
Pressmeddelande, Göteborg den 28 januari 2021 

Komplettering: Teckningskurs för utnyttjande av 
teckningsoptioner av serie TO1 i Appspotr AB (pub) 
har fastställts till 0,80 SEK per aktie 
Komplettering till pressmeddelande publicerat 210127 kl. 20:47 med uppdatering av bilagt 
ägarbrev. Appspotr AB (pub (”Appspotr” eller ”Bolaget”) genomförde under det andra 
kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av fyra (4) 
nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade units 
under teckningsperioden från och med den 4 maj 2020 till och med den 18 maj 2020 erhöll 
därmed fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 per tecknad unit i 
företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. 
Lösenpriset för teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymvägda 
genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 14 januari till och med 
27 januari 2021, dock inte lägre än 0,20 SEK och inte högre än 0,80 SEK per aktie. Den 
volymvägda genomsnittliga betalkursen uppgick under mätperioden till cirka 1,28 SEK och 
således är lösenpriset fastställt till 0,80 SEK per aktie.  

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: 

Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 - 17 februari 2021.


Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 
328 aktier och kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader.


Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie.


Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 15 februari 2021.


Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 15 februari 2021, alternativt, 
nyttjas senast den 17 februari 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie 
TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner. 

Ägarbrev till teckningsoptionshavare av serie TO1 finns bilagt i detta pressmeddelande och finns 
dessutom att tillgå från Bolagets hemsida på www.appspotr.com/investors. Fullständiga villkor för 
teckningsoptionerna inkluderande som en del av det prospekt som publicerades i samband med 
företrädesemissionen som offentliggjordes den 24 april 2020. Prospektet finns också att tillgå på 
ovanstående webbadress.


Hur teckningsoptionerna nyttjas: 

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå) 

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från 
respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.


Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto) 



Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske 
genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna 
ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.


Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida 
www.appspotr.com/investors och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida 
www.mangold.se.


Rådgivare 

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjödt AB, filial är legal 
rådgivare till Appspotr i samband med Teckningsoptionerna.


För ytterligare information, kontakta: 
Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ) 
Mobil: +46 701 46 61 89 
E-post: patric@appspotr.com  

Om Appspotr 
Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar 
med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. 
Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som 
innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat 
inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom 
företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har 
sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.
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