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INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I OVERHORIZON (CYPRUS) PLC.  

Den 22 november 2018 kallade styrelsen i Ovzon AB (publ), org.nr. 559079-2650, ("Bolaget" eller "Ovzon 
AB") till extra bolagsstämma att hållas den 21 december 2018. Det föreslås att den extra bolagsstämman i 
Bolaget bemyndigar styrelsen att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare upp till ett 
belopp om högst 750 miljoner SEK ("Företrädesemissionen") i enlighet med vad som har offentliggjorts i 
Bolagets pressmeddelanden1 den 22 november 2018 ("Pressmeddelandena").  

Förutsatt att aktieägarna godkänner förslaget avser styrelsen att besluta om Företrädesemissionen. Villkoren 
för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras i samband med sådant beslut av styrelsen. Detta innebär 
att det exakta antalet aktier och teckningspriset inte kommer vara tillgängligt förrän styrelsen har beslutat att 
genomföra Företrädesemissionen.  

Om styrelsen beslutar att genomföra Företrädesemissionen kommer OverHorizon (Cyprus) Plc. 
("OverHorizon Cyprus") vara berättigad att teckna 36,4 procent av aktierna i Företrädesemissionen.  

Aktieägare i OverHorizon Cyprus kommer inte tilldelas några teckningsrätter men kommer ges rätt att 
delta i Företrädesemissionen på samma villkor som aktieägare som innehar aktier i Ovzon AB. Sådant 
deltagande kommer möjliggöras genom en särskild anmälningssedel som kommer distribueras kort 
efter styrelsens besluta att genomföra Företrädesemissionen.2 

För att kunna delta i Företrädesemissionen som aktieägare i OverHorizon Cyprus måste du under 
anmälningsperioden tillhandahålla viss sedvanlig information. Anmälningsperioden förväntas inledas i början 
av januari 2019. För juridiska personer kommer detta bland annat innefatta en så kallad LEI-kod och en 
verifiering av behörig firmatecknare och verklig huvudman för den juridiska personen. För det fall att du inte 
redan har denna information tillgänglig uppmanas du att skaffa sådan information så snart som möjligt 
eftersom viss information kan ta tid att erhålla.3 Därutöver kommer du behöva ha ett värdepapperskonto som 
kan inneha noterade svenska aktier. 

Utöver ovan krävs det inga ytterligare åtgärder av dig i detta skede. Mer information kommer att distribueras i 
samband med styrelsens beslut att genomföra Företrädesemissonen. 

Beräkning av ditt indirekta ägande i Ovzon AB 

OverHorizon Cyprus äger för närvarande 3 057 114 aktier i Ovzon AB, motsvarande 36,4 procent av de totala 
antalet aktier om 8 396 399 i Ovzon AB. Antalet aktier i OverHorizon Cyprus uppgår till 14 231 191 aktier. 
 
Använd nedan formel för att beräkna ditt indirekta ägande i Ovzon AB: 

Ditt antal aktier i OverHorizon Cyprus/4,655= indirekt ägande i Ovzon AB 

Exempel: 10 000 aktier i OverHorizon Cyprus/4,655= 2 148 aktier i Ovzon AB 

                                                   
1 Den föreslagna Företrädesemissonen: https://www.ovzon.com/en/the-board-of-directors-in-ovzon-proposes-a-guaranteed-rights-
issue-up-to-sek-750-million-to-finance-the-companys-first-satellite-2/ | Kallelse extra bolagsstämma: 
https://www.ovzon.com/en/notice-of-extra-general-meeting-in-ovzon-ab-publ/   
2 VÄNLIGEN NOTERA att om du också äger aktier direkt i Ovzon ska du, utöver den separata anmälningsproceduren för aktieägare 
i OverHorizon Cyprus följa de instruktioner för teckning som gäller för samtliga direkta aktieägare i Ovzon (sådana instruktioner 
kommer anges i detalj i ett prospekt som förväntas offentliggöras i januari 2019). 
3 You can apply for a LEI-code on the following address: https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-
organizations. 
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Extra bolagsstämma den 21 december 2018 

Som angivits ovan kommer en extra bolagsstämma hållas den 21 december 2018. Vänligen notera att 
aktieägare i OverHorizon Cyprus som inte ägare aktier direkt i Ovzon AB inte kommer kunna rösta på 
stämman i kapacitet av aktieägare i OverHorizon Cyprus, men är välkomna att närvara på stämman utan 
rösträtt i förhållande till de frågor som är föremål för beslut på stämman. Vänligen kontakta Ovzon AB om du 
vill närvara på stämman. 

Information om upplösning av OverHorizon Cyprus 

Information avseende hur OverHorizon Cyprus ägande i Ovzon AB kommer fördelas till aktieägarna i 
OverHorizon Cyprus kommer att lämnas separat under första kvartalet 2019. 

***** 

Med vänliga hälsningar,  

 

Lennart Hällkvist, Styrelseordförande Ovzon AB (publ) 


