
 
 

ERBJUDANDE ATT TECKNA KONVERTIBLA SKULDEBREV  

Baserat på bemyndigande från bolagsstämman den 30 juni 2021, har styrelsen beslutat om 
utgivande av konvertibla skuldebrev till allmänheten utan företrädesrätt, men med förtur 
för, aktieägarna i AutoEnergy One AB och till villkor enligt nedan. 
 
Villkor och anvisningar 

Lånebelopp:  Valbart belopp med minsta insats 7000 kronor  

Ränta:  6 procent per årsbasis 

Teckningstid: Från den 25 maj t o m den 22 juni 2022. 

Maximal inlåning: Maximalt inlånas 7 MSEK enligt dessa villkor, motsvarande 1 

miljon nya aktier varvid aktiekapitalet ökas med 700 000 kr. 

Löptid: Skuldebrevet löper till 2023-12-31 månader och konvertering 

av skuldebrevet med upplupen ränta görs senast 2023-12-31.  

Konverteringskurs: 7,00 kronor per aktie. 

Lösen:   Återbetalning vid utebliven konvertering sker 2024-01-20. 

Vidhängande optionsrätt:  Optionsavtal att teckna nya aktier till kurs 7,00 kronor i 

samma antal som långivaren konverterar till aktier per 2023-

12-31. Denna option löper fram till 2024-06-30.  

Inbetalning: Teckning sker genom inbetalning sker till AutoEnergy One ABs  

emissionskonto i Handelsbanken, clearing nr 6112 och kontonummer 

551 256 001 alternativt till Bankgiro 810-2121. 

Anmälan: Alt 1. Fyll i den bilagda teckningssedeln och posta eller maila oss. 
Alt 2. Vill du hellre anmäla digitalt så går det bra. Skicka ett kort mail till  
info@autoenergy.se och skriv:  ”Jag vill teckna digitalt”. Då skickar vi ett 
formulär med instruktioner.  

  
Vid eventuell överteckning sker tilldelning i turordning för inkomna anmälningar. Inbetalat 
övertecknat belopp returneras senast den 27 juni.  

 
Konvertibelt skuldebrev tillsammans med vidhängande optionsrätt översänds snarast efter 
att anmälan och likvid har inkommit till bolaget.  
 
OBS, Glöm inte att ange ditt namn eller personnummer på inbetalningen. 
 
Stockholm den 25 maj 2022 
För styrelsen i AutoEnergy One AB 

 
Sten Corfitsen, VD 
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Teckningsanmälan skickas till: 
 
AutoEnergy One AB(publ.)  
Box 24137 
104 51 Stockholm 
 
Tel: 08 – 22 40 00 
 
info@autoenergy.se 
 
   
Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av konvertibla skuldebrev i 

AutoEnergy One AB(publ.) enligt erbjudandet daterat 2022-05-25. Teckningen 

inkluderar vidhängande optionsrätter för motsvarande antal aktier som jag 

konverterar den 2023-12-31. Min teckning görs genom inbetalning av kronor 

_________________till bolagets konto i Handelsbanken 6112-551 256 001 

alternativt till bankgirio 810-2121. Denna anmälan skickas till bolaget per post eller 

via e-mail. Inget courtage utgår.  

Vid besked från mig om konvertering per 2023-12-31, befullmäktigas AutoEnergy 

One AB(publ.) att för undertecknads räkning fullfölja teckning av tilldelade aktier.  

Undertecknad är även medveten om och medger att: 

• Anmälan är bindande. 

• Endast en anmälningssedel per köpare kommer att beaktas. 

• Inga ändringar eller tillägg får göras i denna anmälningssedels förtryckta text.  

• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 

avseende. 

• Aktierna levereras till aktieägarens konto hos eAktiebok.se (nytt konto skapas 

automatiskt). 

Personnummer/Organisationsnummer              

Namn (för- och efternamn) Mobiltelefonnummer 

 

Postutdelningsadress (gata, box e dyl)                                       E-mail adress     
 

 
Postnummer 
 

 

Adressort 
 

 
Ort och datum Underskrift 

 
 
 

 

Erbjudande daterat 2022-05-25 omfattande 
konvertibla skuldebrev i AutoEnergy One 
AB(publ.)  
 
Teckningstid: 25 maj — 22 juni 2022 

Teckningskurs vid senare konvertering:  
7:00 SEK 
 

 


