
- ett miljöteknikföretag

”Organisationen är nu anpassad för den planerade 
produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra 
EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för 

en kraftig omsättningsökning.”

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

EcoRub – återvinning av gummi och plast möjliggör produktion av ekologisk gummiduk och formsprutnings-
råvara. EcoRub förfogar över en patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi genom att blanda 
gummipulver med återvunnen plast och en typ av molekyler, så kallade copolymerer. Målet är att år 2017 nå en 
omsättning överstigande 100 miljoner kronor. 

EcoRub AB (556438-0284) är noterat på AktieTorget och genomför nu en nyemission för att tillföra 
bolaget kapital som ska ge goda förutsättningar för en väsentlig omsättningsökning. EcoRub har erhållit 
teckningsförbindelser omfattande cirka 45 procent av emissionslikviden.



Ett miljöproblem… 
Utsläppen vid framställning och förbränning av gummiprodukter har stor negativ 
miljöpåverkan. Samtidigt saknas effektiva och storskaliga lösningar för återvinning 
inom området. Som exempel kan nämnas att det varje år samlas in cirka 3,5 
miljoner ton begagnade däck i Europa, samtidigt som omkring en miljard gamla 
däck ligger lagrade. 

EU har numera en ”trappstege” när det gäller återanvändning av bildäcks gummi. 
Deponi (som är förbjudet) ligger längst ned och att använda gummi som bränsle är 
en knappt accepterad nödåtgärd. Att använda återvunnet gummi som material till 
nya återbrukbara produkter ligger överst. När ett ton bildäcksgummi återanvänds 
som material sparas 3,25 ton olja. 

… en potentiell lösning… 
De utslitna bildäcken kan således även ses som en tillgång som kan ligga till grund 
för en lönsam affärsverksamhet på en marknad av betydande storlek. Det har dock 
hittills saknats en välfungerande och kommersialiserad metod att återvinna detta 
gummi på den europeiska marknaden. 

EcoRub äger en metod, med patent i Europa, för att återvinna gummi genom att 
blanda gummipulver (framställt främst av kasserade bildäck) med återvunnen 
plast och en typ av molekyler, så kallade copolymerer. Materialet tillverkas i 
form av gummiduk och formsprutningsråvara. Detta material kan i sin tur enkelt 
återvinnas. Gummiduk kan användas till deponier och dammar, som golv- och 
väggbeklädnad eller inom exempelvis fordonsindustrin i form av tätningar och 
korrosionsskydd. Formsprutningsråvara kan användas för formsprutning av en stor 
mängd olika produkter.

Bolaget är, såvitt styrelsen känner till, det enda företaget i Europa som har en 
kommersiellt hållbar metod som gör det möjligt att med gummipulver som 
råvara tillverka ett miljövänligt material som är konkurrenskraftigt prismässigt och 
egenskapsmässigt. Materialens breda användningsområden bedöms av styrelsen 
omfatta mångmiljardmarknader. 

… och vägen framåt 
EcoRub avser att tillverka och sälja ekologiskt gummi till såväl slutanvändare som 
till företag som tillverkar och marknadsför komponenter eller färdiga produkter – 
baserade på EcoRubs ekologiska gummi – till andra företag och slutanvändare. 
Bolaget ämnar även upplåta licenser till företag som därigenom kan tillverka 
ekologiskt gummi baserat på EcoRubs patenterade teknologi, exempelvis av eget 
gummispill.

Målet är att år 2017 uppnå en omsättning överstigande 100 miljoner kronor. Enligt 
styrelsens bedömning beräknas EcoRub bli kassaflödespositivt vid en omsättning 
om cirka 30 miljoner kronor. Merparten av produktionen ska ske i egen regi. 
Vidare avser bolaget att 2017 ha kunder i minst fem europeiska länder utanför 
Sverige. 

För att nå målsättningen ska EcoRub bland annat bygga upp en organisation 
bestående av två till fyra kvalificerade tekniker för marknadsföring, försäljning och 
applikationsutveckling, etablera samarbeten med agenter och distributörer utanför 
Sverige, samt etablera samarbeten med forskningsinstitut som arbetar med miljö-
frågor med koppling till EcoRubs verksamhet.

