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- effektivisering genom trådlös identifiering

“Jag bedömer att de avtal vi tecknar och de
diskussioner vi för stärker vår marknadsposition
så att kontrakt med än fler betydande aktörer i
marknaden kan tecknas.”
- VD, Staffan Sjögren

Erbjudandet i korthet
»» Teckningstid är den 14 september – 28
september 2011.
»» Teckningskurs är 7,50 SEK per unit, dvs.
1,50 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.
»» Erbjudandet omfattar högst 2 151 870
B-aktier och 860 748 teckningsoptioner av
serie TO 1 B. Idag finns 1 291 124 aktier i
bolaget, varav samtliga är B-aktier.
»» Avstämningsdag är den 9 september
2011. Sista dag för handel i bolagets aktie
inklusive rätt att erhålla uniträtter är den
6 september 2011 och första dag
exklusive rätt att erhålla uniträtter är den
7 september 2011.
»» De som på avstämningsdagen den
9 september 2011 är registrerade som
aktieägare i Scirocco äger företrädesrätt
att teckna units. För varje aktie, oavsett

serie, erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) sådana
uniträtter berättigar till teckning av en
(1) unit. En (1) unit består av fem (5)
nya B-aktier och två (2) vederlagsfria
teckningsoptioner av serie TO 1 B
berättigande till teckning av vardera en (1)
ny B-aktie i bolaget.
»» Handel med uniträtter kommer att ske på
AktieTorget under perioden
14 september – 23 september 2011.
»» Handel med BTU (betald tecknad unit)
kommer att ske på AktieTorget från
och med den 14 september 2011 fram
till dess att Bolagsverket har registrerat
emissionen. Denna registrering beräknas
ske i mitten av oktober 2011.
»» Handel med teckningsoptioner kommer
att ske på AktieTorget från och med
28 oktober 2011.

Villkor för teckningsoptioner i korthet
Innehav av en (1) teckningsoption av serie
TO 1 B berättigar till teckning av en (1)
nyemitterad B-aktie till en kurs om 2,50
SEK per B-aktie. Teckning av B-aktier med
stöd av teckningsoptioner kan äga rum från
och med den 28 oktober 2011 till och med
den 28 september 2012. Möjligheten till
konvertering av teckningsoptioner till B-aktier
ges vid fyra tillfällen, dels vid teckning
och betalning senast klockan 15.00 den
30 november 2011, dels vid teckning och
betalning senast klockan 15.00 den 30 mars
2012, dels vid teckning och betalning senast
klockan 15.00 den 29 juni 2012 samt dels
vid teckning och betalning senast klockan
15.00 den 28 september 2012. Aktier bokas
ut tidigast 15 dagar därefter.
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Scirocco säljer egenutvecklade system för trådlös identifiering av stora och
värdefulla objekt som rör sig i slutna flöden och binder kapital. Bolaget vänder sig
framförallt till verksamheter där objekten som ska identifieras rör sig i miljöer som
ställer krav på robusta lösningar.
Systemen gör att kunderna får bättre kontroll
över sina materialflöden samt bidrar till ökad
säkerhet och effektivitetsvinster i form av tid
och bekvämlighet. Med Sciroccos system kan
användarna till exempel följa tåg i full fart,
identifiera individuella tillverkningsobjekt i
en fabrikslina med många arbetsceller, samt
underlätta tillträde och fakturering vid in- och
utpassage på exempelvis parkeringar och
avfallsstationer.
Systemen består generellt sett av läsare
och taggar (en sorts id-bricka monterad på
identifieringsobjektet) där läsaren använder
sig av elektromagnetiska vågor för att läsa av
taggen. Tekniken kallas RFID (Radio Frequency
Identification).
Produkter
Scirocco har två olika identifieringssystem till
försäljning, Scirocco IR (InfraRed) och Scirocco
UHF (Ultra High Frequency). Systemen består av
läsare och taggar. Båda systemen använder sig
av batterilösa taggar och är utvecklade för att
klara de påfrestningar som tekniken och dess
inkapsling utsätts för i form av väder, vibrationer
och elektromagnetiska störningar.
Det patenterade IR-systemet är den bästa
lösningen när väldefinierade avläsningszoner,
hög identifieringssäkerhet och en låg
läsarkostnad är viktigt. En användning
är fabriksautomation där objekten i
produktionslinjen rör sig tätt. Ett annat
användningsområde är vid automatisk vägning
av lastfordon med bulkvarulast där trafiken är
tät och kraven på snabbhet och noggrannhet
är höga.

