Bäste investerare,
SpectrumOne AB (”SpectrumOne”) genomför nu en företrädesemission av units. Genom emissionen kommer befintliga aktieägare erbjudas
att teckna units vederlagsfritt i syfte att möjliggöra anskaffning av kapital i ett senare skede genom de vederlagsfria teckningsoptioner vilka
emitteras genom företrädesemissionen.
Företrädesemissionen riktar sig till befintliga aktieägare i SpectrumOne per avstämningsdagen. Units i företrädesemissionen emitteras
vederlagsfritt. Allmänheten ges inte rätt att teckna units utan stöd av uniträtter i företrädesemissionen. Varje befintlig aktie i SpectrumOne
berättigar till en (1) uniträtt och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 2
och en (1) teckningsoption av serie TO 3.
Teckning av units sker utan betalning. Courtage utgår ej. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 8 juli 2020 till och med den
22 juli 2020. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Handel med uniträtter äger rum på
Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 juli 2020 till och med den 20 juli 2020. Handel med BTU äger rum på Nasdaq
First North Growth Market från och med den 8 juli 2020 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
För mer information, inklusive en mer utförlig beskrivning av SpectrumOnes verksamhet, hänvisas till bilagda villkor och anvisningar, samt det
prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen. Prospektet finns att tillgå via SpectrumOnes och Sedermera Fondkommissions
hemsidor www.spectrumone.com respektive www.sedermera.se.

Du kan ha dina aktier i SpectrumOne registrerade på två sätt:
1. På en depå hos en förvaltare eller bank (exempelvis Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring.
2. På ett VP-konto (direktregistrerat ägande).
1. Du som har aktier registrerade på en depå hos en förvaltare eller
bank, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
Aktieägare uppmärksammas på att teckningen av units är
vederlagsfri. Teckning ska ske i enlighet med anvisningar från
respektive bank eller förvaltare. Oftast räcker det med att logga
in på din depå för att få instruktioner om hur du tecknar. Om du
inte hittar dessa instruktioner, vänligen kontakta din förvaltare
så kommer densamma att hjälpa dig. Observera att i det fall
nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare,
rekommenderas detta att ske tidigt i teckningstiden på grund av
att respektive bank/förvaltare kan ha olika tidsgränser för sista
dag för teckning.
2. Du som har aktier på ett VP-konto
Aktieägare uppmärksammas på att teckningen av units är
vederlagsfri. Avin om tilldelning av uniträtter utgör enbart en
specifikation över innehavet av antalet uniträtter samt högsta
möjliga antal units att teckna med stöd av erhållna uniträtter.
Oavsett om ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den
förtryckta avin om tilldelning av uniträtter utnyttjas för teckning,
till exempel genom att uniträtter förvärvas eller avyttras, eller
om samma antal uniträtter som framgår av den förtryckta
tilldelningsavin utnyttjas, ska en anmälningssedel användas som
underlag för teckningen. Ifylld anmälningssedel ska skickas eller
faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda
senast den 22 juli 2020. Anmälan är bindande.
Ärende: SpectrumOne
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö
Fax: 040-54 90 79
Telefon: 040-615 14 10
E-post: issuingservices@sedermera.se (inskannad anmälningssedel)

Teckning av units utan stöd av uniträtter
Allmänheten ges inte rätt att teckna units i företrädes-emissionen
utan stöd av uniträtter.
Teckning av units utan stöd av uniträtter kan endast göras av
tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett
om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte.
Tecknare vilka har sitt ägande direktregistrerat på ett VP-konto ska
anmäla teckning av units utan stöd av uniträtter under ett särskilt
avsnitt på anmälningssedeln.
För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning
av units utan stöd av uniträtter i första hand göras till respektive
förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om
innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa.
I det fall förvaltaren hänvisar till emissionsinstitutet kan anmäla
om teckning av units utan stöd av uniträtter ske under ett särskilt
avsnitt på anmälningssedeln. Anmälningssedel kan erhållas från
Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se eller på
SpectrumOnes hemsida www.spectrumone.se.
Observera att den som har en depå med specifika regler för
värdepapperstransaktioner, exempelvis investerings¬sparkonto
(ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den
bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper
inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i
samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.
Observera: För att inte värdet på erhållna uniträtter ska gå
förlorade måste du antingen teckna units med stöd av uniträtter
i SpectrumOne senast den 22 juli 2020 eller sälja uniträtterna
senast den 20 juli 2020.

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till SpectrumOne i samband med företrädesemissionen.
Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