Nyemissionen
Under 2013 har EcoRub förstärkt organisationen med produktionschef, 
ekonomichef och nu senast marknadschef. Bolaget förvärvade i augusti en 
produktionsanläggning med stor kapacitet i Holmsund. Fokus kommer nu att 
läggas på marknadsföring och försäljning. EcoRub behöver vidare tillföras 
rörelsekapital samt kapital för mindre kompletterande investeringar.

EcoRub genomför nu en företrädesemission av B-aktier (cirka 9,3 miljoner kronor) 
och vidhängande teckningsoptioner (cirka 6,1 miljoner kronor). Bolaget har erhållit 
teckningsförbindelser om cirka 4,2 miljoner kronor, motsvarande cirka 45 procent 
av den initiala emissionslikviden. Även allmänheten ges möjlighet att teckna.

Syftet med nyemissionen är att EcoRub ska tillföras kapital som ska ge bolaget 
goda förutsättningar för att få till stånd den planerade tillväxten.

”EcoRub har patent och 
exklusiv kunskap för att 
tillverka ekologiskt gummi 
baserat på gummipulver 
från kasserade bildäck, 
återvunnen plast och så 
kallade copolymerer – och 
vi är såvitt vi vet det enda 
bolaget av vårt slag på den 
europeiska marknaden.”

Ulf Bergström, VD EcoRub AB

KORT OM

Hänvisning till memorandum
Alla investeringar i värdepapper är 
förenade med risktagande. I EcoRub AB:s 
memorandum finns en beskrivning av 
potentiella risker som är förknippade med 
bolagets verksamhet och dess värde papper. 
Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa 
risker tillsammans med övrig information 
i det kompletta  memorandumet noggrant 
genomläsas. Memorandumet finns 
tillgängligt för nedladdning på bolagets 
hemsida (www.ecorub.se). Memorandum 
finns även tillgängligt via AktieTorgets 
(www.aktietorget.se) och Sedermera 
Fondkommissions (www.sedermera.se) 
respektive hemsidor.



Miljöfrågan är aktuellare än någonsin och miljömedveten-
heten hos konsumenterna ökar. Europeisk lagstiftning 
säger att bildäcksgummi ska materialåtervinnas men i 
praktiken är återvinningen nästintill obefintlig. EcoRub har, 
tack vare sitt ekologiska gummi, fantastiskt stor potential. 
EcoRub har patent och exklusiv kunskap för att tillverka 
ekologiskt gummi baserat på gummipulver från kasserade 
bildäck, återvunnen plast och så kallade copolymerer – 
och vi är såvitt vi vet det enda bolaget av vårt slag på den 
europeiska marknaden. Genom lyckade leveranser av 
provmaterial har ett flertal användningsområden för de 
produkter vi erbjuder kunnat identifieras.

Det känns mycket spännande att som VD få vara en del 
av den resa som EcoRub nu står inför, med expansion som 
fokus.

Ulf Bergström, VD – EcoRub AB

År 2013 var händelserikt för EcoRub. Under året utsågs 
bolaget av EU:s Innovationseeds till ett av 100 lovande 
utvecklingsprojekt inom miljöområdet och fick betyget nio 
på en niogradig skala avseende technology readiness 
level – det vill säga mognad och utvecklingsnivå. Vi 
förvärvade under året, efter omfattande testkörningar, 
en produktionsanläggning för vårt ekologiska gummi 
i Holmsund. Vi har därmed gått in i en ny fas i vår 
utveckling där vilande kundkontakter och projekt kunnat 
återupptas och där potentiella kunder har kunnat testa 
produkter tillverkade i vår egen produktionsanläggning.

