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Villkor och anvisningar 
 
Företrädesrätt till teckning 
Den som på avstämningsdagen den 7 juli 2022 är ägare av aktier i Cascade Drives AB äger 
företrädesrätt att teckna preferensaktier i Cascade Drives AB utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget.  
 
Teckningsrätter (TR) 
Aktieägare i Cascade Drives AB erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tjugosex 
(26) teckningsrätter för att teckna en (1) ny preferensaktie. 
 
Teckningskurs 
Teckningskursen är 13,25 kronor per preferensaktie. Courtage utgår ej. 
 
Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i emissionen är den 7 juli 2022.  Sista 
dag för handel i Cascade Drives AB aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 5 juli 2022. Första 
dag för handel i Cascade Drives AB aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 6 juli 2022. 
 
Teckningstid 
Teckning av nya preferensaktier skall ske under tiden från och med den 8 juli till och med 22 juli 2022. 
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. 
Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att 
bokas bort från aktieägarnas VP-konton. 

 
Handel med teckningsrätter (TR) 
Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer ske. 
  
Emissionsredovisning och anmälningssedlar 
 
Direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i 
den av Euroclear (VPC) för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning 
från Euroclear (VPC) samt särskild anmälningssedel 1 och 2. Av den förtryckta emissionsredovisningen 
framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken 
särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan 
underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto 
utsändes ej. 
 
Förvaltarregistrerade aktieägare 
De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade erhåller ingen emissionsredovisning 
från Euroclear (VPC). Teckning och betalning med respektive utan företrädesrätt skall ske i enlighet 
med anvisningar från respektive förvaltare. 
 
Teckning med stöd av företrädesrätt 
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 22 juli 
2022. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, 
förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda 
anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ: 
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1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear (VPC) 
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den 
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild 
anmälningssedel 1 skall då ej användas. Observera att teckning är bindande. 
 
2) Särskild anmälningssedel 1 – teckning med stöd av teckningsrätter 
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som 
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda 
anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på 
särskild anmälningssedel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på anmälningssedelns 
inbetalningsavi fylla i det belopp som skall betalas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. 
 
Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer eller 
e-postadress. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på 
nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 22 juli 2022. Det 
är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att 
lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. 
 
Aktieinvest FK AB 
Emittentservice 
Box 7451 
103 91 STOCKHOLM 
Telefon: 08-5065 1795 
E-post: emittentservice@aktieinvest.se 
 
Teckning utan företrädesrätt 
 
Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med 
företrädesrätt, det vill säga från och med den 8 juli till och med 22 juli 2022.  Anmälan om teckning 
utan företrädesrätt genom att Särskild anmälningssedel 2 ifylls, undertecknas och skickas Aktieinvest 
FK AB på adress enligt ovan eller till förvaltaren. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan 
om teckning av aktier utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Särskild 
anmälningssedel 2 skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 22 juli 2022. Det är 
endast tillåtet att insända en (1) Särskild anmälningssedel 2. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att 
lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en 
kapitalförsäkring eller ett var vänlig kontakta din förvaltare för teckning. 
 
Tecknare med depå: För att åberopa subsidiär företrädesrätt måste teckningen gå via samma 
förvaltare som teckningen med företrädesrätt. 
 
 
Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt 
 
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i 
vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell 
tilldelning ska ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, och, vid överteckning, i 
förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning 
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Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) tecknare, som vill öka sannolikheten att få 
tilldelning utan företrädesrätt genom att även teckna aktier med företrädesrätt, måste dock teckna 
aktier utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat aktier med företrädesrätt. 
Annars finns det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier 
såväl med som utan stöd av teckningsrätter.  
 
Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt 
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande 
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som 
framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. 
Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan 
överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit 
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 
 
Aktieägare bosatta i utlandet 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, 
Sydafrika, Japan, Australien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Belarus, Ryssland eller något 
annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder 
eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt eller strider mot regler i sådant land) och vilka äger 
rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för 
information om teckning och betalning. 
 
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till 

personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. 

Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier 

direktregistrerade på VP‐konton och har registrerade adresser i till exempel USA, Kanada, Nya 

Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Ryssland eller 

Belarus inte att erhålla detta memorandum. De kommer inte heller att erhålla några teckningsrätter 

på sina respektive VP‐konton.  

 
Betald tecknad aktie (BTA) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC) så snart detta kan ske, vilket normalt 
innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att 
inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är 
bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. 
 
Handel i BTA 
Ingen organiserad handel i BTA kommer ske. 
 
Utdelning 
Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som 
infaller efter att aktien registrerats hos Bolagsverket. 
 
Leverans av aktier 
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juli 2022, ombokas 
BTA till preferensaktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har 
sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. 
 
Offentliggörande av utfallet i emissionen 
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Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av 
emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på 
Bolaget hemsida. 

 
Information om behandling av personuppgifter 
Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning, av aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna 
personuppgifter till Aktieinvest. Personuppgifter som lämnas till Aktieinvest kommer att behandlas i 
datasystem i den utsträckning det krävs för att administrera Företrädesemissionen. Även 
personuppgifter som inhämtas från annan källa än de personuppgifterna avser kan komma att 
behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter överlämnas till och behandlas av Cascade 
Drives AB. Informationen om behandling av personuppgifter lämnas av Aktieinvest, som är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Aktieinvest tar emot begäran om 
rättelse eller radering av personuppgifter på den adress som anges i avsnittet Adresser. 
 
Viktig information om beskattning  
Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som 
erhålls från aktier i Cascade Drives.  
Beskattning av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid 
avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler 
gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av 
aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de 
särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av 
utländska skatteregler och skatteavtal. 
 
Övrig information  

Bolaget äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning i Företrädesemissionen. En eventuell 
förlängning av teckningstiden ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sista 
teckningsdagen i Företrädesemission, dvs. den 22 juli 2022. Bolaget äger även rätt att avbryta 
Företrädesemissionen eller att tillfälligt dra in erbjudandet. 
 
För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer 
Aktieinvest att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aktieinvest kommer i sådant fall att 
ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aktieinvest kan återbetala beloppet till. 
Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan 
stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning 
av nya aktier.   
 
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan 
beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan 
anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett 
lägre belopp.  Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. 
 
 
 

 


