Information till innehavare av teckningsoptioner
VD Henrik Jerner har ordet
Först och främst vill jag tacka dig för ditt viktiga stöd genom vår tillväxtresa som
bara börjat!
Vi fortsätter vår expansiva fas och under perioden 9 november till 23 november
har du chansen att utnyttja dina teckningsoptioner i Northern CapSek Ventures AB.
I samband med vår notering i somras upplevde vi ett starkt stöd och intresse för
CapSek och dess verksamhetsinriktning, detta trots en pågående coronapandemi.
Nu under hösten har vi märkt av ett fortsatt stort intresse för vårt erbjudande på
marknaden. Vi har under hösten inlett ett flertal nya strategiskt viktiga samarbeten
med andra etablerade investeringsaktörer. Det är dels samarbeten med aktörer som
investerar i tidigare fas än CapSek och som därmed kvalitetssäkrar bolag för nästa
fas då CapSek kan investera. Det är också samarbeten med aktörer som investerar
i samma fas som CapSek och som därmed kan agera som saminvesterare.
Tack vare vårt nätverk av samarbetspartners har vi en gedigen pipeline av potentiella nya intressanta techbolag att
investera i och vi utvärderar flera bolag närmare. Vi har sedan noteringen i somras gjort en ny investering, en strategisk
titthålsinvestering i PubQ, som digitaliserar restaurangupplevelser.
Att du utnyttjar dina teckningsoptioner är viktigt för vår fortsatta tillväxtresa. Genom ditt fortsatta stöd kan vi investera i
fler snabbväxande techbolag samt fortsätta stötta våra befintliga portföljbolag.
Tack för ditt stöd.
Henrik Jerner
VD Northern CapSek Ventures AB

Villkor inför utnyttjande av teckningsoptioner
Period för utnyttjande av
teckningsoptioner

9 november till och med den 23 november 2020

Villkor

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Northern CapSek Ventures
AB

Utnyttjandekurs

3,94 SEK per aktie

Beräkning av utnyttjandekurs för
teckningsoptioner

Teckningskursen motsvarar sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen
enligt Marknadsplatsens officiella kurslista för aktie i bolaget över trettio (30)
handelsdagar närmast före den 6 november 2020, dock lägst 3,25 SEK och högst 22
SEK.

Utnyttjande av förvaltarregistrerade
teckningsoptioner

Om du har dina teckningsoptioner hos en förvaltare ska du kontakta din förvaltare för
att begära utnyttjande av teckningsoptioner

Utnyttjande av direktregistrerade
innehav

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade på ett VP-konto ska teckning ske
genom inskickande av anmälningssedel

