
Så här gör du 
Villkor För varje befintlig aktie i Bolaget får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) 

teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya B-aktier i Bolaget

Avstämningsdag för deltagande i 
Företrädesemissionen

1 juni 2022

Teckningsperiod 3 juni - 17 juni 2022

Handel med teckningsrätter 3 juni - 14 juni 2022

TECKNING AV AKTIER MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

1. Du tilldelas teckningsrätter
För varje aktie i Bolaget som du 
innehar den 1 juni 2022 erhåller du en 
(1) teckningsrätt

2. Så här utnyttjar du teckningsrätter 
Fem (5) teckningsrätter ger 
tre (3) nya B-aktier i Bolaget

3. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos förvaltare?1

TECKNING AV AKTIER MED SUBSIDIÄR FÖRETRÄDESRÄTT/UTAN STÖD AV 
TECKNINGSRÄTTER (AV AKTIEÄGARE OCH ANDRA)2

Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid. Kontrollera instruktionerna 
från respektive förvaltare

1 Notera att särskilda regler gäller aktieägare bosatta i USA och vissa andra obehöriga jurisdiktioner. Se bosatta i 
avsnittet .
2 Eventuell tilldelning kommer att 

obehöriga gare bosatta i vissa obehöriga 

Du har VP-konto (dvs. är 
direktregistrerad) och bor i 
Sverige

Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter, använd den utsända förtryckta bankgiroavin 
från Euroclear Sweden.

Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto; fyll i den 
särskilda anmälningssedeln som skickas ut tillsammans med emissionsredovisningen. 
Den särskilda anmälningssedeln finns även tillgänglig på www.dnb.se/emission och 
www.climeon.com. Betalningen görs i enlighet med instruktionerna på 
anmälningssedeln.

Du har VP-konto (dvs. är 
direktregistrerad) och bor  
utomlands

Villkor och anvisningar samt kontakta DNB vid frågor om teckning.  

Du har depå (dvs. har en 
förvaltare)

Om du har dina aktier i Bolaget i en eller flera depåer hos bank eller 
värdepappersinstitut får du information från din/dina förvaltare om antal teckningsrätter.
Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare.

Du har VP-konto
Använd den särskilda anmälningssedeln som finns tillgänglig på www.dnb.se/emission 
och www.climeon.com.

Du har depå (dvs. har en 
förvaltare)

Teckning och betalning ska ske genom respektive förvaltare.
Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare.

en (1) aktie i Bolaget en (1) teckningsrätt

fem (5) teckningsrätter
tre (3) nya B-aktier i 

Bolaget


