
Företrädesemission i Papilly AB 
 
Emissionen omfattar högst 4 008 816 aktier och kan inbringa bolaget 9 220 276,80 kronor vid full teckning. 
Nyemissionen är garanterad genom emissionsgarantier till ett belopp av 6 MSEK. 
 
Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i 
emissionen är den 28 februari 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 
februari 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 februari 2017. 
 
Teckningstid 
Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 2 mars 2017 till och med 16 mars 2017. Styrelsen i Bolaget 
äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats. 
 
Teckningskurs 
Teckningskursen är 2,30 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut. 
 
Teckningsrätter 
Aktieägare i Bolaget erhåller 3 teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna 
en (1) ny aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-
kontot utan särskild avisering från Euroclear. 
 
Handel med teckningsrätter 
Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 2 mars 2017 till och med 
den 14 mars 2017. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och 
försäljning av teckningsrätter. 
 
Betalda och tecknade aktier (”BTA”) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade 
aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. 
 
Handel med BTA samt omvandling till aktier 
Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North från och med den 2 mars 2017 fram till dess att emissionen registrerats 
hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom 
ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen. 
 
Handel med aktien 
Aktierna i Bolaget handlas på Nasdaq First North. Aktien handlas under kortnamnet PAPI och har ISIN SE0005849205. 
Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för 
handel. 
 
Företrädesrätt till teckning 
Den som på avstämningsdagen den 28 februari 2017 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för sju 
befintliga aktier teckna tre ny aktier. 
 
 
Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets 
räkning förda aktieboken, erhåller en teaser, förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild 
anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av 
teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.  
 
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte 
emissionsredovisning utan meddelas separat. 
 
 
 
 
Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå 
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller en teaser. 
Teckning och betalning ska dock ske enligt instruktioner från förvaltaren. 
 



Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare 
Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 16 mars 2017 i enlighet med något av följande två 
alternativ.  
 
1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning 
Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta 
bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande. 
 
2) Särskild anmälningssedel  
Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t 
ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning 
inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckningen är bindande. 
 
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email 
info@eminova.se. 
 
Aktieägare bosatta utanför Sverige 
 
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige 
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta 
bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den 
särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. 
 
Eminova Fondkommission AB 
Biblioteksgatan 3, 3 tr 
111 46 Stockholm, Sverige 
BIC/SWIFT: NDEASESS 
IBAN: SE5730000000032731703040 
 
Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner 
Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej 
rätt att deltaga i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, 
USA, Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan 
information om nyemissionen. 
 
 
Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning 
 
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta 
belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier. 
 
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd 
av teckningsrätter” som finns att ladda ned från www.eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast 
den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är 
bindande. 
 
Om anmälan avser teckning till ett belopp om € 15 000 (ca145 000,00 kr) eller mer, ska en kopia på giltig legitimation 
medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis 
som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln. 
 
I det fall teckningen önskas ske till en depå eller VP-konto som är kopplad till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK 
(investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta därför er bank/förvaltare för att 
säkerställa att dessa värdepapper kan förvaras i den önskade depån och följ därefter dennes instruktioner för hur 
teckningen ska gå till. 
 
Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro 
enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan 
aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt 
erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning. 
 



Anställda i Emissionsinstitutet kan ansöka om att teckna aktier i emissionen på samma villkor som andra redan befintliga 
aktieägare eller allmännheten. 
 
Tilldelning ska ske enligt följande: 
I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per 
avstämningsdagen den 28 februari 2017. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda 
aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 
I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid 
överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning. 
 
I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden. 
 
 
Övrigt 
 
Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning. 
 
Angående leverans av tecknade värdepapper 
Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar 
från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan 
fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra 
konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier. 
 
Offentliggörande av utfallet i emissionen 
Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt 
efter teckningstidens utgång.  
 
Rätt till utdelning 
De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2017, under förutsättning att de nya aktierna 
blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning. 
 
Aktiebok 
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige. 
 
Tillämplig lagstiftning 
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. 
 
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av 
Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551). 
 
 
 
 
  



Viktig information 
 
 
�    Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under 

Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden. 

�    Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. 
De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare 
prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan 
bestämmelse i sådant land. 

�    Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa 
eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.  

�    Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och 
hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband 
med erbjudandet. 

�    Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att 
kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt 
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.  

�    I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de 
finansiella instrument som avses. 

�    Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den 
information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i 
samband med erbjudandet.  

�    Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de 
finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova. 

�    Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen 
(1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten 
samarbetar med. 

�    Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning 
genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel. 

�    VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan. 
�    Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per 

post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, 
Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm. 

�    Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva 
ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad. 

�    Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 
23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se. 

�    Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig 
domstol. 