Målsättningen är att år 2017 ha byggt upp en verksamhet 
som årligen omsätter mer än 100 miljoner kronor med 
god lönsamhet och att därefter utöka produktions-
kapaciteten i takt med att efterfrågan utvecklas. 
Marknads  potentialen i Sverige uppskattas till hundratals 
miljoner kronor per år och globalt är marknaden för 
EcoRubs produkter en miljardmarknad. Vi har nu i höst 
genomfört den första leveransen av gummiduk tillverkad 
i vår produktionsanläggning i Holmsund. Vi kommer 
också att efter smärre investeringar kunna tillverka 
formsprutningsråvara i Holmsund.

Avsaknaden av en produktionsanläggning har gjort att 
verksamheten gått på sparlåga de senaste åren – något 
som nu är på väg att vända. Genom en riktad nyemission 
i juni kunde vi tillföras tillräckligt mycket kapital för att 
slutföra det planerade förvärvet av en produktionslinje 
i Holmsundfabriken. Under året har vi förstärkt 
organisationen med produktionschef, ekonomichef och nu 
senast marknads chef. Organisationen är nu anpassad för 
den planerade produktionsstarten.

Genom den aktuella emissionen är vår ambition 
att ta EcoRubs verksamhet till nästa nivå – förstärka 
organisationen ytterligare och lägga fokus på marknads-
föring och försäljning för att kunna expandera verksam-
heten. För att lyckas med ovanstående behöver vi även 
tillföras rörelsekapital för driften, samt kapital för mindre 
kompletterande investeringar i produktionslinjen. Syftet 
med emissionen är således att tillföra EcoRub kapital 
som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig 
omsättningsökning.

Nils-Eric Öquist, styrelseordförande – EcoRub AB

• Teckningstid: 6 – 20 november 2014. 

• Teckningskurs: 5,30 kronor per unit, vilket motsvarar 
2,65 kronor per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras 
vederlagsfritt. Courtage utgår ej. 

• Avstämningsdag: Avstämningsdag var den 31 
oktober 2014. Sista dag för handel i bolagets B-aktie 
inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 29 oktober 
2014 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter 
var den 30 oktober 2014. 

• Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 
31 oktober 2014 var registrerade som aktieägare 
i EcoRub äger företrädesrätt att teckna B-aktier och 
teckningsoptioner. För varje befintlig aktie, oavsett 
serie, erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tio (10) 
uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) 
unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri 
teckningsoption av serie TO 2B. Innehav av en (1) 
teckningsoption av serie TO 2B berättigar till teckning 
av en (1) nyemitterad B-aktie. 

• Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst  
3 505 952 B-aktier och 1 752 976 teckningsoptioner 
av serie TO 2B. Vid fulltecknad emission tillförs 
bolaget initialt cirka 9,3 miljoner kronor. I det fall 
emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande 
teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare cirka 
6,1 miljoner kronor. Totalt cirka 15,4 miljoner kronor 
före emissionskostnader. 

• Teckningsförbindelser: EcoRub har erhållit 
teckningsförbindelser om cirka 4,2 miljoner kronor. 

• Antal aktier innan emission: 17 529 762 aktier, 
varav 1 000 000 är icke-listade A-aktier. 

• Värdering (pre-money): Cirka 46,5 miljoner 
kronor. 

• Handel med uniträtter: Kommer att ske på 
AktieTorget under perioden 6 – 18 november 2014. 

• Handel med BTU: Handel med BTU påbörjas den  
6 november 2014 och pågår fram till dess att 
emissionen är registrerad av Bolagsverket. Denna 
registrering är beräknad att ske i mitten av december 
2014. 

Även allmänheten ges rätt att teckna B-aktier och 
teckningsoptioner i emissionen. 

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 2B 
berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till 
en kurs om 3,50 SEK. Teckning av B-aktier med stöd av 
teckningsoptioner kan äga rum under perioden 3 – 24 
september 2015. Detta ska ske genom samtidig kontant 
betalning senast klockan 15.00 den 24 september 2015. 
B-aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter. EcoRub har 
ansökt om att de nyemitterade teckningsoptionerna av 
serie TO 2B ska bli föremål för handel på AktieTorget från 
och med den 19 december 2014.

