BÄSTE AKTIEÄGARE OCH TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE I ARCHELON AB (PUBL)
Först och främst vill jag tacka dig för ditt viktiga stöd genom vår tillväxtresa som
bara börjat!
Vi inleder nu den tidsperiod då bolagets teckningsoptioner skall utnyttjas. Archelon
befinner sig just nu i en intressant fas. Det största innehavet, det till cirka 90 procent
ägda dotterbolaget Goldore Sweden AB (publ), har under 2020 beviljats, samt även
sökt, nya undersökningstillstånd. Tillstånden avser såväl bas- och ädelmetaller som
teknikkritiska mineral.
Ett innehav som inom ett kortare tidsperspektiv är särskilt intressant är Akobo
Minerals AB (publ). Ett bolag där du som aktieägare fått aktier genom utdelning från
Archelon. Akobo står inför en listning på en handelsplattform som ägs av Oslobörsen.
Såväl vi aktieägare i Akobo som vårt bolag Archelon har stora förväntningar på
Akobos kommande marknadsvärde.
Utnyttjandet av teckningsoptionerna i Archelon kommer att gynna bolaget och jag
ser fram emot att under året kunna lämna flera positiva rapporter om vårt bolags
fortsatta utveckling.
Jag och Archelons styrelseordförande kommer naturligtvis ta tillfället i akt att
utnyttja våra teckningsoptioner såväl till gagn för Archelon som för oss själva.
Sista dagen för att förvärva fler teckningsoptioner är den 10 februari 2021, därefter
upphör handeln i dessa.
VD Archelon, Tore Hallberg

VILLKOR INFÖR UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER
Period för utnyttjande av
teckningsoptioner

25 januari till och med 12 februari 2021

Villkor

En (1) teckningsoption av serie TO 2020/2021 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie
B i Archelon AB (publ)

Utnyttjandekurs

0,025 SEK per aktie

Beräkning av utnyttjandekurs för
teckningsoptioner

Teckningskursen motsvarar sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen
enligt Marknadsplatsens officiella kurslista för aktie i bolaget över tio (10) handelsdagar
närmast före den 21 januari 2021, dock lägst 0,01 SEK och högst 0,08 SEK

Utnyttjande av förvaltarregistrerade
teckningsoptioner

Om du har dina teckningsoptioner hos en förvaltare ska du kontakta din förvaltare för att
begära utnyttjande av teckningsoptioner

Utnyttjande av direktregistrerade
innehav

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade på ett VP-konto ska teckning ske genom
inskickande av särskild anmälningssedel

