
Frågor och svar angående utnyttjande av 
teckningsoptioner av serie TO 3 i Dicot AB

1. Vad innebär teckningsoptionen?
I företrädesemissionen som offentliggjordes den 8 sep-
tember 2021 beslutade styrelsen i Dicot AB (”Dicot” eller 
”Bolaget”) om en partiellt garanterad företrädesemission 
av Units innehållande aktier och teckningsoptioner.

En (1) teckningsoption av serie TO 3 ger rätt (men inte 
skyldighet) till teckning av en (1) ny aktie under perioden 1 
juni 2022 – 15 juni 2022.

2. Vilken är teckningskursen för 
teckningsoptionerna?
Teckningskursen motsvarar 70 procent av den genomsnitt-
liga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie på Spot-
light Stock Market under perioden 16 maj 2022 – 27 maj 
2022, dock lägst 0,125 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 
1,50 SEK. Teckningskursen har fastställts till 0,29 kr per 
aktie

3. Är det möjligt att handla med 
teckningsoptionerna?
Ja, sedan den 30 november 2021 handlas teckningsoptio-
nerna på Spotlight Stock Market under handelsbeteckning-
en ”DICOT TO 3”. Teckningsoptionerna har ISIN-kod: 
SE0016844450.

4. Hur många teckningsoptioner finns det?
Det finns 38 068 461 utestående teckningsoptioner.

5. Vilken är sista dag för att sälja 
teckningsoptioner för att de inte ska förfalla 
värdelösa?
Sista dag för handel i teckningsoptionerna är den 13 juni 
2022.

6. När är sista tidpunkt för teckning av aktier 
med stöd av teckningsoptioner?
Sista tidpunkt för teckning är kl. 15.00 den 15 juni 2022.

7. Vad ska likviden från optionsinlösen 
användas till?
Likviden från optionsinlösen ska användas till: 

Leverantörskostnader relaterat till tillverkning av oral for-
mulering samt prekliniska studier, t.ex. toxikologi 

Uppstartskostnad till CRO (contract research organisation) 
för fas 1-studie

Administrationskostnader inklusive kostnader för patent 
och legal rådgivning 

8. Var hittar jag mer information om 
teckningsoptionerna?
För fullständig information och villkor om teckningsoptio-
nerna av serie TO 3, se Dicot AB:s hemsida samt EU-till-
växtsprospektet som publicerades i samband med företräd-
semissionen vilken offentliggjordes den 8 september 2021.
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