VD OCH STYRELSEORDFÖRANDE ERBJUDANDET I 



För

10 007 aktier
oavsett aktieslag

erhålls

10 007 uniträtter
vilka ger rätt till

ger rätt att teckna

1 000 B-aktier
till ett pris om 3,50 SEK per 
B-aktie i september 2015

Exemplifierande illustration av företrädesrätt
De som på avstämningsdagen den 31 oktober 2014 var registrerade som aktieägare i EcoRub 
äger företrädesrätt att teckna units, bestående av B-aktier och teckningsoptioner. Notera att 
endast hela units kan tecknas. Notera även att allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Se 
rubriken ”Teckning utan stöd av företrädesrätt” i ”Villkor och anvisningar”, för mer information.

Nedan presenteras en exemplifierande illustration av företrädesrätten. Utgångspunkt i följande 
exempel är en aktieägare som äger 10 007 aktier.

2 000 B-aktier
till ett pris om 2,65 SEK 

per B-aktie

1 000 TO 2B
som emitteras 

vederlagsfritt och

teckning av

1 000 units
bestående av

Då det krävs 10 uniträtter 
för att teckna 1 unit, 
kan de kvarstående 
7 uniträtterna säljas 

på marknaden under 
perioden 6 – 18 
november 2014.



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet
Extra bolagsstämma i EcoRub AB beslutade 
den 28 oktober 2014 att godkänna 
styrelsens beslut från 25 september 2014 
om en nyemission med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare om högst 3 505 952 
B-aktier och 1 752 976 teckningsoptioner 
av serie TO 2B. Emissionskursen per unit 
är 5,30 SEK, dvs. 2,65 SEK per B-aktie 
och teckningsoptionerna emitteras 
vederlags fritt. Även allmänheten ges rätt 
att teckna B-aktier och teckningsoptioner 
i emissionen. Nedan anges villkor och 
anvisningar för erbjudandet.

Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 31 
oktober 2014 var registrerade som aktie-
ägare i EcoRub äger företrädesrätt att 
teckna B-aktier och teckningsoptioner. För 
varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 
en (1) uniträtt. Innehav av tio (10) uniträtter 
berättigar till teckning av en (1) unit. En 
(1) unit består av två (2) nya B-aktier och 
en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 2B. 
Innehav av en (1) teckningsoption TO 2B 
berättigar till teckning av en (1) nyemitterad 
B-aktie.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden 
AB (”Euroclear Sweden”) för fastställande 
av vem som skulle erhålla teckningsrätter 
(enligt Euroclear Sweden kallade 
”uniträtter”) i emissionen var den 31 
oktober 2014. Sista dag för handel i 
bolagets aktie inklusive rätt att erhålla unit-
rätter var den 29 oktober 2014 och första 
dag exklusive rätt att erhålla uniträtter var 
den 30 oktober 2014.

För att inte värdet på erhållna uniträtter 
skall gå förlorade måste aktieägaren 
antingen teckna units med stöd av uniträtter 
i EcoRub senast den 20 november 2014 
eller sälja uniträtterna senast den 18 
november 2014.

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter kommer att ske på 
AktieTorget under perioden 6 november – 
18 november 2014.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 5,30 SEK per 
unit, dvs. 2,65 SEK per B-aktie. Courtage 
utgår ej.

Teckningstid
Teckning av units skall ske på nedan 
angivet sätt under perioden från och med 
den 6 november – 20 november 2014.

Observera att teckning av units skall ske 
senast kl. 15.00 den 20 november 2014. 
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 
unit rätter ogiltiga och saknar därmed 
värde. Outnyttjade uniträtter kommer 
där efter, utan avisering från Euroclear 
Sweden, att avregistreras från aktieägarens 
VP-konto.

Styrelsen för EcoRub äger rätt att förlänga 
den tid under vilken anmälan om teckning 

och betalning kan ske. Meddelande om 
detta kommer i så fall att ske senast den 
20 november 2014. Styrelsen i EcoRub 
har inte förbehållit sig rätten att dra in 
erbjudandet permanent eller tillfälligt. 
Det är inte heller möjligt att dra tillbaka 
erbjudandet efter det att handel med 
värdepappren inletts.

