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Dignitana: Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner
I Dignitanas nyemission som genomfördes under februari och mars 2010 nyemitterades units,
bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1. Nedan presenteras förtydligande
information avseende nyttjande av ovannämnda teckningsoptioner.
Det sista konverteringstillfälle är nu den 17 december 2010.
•

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till
en kurs om 9,00 SEK

•

Nuvarande aktiekurs är 18 SEK..

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Har man en depå (förvaltarregistrerat ägande) skall teckning/betalning ske till respektive förvaltare som
instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner.
Vid tre tillfällen (se nedan) under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från
teckningsoptioner till aktier. Innehavare av teckningsoptioner kan kontakta sina respektive förvaltare för
ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. VP-kontoinnehavare skall i
stället använda anmälningssedlar som finns att tillgå på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida
(www.sedermera.se) alternativt på Dignitanas hemsida (www.dignitana.se).
I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission AB skall betalning erläggas enligt
betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Vid tre tillfällen (se nedan) under teckningsoptionernas löptid ges
möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier, under förutsättning av att anmälningssedel samt
likvid är Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast enligt datum angivna på anmälningssedeln.
Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission AB ersätts
teckningsoptionerna med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts IA med
aktier.

Teckningsoptioner (TO 1)
Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs
om 9,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum till och med 18 december 2010.
Totalt finns 2 162 019 teckningsoptioner av serie TO 1 utgivna.
Konvertering till aktier kommer att ske vid tre tillfällen, dels för den som tecknat och betalt senast den 30 juli
2010, dels för den som tecknat och betalt senast den 30 september 2010 samt dels för den som tecknat och
betalt senast den 18 december 2010. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.
Teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer att vara föremål för handel på AktieTorget till och med den
14 december 2010.

Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Bolaget har utvecklat ett patenterat skalpkylningssystem som
reducerar cytostatikarelaterat (cellgift) håravfall; DigniCap™. DigniCap™-systemet har sedan 1998 genomgått omfattande
utvecklingsarbete och kliniska studier. Tusentals patienter är redan framgångsrikt behandlade med DigniCap™, som nu är
redo för en internationell lansering.

