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Villkor och anvisningar 

 
Företrädesrätt till teckning 

Den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2009 är registrerade som aktieägare i 

Hammarby Bandy äger företrädesrätt i nyemissionen. En (1) befintlig B-aktie i Hammarby 

Bandy berättigar till en (1) teckningsrätt av serie B. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna 

en (1) ny B-aktie. 

 

Teckningskurs 

De nya aktierna i Hammarby Bandy emitteras till en teckningskurs om 9,00 kronor per ny B-

aktie. Courtage utgår ej. 

 

Avstämningsdag 

Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden för fastställande av vilka aktieägare som skall 

erhålla teckningsrätter är den 28 oktober 2009.  

 

Teckningsrätter 

Aktieägare i Hammarby Bandy erhåller en (1) teckningsrätt av serie B för en (1) på 

avstämningsdagen innehavd B-aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras två (2) 

teckningsrätter. 

 

Handel med teckningsrätter 

Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer att äga rum. 

 

Teckningstid 

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 30 oktober 2009 till och med 

den 27 november 2009. Efter teckningstiden blir ej utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och 

saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från 

Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto. Styrelsen förbehåller sig 

rätten att förlänga den tid under vilken teckning kan ske. 

 

Emissionsredovisning och anmälningssedlar 

 

Direktregistrerade aktieägare 

Detta Memorandum, förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt 

särskild anmälningssedel sänds till direktregistrerade aktieägare eller företrädare för 

aktieägare i Bolaget som på avstämningsdagen den 28 oktober 2009 är registrerade i den av 

Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår 

bland annat antalet erhållna Teckningsrätter. De som var upptagna i den i anslutning till 

aktieboken förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon 

emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon särskild VP-avi som redovisar 

registrering av Teckningsrätterna på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.  

 

Förvaltarregistrerade aktieägare 

Aktieägare vars innehav av aktier i Hammarby Bandy är förvaltarregistrerade hos bank eller 

annan förvaltare erhåller memorandum och särskild anmälningssedel 2. Teckning och 

betalning med företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. 
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Teckning med stöd av teckningsrätt 

 

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning 

och skall ske senast den 27 november 2009. Teckning genom betalning skall göras antingen 

med den utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med anmälningssedel – enligt fasställt 

formulär – i enlighet med följande alternativ. Observera att teckning är bindande. 

 

1. Inbetalningsavi 

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter, benämnt jämt teckningsbara 

på emissionsredovisningen från Euroclear Sweden, utnyttjas för teckning skall endast den 

förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckningen genom betalning. 

Anmälningssedel skall ej användas. 

 

2. Särskild anmälningssedel 

I de fall teckningsrätter förvärvats eller avyttrats, eller av annan anledning ett antal 

teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för 

teckning, skall en särskild anmälningssedel användas som underlag för teckning genom 

betalning. För betalning skall det till den särskilda anmälningssedeln, bifogade 

inbetalningskortet användas. Anmälningssedel skall inlämnas, sändas med post eller faxas 

enligt nedanstående. 

 

Adress för teckning 

Aktieinvest FK AB 

Att: Emittentservice 

113 89 Stockholm 

Besöksadress: Rådmansgatan 70 A 

Telefon: 08-5065 1795  

Fax: 08-5065 1701 

 

Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 

 

Teckning utan stöd av teckningsrätter 

 Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tidsperiod som 

teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning ska göras på särskild anmälningssedel 

med rubriken särskild anmälningssedel 2. Sådan särskild anmälningssedel finns tillgänglig på 

Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmälningssedeln skall vara 

Aktieinvest tillhanda senast den 27 november 2009. Observera att anmälan är bindande. 

Betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning utan företrädesrätt. Besked om 

tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av 

avräkningsnota. Aktier som tecknas utan företrädesrätt skall betalas kontant senast den dag 

som anges på avräkningsnotan. Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. 

Något meddelande utgår ej till dem som inte erhållit tilldelning. 

 

Aktieägare bosatta i utlandet 

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya 

Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan 

vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt avsnittet ”Adress för teckning” för 

information om teckning och betalning. 
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Betalda tecknade aktier (BTA) 

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden 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 tecknarens VP-konto. Sedan nyemissionen 

registrerats av Bolagsverket kommer BTA, utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas 

om till nya aktier. Registrering vid Bolagsverket beräknas vara genomförd under december 

2009.  

 

Handel med BTA  
Ingen organiserad handel med BTA kommer att äga rum. 

  

Notering av nya aktier 

Så snart aktiekapitalökningen har inregistrerats av Bolagsverket omvandlas BTA till ny aktie. 

Ombokningarna beräknas ske under december 2009. De nyemitterade aktierna avses bli 

föremål för handel på Aktietorget under december 2009. 

 

Rätt till utdelning 

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 

vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. 

 

Emissionens fullföljande 

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken teckning kan ske.  

 

Offentliggörande av nyemissionens utfall 

Utfallet av nyemissionen beräknas offentligöras i början av december 2009 via 

pressmeddelande. 

 

Memorandum och anmälningssedlar 

Memorandum och anmälningssedlar kan erhållas från Aktieinvest FK AB (telefon 08-5065 

1795, e-post: emittentservice@aktieinvest.se. Memorandum kan även laddas ned från 

Hammarby Bandys hemsida: www.hammarbybandy.se samt Aktieinvest hemsida 

www.aktieinvest.se. 

 

 

 