Information till direktregistrerade 
aktieägare
De som på avstämningsdagen var 
registrerade i den av Euroclear Sweden 
för bolagets räkning förda aktieboken 
erhåller förtryckt emissionsredovisning 
med bifogad inbetalningsavi samt folder 
innehållande en sammanfattning av 
villkor för emissionen och hänvisning 
till fullständigt memorandum. Av den 
förtryckta emissionsredovisningen framgår 
bland annat antalet erhållna uniträtter och 
det hela antalet units som kan tecknas.

Den som är upptagen i den i anslutning 
till aktieboken förda förteckningen över 
panthavare m.fl. erhåller inte någon 
emissionsredovisning utan underrättas 
separat. Någon separat VP-avi som 
redovisar registrering av uniträtter på 
aktieägares VP-konto kommer ej att skickas 
ut.

Information till förvaltarregistrerade 
aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltar-
registrerat hos bank eller annan förvaltare 
erhåller varken emissionsredovisning eller 
särskild anmälningssedel, dock utsändes 
folder innehållande en sammanfattning 
av villkor för emissionen och hänvisning 
till fullständigt memorandum. Teckning 
och betalning skall ske i enlighet med 
instruktioner från respektive bank eller 
fondkommissionär.

Teckning och betalning med stöd 
av uniträtter – direktregistrerade 
aktieägare
Anmälan om teckning med stöd av 
uniträtter skall ske genom samtidig kontant 
betalning. Betalning skall vara Sedermera 
Fondkommission tillhanda den 20 
november 2014. Observera att det kan ta 
upp till tre bankdagar för betalningen att 
nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som 
sänds med post bör avsändas i god tid före 
sista teckningsdagen. Kontant betalning 
med företrädesrätt utgör även en fullmakt 
för emissionsinstitutet att underteckna 
teckningslista avseende den del av uniten 
som utgörs av teckningsoptioner.

Teckning och betalning skall ske i enlighet 
med något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear 
Sweden
I det fall samtliga på avstämningsdagen 
erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av 
units skall den förtryckta inbetalningsavin 
från Euroclear Sweden användas som 
underlag för anmälan om teckning genom 
betalning. Den särskilda anmälningssedeln 
I skall därmed inte användas. Inga 

tillägg eller ändringar får göras i den på 
inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan 
är bindande.

2. Särskild anmälningssedel I
I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras 
eller om aktieägaren av andra skäl 
avser att utnyttja ett annat antal unit-
rätter än vad som framgår av den för-
tryckta inbetalningsavin från Euroclear 
Sweden, skall särskild anmälningssedel I 
användas. Anmälan om teckning genom 
betalning skall ske i enlighet med de 
instruktioner som anges på den särskilda 
anmälningssedeln I. Den förtryckta 
inbetalnings avin från Euroclear Sweden 
skall därmed inte användas. Särskild 
anmälningssedel I kan beställas från 
Sedermera Fondkommission via telefon 
eller e-post.

Ifylld särskild anmälningssedel I skall vara 
Sedermera Fondkommission tillhanda 
på nedanstående adress, fax eller e-post 
senast kl. 15.00 den 20 november 2014. 
Endast en anmälningssedel per tecknare 
kommer att beaktas. Vid flera inlämnade 
anmälningssedlar gäller den senast 
inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld 
särskild anmälningssedel I kan komma 
att lämnas utan avseende. Anmälan är 
bindande. I det fall ett för stort belopp 
betalas in av en tecknare kommer EcoRub 
att ombesörja att överskjutande belopp 
återbetalas.

