
 

 

YTTERLIGARE INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I OVERHORIZON (CYPRUS) PLC.  

Den 7 december 2018 skickades ett informationsbrev ut till aktieägarna i OverHorizon (Cyprus) PLC 
("OverHorizon Cyprus") med anledning av förslaget om företrädesemission om högst 750 miljoner 
SEK ("Företrädesemissionen") i Ovzon AB (publ) ("Bolaget" eller "Ovzon AB"). Aktieägarna i 
Ovzon AB beslutade på extra bolagsstämma den 21 december 2018 att bemyndiga styrelsen att 
genomföra Företrädesemissionen. Styrelsen i Ovzon AB har idag den 27 december 2018 beslutat att 
genomföra Företrädesemissionen. Styrelsens beslut innebär att totalt högst 25 189 197 aktier till en 
teckningskurs om 29,70 SEK kommer att emitteras i Företrädesemissionen. 
 
Som tidigare har kommunicerats kommer aktieägare i OverHorizon Cyprus ges möjlighet att delta i 
Företrädesemissionen på i praktiken samma villkor som aktieägare som innehar aktier i Ovzon AB. 
Sådant deltagande kommer möjliggöras genom en särskild anmälningssedel som kommer att 
offentliggöras i samband med prospektet omkring den 8 januari 2019. Observera att anmälningssedeln 
kommer vara märkt "ANMÄLNINGSSEDEL FÖR AKTIEÄGARE I OVERHORIZON (CYPRUS) PLC". 
Den särskilda anmälningssedeln kommer att distribueras till OverHorizon Cyprus aktieägare via mail 
och kommer även hållas tillgänglig på Ovzon ABs hemsida (www.ovzon.com/sv/overhorizon-cyprus-
plc/ .1  
 
Anmälningsperioden i Företrädesemissionen förväntas pågå under perioden 10-24 januari 2019. 
Aktieägare i OverHorizon Cyprus som önskar delta i Företrädesemissionen ska fylla i 
anmälningssedeln avsedd för aktieägare i OverHorizon Cyprus enligt de instruktioner som framgår av 
anmälningssedeln. Av tekniska skäl måste den särskilda anmälningssedeln vara Carnegie tillhanda 
senast den 17 januari 2019. 
  
För att kunna delta i Företrädesemissionen som aktieägare i OverHorizon Cyprus måste du under 
anmälningsperioden tillhandahålla viss sedvanlig information som framgår av den särskilda 
anmälningssedeln. 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.2 Därutöver kommer du behöva ha ett 
värdepapperskonto som kan hålla noterade svenska aktier. Om du inte redan har ett VP-konto eller en 
värdepappersdepå måste du kontakta din bank eller annan leverantör av sådana konton för att öppna ett 
konto så snart som möjligt. 
 
Prospekt 
 
Med anledningen av Företrädesemissionen kommer Bolaget att förbereda ett prospekt som förväntas 
offentliggöras omkring 8 januari 2019. I prospektet kommer ytterligare information om 
Företrädesemissionen finnas att tillgå. 

 
***** 

Med vänliga hälsningar,  
 
Lennart Hällkvist, Styrelseordförande Ovzon AB (publ) 

                                                   
1 VÄNLIGEN NOTERA att om du också äger aktier direkt i Ovzon AB 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 omkring 8 januari 2019). 
2 Du kan ansöka om LEI-kod på följande adress: https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-
organizations. 


