
TECKNING AV AKTIER I EXPEDITION BALTIC SEA AB 
DECEMBER 2021

Baserat på bemyndigande från årsstämman i Expedition Baltic Sea AB den 30 juni 2021, har styrelsen 
beslutat att genomföra en nyemission till följande villkor: 

att    genomföra en nyemission av aktier utan företräde för befintliga aktieägare på högst 5 000 000 
SEK och bolagsvärde 3 477 000 SEK, 

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 1 315 790 SEK genom nyemission av högst 1 315 790 
aktier, 

att för varje ny aktie skall betalas 3,80 SEK antingen kontant eller med kvittning av fordran, 
att    teckningstiden är t. o. m. 31 maj 2022,
att teckningsberättigade är de personer som till styrelsen, har meddelat intresse att teckna aktier, 
att betalning för tecknade aktier, som ej avser kvittning av fordran, skall göras senast fem (5) 

bankdagar efter teckning,   
att styrelsen har rätt att fullfölja emissionen även om den inte blir fulltecknad, 
att inbetalade medel får disponeras fr.o.m. inbetalningstillfället, 
att aktierna skall berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. 

Teckning sker nedan och är bindande. Beloppet skall inbetalas senast fem (5) bankdagar efter 

teckning till bolagets emissionskonto hos SHB 6124 - 163 163 758 eller Bg 5482-7738.  

Efter fullgjord inbetalning/kvittning och efter det att emissionen stängts, kommer tilldelningsbesked att 
skickas. 

ANM: Vad gäller verksamheten i övrigt hänvisas till det informationsmemorandum som finns 
publicerat på Bolagets hemsida www.expeditionbalticsea.se.  

Undertecknad tecknar härmed aktier i Expedition Baltic Sea AB enligt nedan: 

    Antal aktier 
Teckningskurs 
per aktie Totalt SEK 

 

X  = 

Teckningslista skickas till Expedition Baltic Sea AB, Örlogsvägen 11, 111 49 
Stockholm eller skannad kopia skickas till info@expeditionbalticsea.se 

Nedanstående ifylles alltid, var vänlig texta! 

Personnummer/Organisationsnummer Efternamn   Förnamn 

Organisation/Firma 

VP-konto/Depå nr/bank  Postutdelningsadress 

Postnummer Adressort E-postadress Telefon 

Ort, datum  Underskrift Namnförtydligande 

03,80 
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