Scirocco UHF består av en serie olika läsare för
olika kundbehov. UHF-systemet klarar att läsa
av objekt som rör sig i hastigheter upp till 200
km/h och på avstånd upp till 10 meter. Därmed
är detta det bästa valet när god räckvidd, hög
passagehastighet och låg kostnad för taggen är
viktigt. UHF-systemet används till fordonsaccess
på parkeringar och identifiering av väg- och
järnvägsfordon i trafik.
Ökad marknadsbearbetning
»» Scirocco har, i samband med en offentlig
upphandling, blivit utvalda som leverantör av
Trafikverket. Styrelsen i Scirocco ser detta som
en milstolpe för bolaget och en bekräftelse på
produkternas höga standard.
»» Trafikverkets goda resultat med Sciroccos
RFID-teknik i flera testprojekt har påverkat
standarden för järnvägsidentifiering i Europa.
»» Stefan Wilhelmsson anställdes i april 2011
som internationell försäljningschef för att
positionera bolaget med fokus på krävande
applikationer i utvalda länder i Europa och
Asien.
»» Scirocco har dessutom hittills gjort ett antal
pilotinstallationer som enligt styrelsens
bedömning visar produkternas potential inom
ett stort antal användningsområden.
»» Avtal har tecknats med stora bolag inom
parkering, elektroniska vägtullar samt
större aktörer som arbetar med middleware
(mjukvara mellan nätverk och applikationer)
där det behövs UHF för identifiering.

»» Ett antal större aktörer har kommit långt i
testerna med Sciroccos produkter.
Se ytterligare information om status per
produktområde i Sciroccos memorandum.
Målsättning
Bolagets målsättning är att inom 24 månader
från förevarande emission generera nettovinst
på kvartalsbasis. Bolaget har även som mål att
nå 40 MSEK i försäljningsintäkter per år inom en
fyraårsperiod.
Fullt garanterad företrädesemission
Arbetet inriktas nu med tydligare fokus på olika
försäljningsåtgärder och Scirocco genomför
nu en fullt garanterad företrädesemission som
tillför Scirocco initialt cirka 3,2 MSEK samt
ytterligare cirka 2,2 MSEK vid fullt nyttjande av
vidhängande teckningsoptioner, totalt cirka
5,4 MSEK. Emissionen genomförs för
att intensifiera marknadsförings- och
försäljningsaktiviteterna, samt återbetala tidigare
erhållet brygglån om 1,2 MSEK. Bolaget kommer
med stor sannolikhet behöva göra ytterligare
en emission under 2012 för att nå bolagets
uppsatta försäljningsmål.
Garantitecknare och teckningsförbindelser
Scirocco har erhållit teckningsförbindelser
om cirka 140 000 SEK och garantiteckning
om cirka 3,1 MSEK, motsvarande den totala
initiala emissionsvolymen. Cirka 1,2 MSEK
avser tidigare erhållet brygglån och återbetalas
alternativt kvittas via emissionen. Resterande
likvid är inte säkerställd via bankgaranti eller
förhandstransaktion.