Teckning utan stöd av uniträtter
För det fall inte samtliga units tecknas med 
företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, 
inom ramen för emissionens högsta 
belopp, besluta om tilldelning av units 
till annan som tecknat units utan stöd av 
företrädesrätt samt besluta hur fördelning 
mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av units 
som tecknats utan stöd av uniträtter 
ske till sådana tecknare som även 
tecknat units med stöd av uniträtter, 
oavsett om tecknaren var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte, och för 
det fall att tilldelning till dessa inte kan 
ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata 
i förhållande till det antal uniträtter som 
utnyttjats för teckning av units och, i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning. 

I andra hand skall tilldelning av units som 
tecknats utan stöd av uniträtter ske till 
andra som tecknat utan stöd av uniträtter, 
och för det fall att tilldelning till dessa inte 
kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata 
i förhållande till det antal units som var och 
en tecknat och, i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning.

Teckning av units utan företräde skall 
ske under samma period som teckning 
av units med företrädesrätt, det vill säga 
från och med den 6 november – 20 
november 2014. Anmälan om teckning 
utan stöd av uniträtter skall göras på 
avsedd särskild anmälningssedel II. 
Sådan anmälningssedel kan erhållas från 
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Sedermera Fondkommission på nedan-
stående adress, hemsida eller telefon-
nummer, på Sedermera Fondkommissions 
hemsida (www.sedermera.se), på bolagets 
hemsida (www.ecorub.se), eller på 
AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Ifylld särskild anmälningssedel II skall vara 
Sedermera Fondkommission tillhanda 
på nedanstående adress, fax eller e-post 
senast kl. 15.00 den 20 november 2014. 
Endast en anmälningssedel per tecknare 
kommer att beaktas. Vid flera inlämnade 
anmälningssedlar gäller den senast 
inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende. Anmälan är bindande. I 
det fall ett för stort belopp betalas in av en 
tecknare kommer EcoRub att ombesörja att 
överskjutande belopp återbetalas.

Besked om eventuell tilldelning lämnas 
genom utskick av avräkningsnota 
och betalning skall ske i enlighet med 
anvisningarna på denna. Avräkningsnotor 
är beräknade att skickas ut snarast efter 
avslutad teckningstid och betalning skall 
ske senast fyra bankdagar därefter. De 
som inte tilldelats några units får inget 
meddelande.

Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige 
och som äger rätt att teckna units i 
emissionen kan vända sig till Sedermera 
Fondkommission på ovanstående telefon-
nummer för information om teckning och 
betalning.

Observera att erbjudandet enligt bolagets 
memorandum inte riktar sig till personer 
som är bosatta i USA, Kanada,  
Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien 
eller andra länder där deltagande förut-
sätter ytterligare prospekt, registrering eller 
andra åtgärder än de som följer av svensk 
rätt.

Betalning från utlandet skall erläggas till 
Sedermera Fondkommissions bankkonto 
hos Swedbank:

BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE76 8000 0816 9591 3984 
4741

Betald tecknad unit (BTU)
Teckning genom betalning registreras 
hos Euroclear Sweden så snart detta 
kan ske, vilket normalt innebär upp till 
tre bankdagar efter betalning. Därefter 
erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse 
att inbokning av betalda tecknade units 
(BTU) har skett på tecknarens VP-konto. 
Observera att aktieägare som har sitt 
innehav förvaltarregistrerat via depå 
hos bank eller fondkommissionär delges 
information från respektive förvaltare.

Handel med BTU
Handel med BTU kommer att ske på 
AktieTorget från och med den 6 november 

2014 fram till dess att Bolagsverket har 
registrerat emissionen. Denna registrering 
beräknas ske i mitten av december 2014.

Leverans av aktier och 
teckningsoptioner
BTU kommer att ersättas av B-aktier och 
teckningsoptioner så snart emissionen 
har registrerats av Bolagsverket. Efter 
denna registrering kommer BTU att bokas 
ut från respektive VP-konto och ersättas 
av B-aktier och teckningsoptioner utan 
särskild avisering. I samband med detta 
beräknas de nyemitterade B-aktierna och 
teckningsoptionerna TO 2B bli föremål för 
handel på AktieTorget.

