
TILL DIG SOM ÄR 
TECKNINGSOPTIONS- 
INNEHAVARE I SIMRIS ALG
Du får detta utskick eftersom du äger teckningsoptioner i Simris Alg av serie 
2020/1 (SIMRIS TO3B). Dessa teckningsoptioner gavs ut i samband med den 
fulltecknade företrädesemission av units som vi genomförde i somras. Se till 
att du inte missar inlösenperioden, eller sista dag för handel! 

Sedan företrädesemissionen har det hänt mycket i både Simris Alg och i 
omvärlden, och vi står idag betydligt starkare än för bara några månader 
sedan. Vi har sedan juli sett en betydande försäljningsökning, där både vår 
egen e-handel och försäljningen till återförsäljare i USA fortsätter växa starkt. 
Den starka försäljningsutvecklingen innebär ett kommersiellt genombrott för 
våra unika omega-3-produkter från odlade alger, och vi fokuserar nu på att 
accelerera den ökningen ytterligare. 

I oktober öppnar vi två pop-up-butiker på Manhattan och i Brooklyn, New York, 
för att synas ordentligt hos vår målgrupp nu när restriktionerna på grund av 
covid-19 börjat lätta. Vi kommer även ha en pop-up-butik i Stockholm, som 
del i en förstärkt satsning även i Sverige. Här har vi som mål att Simris® Algae 
Omega-3 for Mothers ska bli den ledande produkten i premiumkategorin för 
gravida och ammande. 

Det är viktigt för oss att visa den kommersiella potentialen hos vår teknik, och 
att hållbara investeringar och lönsamhet går hand i hand. Simris® Algae 
Omega-3 är därför ett viktigt flaggskepp för vår banbrytande satsning på 
mikroalger som bioteknologisk produktionsplattform, och vår första 
framgångsrika vertikal där vi gått hela vägen till marknadsfas. 

Parallellt med våra marknadsinsatser har vi även börjat intensifiera 
utvecklingen av nya bioaktiva ämnen, bland annat inom cosmeceuticals där 
det finns en stark efterfrågan på innovationer och rimligt snabb väg från 
utveckling till kommersialisering. Här har mikroalger en viktig roll att spela i 
form av nya funktioner, och att ersätta ämnen som idag kommer från 
ohållbara marina råvaror och känsliga ekosystem.

Jag har under åren pratat mycket om hållbarhet och ansvarsfulla inves-
teringar. Det tål samtidigt att tänka på vilken unik position vi faktiskt har med 
vår teknik. Mikroalger bildar naturligt ett brett spektrum av unika ämnen med 
hög kommersiell potential, och kan även användas för tillverkning av andra 
generationens peptid- och proteinbaserade läkemedel, inklusive vacciner. Det 
finns flera fördelar jämfört med konventionell cellodling i fermentorer, och 
Simris Alg har ett unikt försprång genom att kunna ta nya kandidater hela 
vägen från discovery till storskalig produktion. 

Det är precis vad jag menar med att kunna göra skillnad både genom ny 
teknik i samklang med klimatet, våra hav och vår miljö, men också genom 
överlägsen tillväxt och lönsamhet i längden. Varmt välkommen att vara med 
på den resan. No fish no harm.

Hammenhög i september 2020
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB



1. Du innehar teckningsoptioner av serie TO3
För varje en (1) teckningsoption av serie TO3 i Simris Alg som 
du innehar kan du teckna en (1) ny B-aktie

En (1) teckningsoption 
av serie TO3  

Berättigar till teckning 
av en (1) ny B-aktie

2. Så här utnyttjar du teckningsoptionen
En (1) teckningsoption av serie TO3 och 0,59 SEK ger en (1) 
ny B-aktie i Simris Alg

En (1) TO3 + 0,59 SEK En (1) ny B-aktie i  
Simris Alg

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT NYTTJA TECKNINGSOPTIONER
VILLKOR För varje en (1) teckningsoption av serie TO3 i Simris Alg AB kan innehavaren teckna en (1) ny B-aktie

TECKNINGSKURS 0,59 SEK per aktie.

TECKNINGSPERIOD 2 oktober till och med den 16 oktober 2020

SISTA DAG FÖR HANDEL MED TO3 14 oktober 2020

BETALNING Genom samtidig betalning

TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSOPTIONER

De aktieinnehavare som har TO3 på ett VP-konto tecknar sig direkt 
via anmälningssedel till Mangold (www.mangold.se/aktuella-emis-
sioner). Anmälan skickas via mail till emissioner@mangold.se eller 
per post enligt instruktion på anmälningssedel

Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker 
i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Notera att 
förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO3 i god tid 
innan nyttjandeperioden avslutas.

Teckningslikviden ska vara Mangold tillhanda senast den 
16 oktober 2020

3. Är du direktregistrerad teckningsoptionsägare eller har du teckningsoptionerna hos din förvaltare?

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Simris Alg 
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr. 
Tel: 08-503 01 595
Email: emissioner@mangold.se

Förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare (depå hos 
t.ex. Mangold/Avanza/Nordnet)

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare

NOTERA ATT DE TECKNINGSOPTIONER SOM INTE AVYTTRAS ELLER NYTTJAS FÖR TECKNING AV NYA AKTIER KOMMER ATT 
FÖRFALLA VÄRDELÖSA. FÖR ATT DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO3 INTE SKA FÖRFALLA KRÄVS ATT DU AKTIVT TECKNAR 
AKTIER ALTERNATIVT SÄLJER DINA TECKNINGSOPTIONER I GOD TID INNAN NYTTJANDEPERIODEN AVSLUTAS.

INBJUDAN TILL INLÖSEN AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO3 I SIMRIS ALG AB

Du har ett VP-konto (d.v.s. direktregistrerad 
teckningsoptionsinnehavare)