Hänvisning till memorandum
Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för Scirocco AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är
förknippade med bolaget och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta
memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet för Scirocco AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på www.scirocco.se.
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Nulägesrapport från
VD Staffan Sjögren
”Idag är vi försäljningsmässigt inte där vi tänkt vara, bland annat
för att kundbearbetning har tagit längre tid än förväntat och att
upphandlingar har skjutits i tiden. I en del affärer har därutöver
specifika kundkrav krävt viss vidareutveckling. Produkterna är mycket
bra, men med facit i hand hade vi behövt mer kraftfulla säljresurser.
Vi angriper nu marknaden med en mer precis infallsvinkel. I april
tillträdde Stefan Wilhelmsson som internationell försäljningschef med
fokus på krävande applikationer i valda länder i Europa och Asien.
Kort därefter kontrakterades ännu en exportsäljare, en civilingenjör
med stor erfarenhet av internationell försäljning ”business-tobusiness”. Vi har även utvecklat vår hemsida och uppdaterat vårt
marknadsföringsmaterial. Jag tycker att dessa aktiviteter har gett
Scirocco en tydligare profil på marknaden. Arbetet har genererat ett
antal strategiska order och pilotinstallationer och jag bedömer att
flera av dessa sannolikt kommer att leda till större beställningar.
En skillnad jämfört med samma period 2010 avseende försäljningen
är att vi nu har fler skarpa installationer i drift, samt mångfalt
fler pilotinstallationer. Vi har, vilket nämnts, dessutom utökat
säljstyrkan. Detta samt att produkterna vidareutvecklats har lett till
att vi betrotts att teckna avtal med ett antal stora företag, vilket
trots långa utvärderingstider, torde innebära goda möjligheter till
volymförsäljning.
Trafikverkets goda resultat med bland annat Sciroccos RFID-teknik i
flera testprojekt (till exempel med X2000 i 200 km/h) har påverkat
standarden för järnvägsidentifiering i Europa. Scirocco bjöds in att
offerera vid Trafikverkets kommersiella upphandling. Glädjande
nog fick vi nyligen beskedet att Scirocco var en av de som valts
som leverantör efter denna upphandling, vilket innebär att våra
produkter kommer att användas för identifiering av järnvägsvagnar
runtom i Sverige. Naturligtvis är det prestigefullt för oss att bli valda
av Trafikverket, där utvärderingskriterierna inte bara innefattar
produktpris och teknisk kravuppfyllelse, utan även parametrar
som leveransförmåga, kvalitetssystem och uppfyllelse av en rad
bestämmelser och normer.
De installationer som gjorts har fungerat mycket bra och med de
åtgärder som planeras ser vi det som realistiskt att inom 24 månader
från förevarande emission generera nettovinst på kvartalsbasis och att
nå 40 MSEK i försäljning per år inom en fyraårsperiod.
Genom nu aktuell emission kan vi intensifiera våra marknadsföringsoch försäljningsaktiviteter. Det är oerhört spännande att teknologin
i Sciroccos produkter visat sig användbar inom så många olika
områden. Jag bedömer att de avtal vi tecknar och de diskussioner
vi för stärker vår marknadsposition så att kontrakt med än fler
betydande aktörer i marknaden kan tecknas. Att vi på förhand säkrat
finansieringen visar dessutom att det finns en tro på Scirocco och
Sciroccos produkter. Härmed önskar jag dig välkommen att teckna
units i Scirocco AB (publ).”
Staffan Sjögren
Verkställande direktör, Scirocco AB (publ)

“Naturligtvis är det
prestigefullt för oss att bli
valda av Trafikverket, där
utvärderingskriterierna inte
bara innefattar produktpris
och teknisk kravuppfyllelse,
utan även parametrar
som leveransförmåga,
kvalitetssystem och
uppfyllelse av en rad
bestämmelser och normer.”
VD, Staffan Sjögren

Villkor och anvisningar
Erbjudandet
Styrelsen i Scirocco AB (publ) beslutade den 1 september 2011, med stöd
av bemyndigande från årsstämma den 19 maj 2011, om en emission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 2 151 870 B-aktier och 860 748
teckningsoptioner av serie TO 1 B. Emissionskursen per unit är 7,50 SEK, dvs. 1,50
SEK per B-aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 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 9 september 2011 är registrerade
som aktieägare i Scirocco AB äger företrädesrätt att teckna B-aktier och
teckningsoptioner. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) uniträtt.
Innehav av tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består
av fem (5) nya B-aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 B
berättigande till teckning av vardera en (1) ny B-aktie i Bolaget.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sweden”) för fastställande
av vem som skall erhålla uniträtter i emissionen är den 9 september 2011. Sista dag
för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 6 september
2011 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 7 september 2011.
Uniträtter
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. Den som är registrerad
som aktieägare på avstämningsdagen den 9 september 2011 erhåller en (1) uniträtt
för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) unit erfordras tre (3) uniträtter.

För att inte värdet på erhållna uniträtter skall gå förlorade måste aktieägaren
antingen teckna units med stöd av uniträtter i Scirocco AB senast den 28 september
2011 eller sälja uniträtterna senast den 23 september 2011.
Handel med uniträtter
Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 14 september
– 23 september 2011.
Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 7,50 SEK per unit, dvs. 1,50 SEK per B-aktie. Courtage
utgår ej.
Information till direktregistrerade aktieägare
De som på avstämningsdagen är 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 VPkonto kommer ej att skickas ut.
Information till förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat 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 ska ske i enlighet med
instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.
Teckningstid
Teckning av units ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den
14 september – 28 september 2011.
Observera att teckning av units ska ske senast kl. 15.00 den 28 september 2011.
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed
värde. Outnyttjade uniträtter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden,
att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen i Scirocco 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
28 september 2011. Styrelsen i Scirocco 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.
Teckning och betalning med stöd av uniträtter
Anmälan om teckning med stöd av uniträtter skall ske genom samtidig kontant
betalning senast kl. 15.00 den 28 september 2011. Observera att det kan ta upp till
tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds
med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. 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 uniträtter än vad som framgår av den förtryckta
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 inbetalningsavin
från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild anmälningssedel I kan
beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.
Särskild anmälningssedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda
senast kl. 15.00 den 28 september 2011. 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 Scirocco att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.
Ifylld särskild anmälningssedel skickas till eller lämnas till:
Sedermera Fondkommission AB
Telefon:
+46 431 - 47 17 00
Emissionstjänster		
Fax:
+46 431 - 47 17 21
Importgatan 4		
E-post:
nyemission@sedermera.se
SE-262 73 Ängelholm 		
Hemsida: www.sedermera.se
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.
I tredje hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till
emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och
i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Ifylld anmälningssedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på
ovanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 28 september 2011.
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 Scirocco 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 aktier 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 AB på ovanstående
telefonnummer för information om teckning och betalning.
Observera att erbjudandet enligt detta memorandum inte riktar sig till personer
som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra
länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s
bankkonto hos Swedbank:
BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE98 8000 0816 9591 3798 3012
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. Aktieägare som har sitt innehav
förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information
från respektive förvaltare.

