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SECITS Holding AB delar ut vederlagsfria
teckningsoptioner (TO1)
Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord
delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare. Befintliga aktieägare har
företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger.
Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 som Secits Holding
AB (publ) ("Secits") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i det
finansieringsavtal som Secits offentliggjorde den 30 maj 2018 är satt till den 10
december 2018. Detta innebär att sista dag för handel med Secits aktie inklusive rätt
att erhålla teckningsoption av serie TO1 är den 6 december 2018.
Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO1 är den 7
december 2018.

En (1) teckningsoption av serie TO1 tilldelas för tio (10) aktier som innehas per
avstämningsdagen.
Information om första handelsdag för teckningsoptionerna kommer att meddelas via
pressmeddelande samt marknadsmeddelande i god tid på första handelsdag.
Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad
aktie till en kurs om 4,25 kronor under nedanstående perioder.
Utnyttjande av teckningsoptioner kan ske vid följande perioder:
Kalender för optionslösen:
4 - 15 mars 2019, 3 - 15 juni 2019, 2 - 13 september 2019 2 - 13 december 2019
2 - 13 mars 2020, 1 - 15 juni 2020, 1 - 11 september 2020 2 - 15 december 2020
1 - 12 mars 2021, 3 - 15 juni 2021, 1 - 10 september 2021, 1 - 15 december 2021
1 - 11 mars 2022, 1 - 15 juni 2022, 5 - 15 september 2022, 1 - 15 december 2022,
1 - 10 mars 2023, 1 - 15 juni 2023, 4 - 15 september 2023, 13 - 27 november 2023.
Teckningsoptioner av serie TO1 har ISIN-kod SE0012012110.
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För ytterligare information:
Gerhard Larsson
Styrelseordförande
Tel: 070 517 1718
Hans Molin vd
Tel: 073 049 8955
E-post: hans.molin@secits.se
Eminova Fondkommission AB (www.eminova.se) är emissionsinstitut och rådgivare i
samband med de planerade transaktionerna.
Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom
bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta
uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i
IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller
ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på
Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se
Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033–1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2018 klockan 13:15 CEST. Bolagets Certified
Adviser är Erik Penser Bank.

