Villkor och anvisningar
Erbjudandet i korthet
Erbjudandet omfattar aktier till ett belopp om totalt 4 989 792,6 SEK vilket motsvarar högst 1 355 922
aktier till den fastställda emissionskursen om 3,68 SEK per aktie.
Aktie
Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller Motion Display Scandinavia AB (Motion Display).
Motion Display har handlats på AktieTorget sedan maj 2014. Handelsbeteckningen för aktien är MODI
med ISIN-koden SE0005798923.
Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 13 november 2015 är registrerade som aktieägare i Motion Display
erhåller för varje befintlig aktie tre (3) teckningsrätter. Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av
en (1) ny aktie. Härutöver finns det möjlighet att anmäla intresse för att teckna aktier utan stöd av
teckningsrätter.
Emissionskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om 3,68 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter är den 13
november 2015. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11
november 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 november 2015.
Teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 17 november 2015 till och med den 1
december 2015.
Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och därmed
förlorar sitt eventuella värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive
aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear.
Styrelsen för Motion Display förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken teckning och
betalning kan ske. Sådan förlängning kommuniceras genom pressmeddelande senast sista dagen i
teckningsperioden.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 17 november – 27
november 2015. Bank eller fondkommissionär handlägger förmedling av köp eller försäljning av
teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller
fondkommissionär. Vid sådan handel utgår normalt courtage. Erhållna teckningsrätter måste användas
för teckning av aktier senast den 1 december 2015 för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare som
inte använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer att få vidkännas en utspädning av
sitt innehav. Den totala utspädningen vid fullteckning i företrädesemissionen uppgår till 13 %.
Utspädningseffekten representeras av de nyemitterade aktiernas andel av totalt antal aktier efter
fulltecknad emission.
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie)
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 17 november
2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten
av december 2015.
Information från Euroclear till direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i
den av Euroclear, för bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild
anmälningssedel 1 och 2 samt VD-brev och ”Villkor och anvisningar”. På den förtryckta

emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet
aktier som kan tecknas. Den som är upptagen i den, i anslutning till aktieboken särskilt förda
förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas
separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes inte.
Förvaltarregistrerade aktieägare
De aktieägare som är förvaltarregistrerade erhåller VD-brev samt ”Villkor och anvisningar”. Teckning
och betalning med stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning. Observera att det kan ta
upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet
med något av nedanstående två alternativ:
1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska
”Anmälningssedel (I) för teckning med företrädesrätt” med förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln
ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta
texten. Betalning och anmälningssedel ska vara Remium Nordic AB (”Remium”) tillhanda senast kl. 17.00
den 1 december 2015. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas.
Observera att teckning är bindande.
2. Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin
från Euroclear ska ”Anmälningssedel (I) för teckning med företrädesrätt” utan förtryckt belopp
användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges
på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte
användas.
Betalning och särskild anmälningssedel ska vara Remium tillhanda senast kl. 17.00 den 1 december
2015. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista
teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det
fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller
felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Remium Nordic AB
Ärende: Motion Display
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm
E-mail: emissioner@remium.com
Fax: 08-454 32 01
Särskild anmälningssedel, Anmälningssedel (I)för teckning med företrädesrätt utan förtryckt belopp, kan
laddas ner från bolagets (www.motiondisplay,com), Remiums (www.remium.se) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) respektive hemsidor.
Teckning med stöd utan företrädesrätt
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för
företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier vilka tecknats utan
stöd av företrädesrätt. Vid överteckning av aktier sker fördelningen av styrelsen enligt tidigare
aktieinnehav om utrymme finns och till var och en om detta behövs för att försöka fylla emissionen.
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med
företrädesrätt, det vill säga från och med den 17 november 2015 till och med den 1 december 2015.
Styrelsen i Motion Display förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på ”Anmälningssedel (II) för
teckning utan företrädesrätt” som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Remium
Nordic AB med kontaktuppgifter enligt ovan. kan laddas ner från bolagets (www.motiondisplay.com),
Remiums (www.remium.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.
Anmälningssedeln ska vara Remium tillhanda senast kl. 17.00 den 1 december 2015. Anmälningssedel
som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en
anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. För det fall fler än en
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet
med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.
Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter
utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.
Erläggs inte likvid 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.
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock inte aktieägare bosatta i Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika, Japan, Australien, Hong Kong samt USA) som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan
vända sig till Remium på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.
Betald tecknad aktie (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
betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som
BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Enligt aktiebolagslagen får under
vissa förutsättningar del av emissionen registreras hos Bolagsverket. Om denna möjlighet till
delregistrering utnyttjas i föreliggande företrädesemission kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid
den första serien benämns ”BTA 1” i Euroclear-systemet.
Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av december 2015,
ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Dock kan delregistrering av nyemissionen
komma att ske hos Bolagsverket. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat
kommer information från respektive förvaltare.
Offentliggörande av utfallet av emissionen
Resultatet av företrädesemissionen kommer att offentliggöras cirka en vecka efter teckningstidens
utgång. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets
hemsida.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.
Rätt till utdelning
De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Bolagets vinst första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts. Utbetalning av eventuell utdelning
ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares
rutiner.

