets
sensorteknik riktat mot fordonsmarknaden.

Jag vill härmed hälsa både nuvarande och nya aktieägare
varmt välkomna att teckna aktier inom ramen för det här
erbjudandet och att följa med oss på Terranets fortsatta resa.

Terranets partner Summer Robotics har arbetat intensivt med
att förbättra tekniken bakom Terranets produkt BlincVision.
Förutom användningen av avancerad filterteknik för att t.ex.
filtrera bort störande bakgrundsbrus har teamet också
framgångsrikt kunnat hantera och processa tolv simultana
laserstrålar i VoxelFlow. Sammantaget insatserna till en
förbättrad integration av BlincVision i fordon.
Fordonsmarknaden fortsätter att växa i sin helhet, där i
synnerhet ADAS-marknaden ökar ännu mer drivet av en snabb
utveckling av tech-intensiva fordon världen över. ADASsektorn uppskattas växa med 150 % mellan 2020 och 2025
med en förväntad marknadsstorlek på 84 miljarder USD år
2025. (Deloitte, 2021 Global Automotive Supplier Study).
Rapporter indikerar samtidigt på en hög betalningsvilja för
automatiserad teknik bland dem som har tilltro till självkörande
fordon. Dessutom har regeringar i USA, EU och Kina under
förra året alltmer börjat verka för regleringar och standarder

Göran Jansson,
Tillförordnad vd

TERRANET I KORTHET
Terranet (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i
trafiken. Bolaget levererar inbäddad mjukvara med tillämpningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var
exklusivt utvalt till innovationsplattformen Startup Autobahn vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund
och Stuttgart. Terranet AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på: www.terranet.se
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SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT NYTTJA TECKNINGSOPTIONER
VILLKOR

För varje en (1) teckningsoption av serie TO4 B i Terranet kan innehavaren teckna en
(1) ny B-aktie i Terranet

TECKNINGSKURS

0,56 SEK per B-aktie

TECKNINGSPERIOD

28 februari till och med den 11 mars 2022

SISTA DAG FÖR HANDEL MED TO4 B

9 mars 2022

BETALNING

Genom samtidig betalning

TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSOPTIONER
1. Du innehar teckningsoptioner av serie TO4 B
För varje en (1) teckningoption av serie TO4 B i Terranet som du
innehar kan du teckna en (1) ny B-aktie i Terranet

En (1) teckningsoption av serie TO4 B

Berättigar till
teckning av en
(1) ny B-aktie i
Terranet

En (1) TO4 B + 0,56
SEK

En (1) ny B-aktie
i Terranet

2. Så här nyttjar du teckningsoptionen
En (1) teckningsoption + 0,56 SEK ger en
(1) ny B-aktie i Terranet
							

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

FÖRVALTARREGISTRERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE
(DEPÅ HOS T.EX. MANGOLD/AVANZA/NORDNET)
Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare
sker i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Notera att förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO4
B i god tid innan nyttjandeperioden avslutas

Betalning sker i enlighet med
instruktioner från förvaltare

DU HAR ETT VP-KONTO (DIREKTREGISTERERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE)
De teckningsoptionsinnehavare som har TO4 B på ett VP-konto
tecknar sig direkt via anmälningssedel till Mangold (www.
mangold.se/aktuella-emissioner). Anmälan skickas via mail till
emissioner@mangold.se

Teckningslikviden ska vara
Mangold tillhanda senast den
11 mars 2022

OM DU ÄR OSÄKER PÅ OM DINA TECKNINGSOPTIONER ÄR FÖRVALTARREGISTRERADE ELLER DIREKTREGISTRERADE KONTAKTA VÄRDEPAPPERSINSTITUTET DÄR DU HAR DITT INNEHAV.

OBS: FÖRVALTARNA BEHÖVER DIN ANMÄLAN OM NYTTJANDE AV TO4 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.