Rätt till utdelning
Vinstutdelning för de nya B-aktierna skall 
utgå på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller efter aktiens registrering i den 
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 
Aktier som utgivits efter nyttjande av 
teckningsoption TO 2B medför rätt till 
vinstutdelning på den avstämningsdag 
för utdelning som infaller efter aktiens 
registrering i aktieboken.

Emissionsresultatets offentliggörande
Utfallet av emissionen kommer att 
offentliggöras genom ett pressmeddelande 
på Bolagets och AktieTorgets respektive 
hemsida, vilket beräknas ske under vecka 
48, 2014.

Utfall avseende slutgiltig nyttjandegrad 
för teckningsoptioner TO 2B beräknas ske 
vecka 40, 2015 genom pressmeddelande 
på bolagets och AktieTorgets respektive 
hemsida.

Handel med aktier och 
teckningsoptioner
Bolagets B-aktie är upptagen till 
handel på AktieTorget. Aktien handlas 
under kortnamnet ECO B och ISIN-
kod SE0003273531. De nyemitterade 
B-aktierna kommer att bli föremål för 
handel på AktieTorget. En handelspost 
omfattar en (1) aktie.

EcoRub har ansökt om att de nyemitterade 
teckningsoptionerna TO 2B skall bli före-
mål för handel på AktieTorget från och 
med den 19 december 2014. ISIN-kod 
för teckningsoption av serie TO 2B är 
SE0006370888.

Övrigt
Samtliga B-aktier och teckningstoptioner 
TO 2B som erbjuds i denna nyemission 
kommer att nyemitteras. Det finns därför 
inga fysiska eller juridiska personer som 
erbjuder sig att sälja värdepapper i denna 
nyemission.

Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission agerar 
emissionsinstitut med anledning av aktuell 
företrädesemission samt i samband med 
emission av aktier genom teckning med 
stöd av teckningsoptioner TO 2B.

Villkor för teckningsoptioner TO 2B
Innehav av en (1) teckningsoption TO 2B 
berättigar till teckning av en (1) nyemitterad 
B-aktie till en kurs om 3,50 SEK. Teckning 
av B-aktier med stöd av teckningsoptioner 
kan äga rum från och med 3 september 
2015 till och med 24 september 2015. 
Detta skall ske genom samtidig kontant 
betalning senast den 24 september 2015. 
Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Anmälningssedel och instruktion för 
betalning kommer att finnas tillgänglig på 
bolagets hemsida (www.ecorub.se) samt 
på Sedermera Fondkommissions hemsida 
(www.sedermera.se) från och med den 3 
september 2015.

Notera att de teckningsoptioner TO 2B som 
inte nyttjas senast den 24 september 2015 
eller avyttras senast den 22 september 
2015 förfaller och kommer att rensas från 
VP-konto eller depå.

Eventuell omräkning av tecknings-
kurs och tecknings berättigande
Teckningskursen respektive det antal 
B-aktier i bolaget som teckningsoptionerna 
TO 2B berättigar till teckning av kan 
komma att omräknas vid exempelvis 
fondemission eller nyemission. I det fall 
omräkning kommer att aktualiseras 
kommer bolaget att via pressmeddelande 
offentliggöra mer information om detta 
på bolagets och AktieTorgets respektive 
hemsida (www.ecorub.se) och  
(www.aktietorget.se).

Ifylld särskild anmälningssedel 
skickas eller lämnas till:
Sedermera Fondkommission 
Backoffice 
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm
Fax: +46 (0)431 – 47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se

Frågor med anledning av 
nyemissionen kan ställas till:
EcoRub AB 
E-post: info@ecorub.se
Tel: +46 (0) 90 – 232 00 

Sedermera Fondkommission
Tel: +46 (0)431 – 47 17 00
E-post: nyemission@sedermera.se

Memorandum finns tillgängligt via 
bolagets hemsida (www.ecorub.se), 
AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.
se) samt Sedermera Fondkommissions 
hemsida (www.sedermera.se).

Memorandumet kan även erhållas 
kostnadsfritt från EcoRub.