Emissionsresultatets offentliggörande
Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på
bolagets och AktieTorgets respektive hemsida, vilket beräknas ske under vecka 39,
2011.
Utfall avseende slutgiltig nyttjandegrad för teckningsoptioner TO 1 B beräknas ske
vecka 40, 2012 genom pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive
hemsida.
Handel med aktier och teckningsoptioner
Bolagets B-aktie är upptagen till handel på AktieTorget. B-aktien handlas under
kortnamnet SCIR B och ISIN-kod SE0001766106. De nyemitterade B-aktierna
kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost omfattar en (1)
B-aktie.
De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 B kommer att bli föremål
för handel på AktieTorget från och med den 28 oktober 2011. ISIN-kod för
teckningsoption av serie TO 1 B är SE0004199297.
Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell
företrädesemission samt i samband med emission av B-aktier genom teckning med
stöd av teckningsoptioner TO 1 B.
Villkor för teckningsoptioner TO 1 B
Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 B berättigar till teckning av en (1)
nyemitterad B-aktie till en kurs om 2,50 SEK. Teckning av B-aktier med stöd av
teckningsoptioner kan äga rum från och med 28 oktober 2011 till och med
28 september 2012. Detta skall ske genom samtidig kontant betalning senast den
28 september 2012.
Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till B-aktier ges vid fyra tillfällen,
dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 30 november 2011,
dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 30 mars 2012, dels
vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 29 juni 2012 samt dels vid
teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28 september 2012. Aktier bokas
ut tidigast 15 dagar därefter.
Anmälningssedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på
bolagets hemsida (www.scirocco.se) samt på Sedermera Fondkommission AB:s
hemsida (www.sedermera.se) från och med den 28 oktober 2011.

Notera att de teckningsoptioner TO 1 B som inte nyttjas eller avyttras senast den
28 september 2012 förfaller och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Handel med BTU
Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget från och med den 14 september
2011 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering
beräknas ske i mitten av oktober 2011.

Eventuell omräkning av teckningskurs och teckningsberättigande
Teckningskursen respektive det antal B-aktier i bolaget som teckningsoptionerna
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.scirocco.se och www.aktietorget.se).

Leverans av aktier och teckningsoptioner
BTU kommer att ersättas av 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 aktier och teckningsoptioner utan
särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna och
teckningsoptionerna bli föremål för handel på AktieTorget.

Frågor med anledning av emissionen kan ställas till:
Scirocco AB (publ)		
Sedermera Fondkommission AB
Tel: +46 8 752 98 90		
Tel: +46 431 47 17 00
E-post: management@scirocco.se E-post: nyemission@sedermera.se

Rätt till utdelning
Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning
som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 B
medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller
efter aktiens registrering i aktieboken.

Memorandum finns tillgängligt via bolagets hemsida (www.scirocco.se) och
AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt kan även erhållas kostnadsfritt
från Scirocco.
Memorandum finns även tillgängligt på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida
(www.sedermera.se).
Grafisk form: Plucera (www.plucera.se)

Teckning av units utan företräde skall ske under samma period som teckning
av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 14 september – 28
september 2011. Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter skall göras
på avsedd särskild anmälningssedel II. Sådan anmälningssedel kan erhållas
från Sedermera Fondkommission AB på ovanstående adress, hemsida eller
telefonnummer, på bolagets hemsida (www.scirocco.se) eller på AktieTorgets
hemsida (www.aktietorget.se).

