Avstämningsdag och inlösenrätter
Den som på avstämningsdagen den 19 september 2017 var registrerad i den av Euroclear
förda aktieboken erhåller fyra inlösenrätter för varje innehavd aktie i Serendipity Ixora AB
oavsett serie. Tjugofem inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie av valfritt aktieslag.
Inlösenvederlag
Inlösenvederlaget är 152,84 kronor för varje aktie som löses in.
Anmälningsperiod
Anmälningsperioden för inlösen av aktier är mellan 20 september och 3 oktober 2017.
Anmälningsperioden för inlösen av aktier utan stöd av inlösenrätter är densamma.
Anmälan
Anmälan om inlösen av aktier och/eller ansökan om inlösen av aktier utan stöd av rätter ska,
för direktregistrerade aktieägare, göras på bifogad anmälningssedel. För
förvaltarregistrerade aktier görs anmälan i enlighet med anvisningar från förvaltaren.
Anmälningssedeln skickas till den adress som framgår av anmälningssedeln.
Anmälningssedeln ska vara Eminova tillhanda senast kl 16.00 den 3 oktober 2017. Anmälan
är bindande och kan inte återkallas eller ändras efter det att den har mottagits av Eminova.
Inkomna anmälningssedlar registreras löpande under anmälningsperioden. Anmälan om
inlösen kan endast avse inlösen av hela aktier och med ett antal inlösenrätter som är jämnt
delbart med 25.
Information till direktregistrerade aktieägare
En förtryckt anmälningssedel där antalet tilldelade inlösenrätter redovisas samt ett
svarskuvert, har sänts till de aktieägare som på avstämningsdagen var direktregistrerade i
aktieboken. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av inlösenrätter på
aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sitt innehav i Serendipity förvaltarregistrerat hos bank eller annan
förvaltare erhåller ingen förtryckt anmälningssedel eller svarskuvert. Anmälan i
Inlösenerbjudandet ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från förvaltaren.
Pantsatta aktier
I det fall aktier i Serendipity är pantsatta ska även panthavaren underteckna den
anmälningssedel som inlämnas. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda
förteckningen över panthavare erhåller varken förtryckt anmälningssedel, denna
informationsbroschyr eller svarskuvert, utan meddelas separat.
Hantering av anmälda aktier och inlösenrätter
Det antal aktier som anmäls för inlösen samt erforderligt antal inlösenrätter kommer att
överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto, ett så kallat apportkonto, i aktieägarens
namn. Detta innebär att de anmälda aktierna och inlösenrätterna spärras och kan därmed
inte överlåtas. I samband med detta utsänds en VP-avi som visar uttaget av aktier och
inlösenrätter från det ursprungliga VP-kontot. Efter anmälningsperiodens slut kommer
anmälda aktier och inlösenrätter att bokas ut från apportkontot och så kallade inlösenaktier

att bokföras på det ursprungliga VP-kontot. Apportkontot avslutas därmed automatiskt. VPavi avseende detta utsändes ej. Inlösenrätter som ej utnyttjas för inlösen har efter
anmälningsperiodens slut inget ekonomiskt värde och kommer utan avisering att bokas bort
från VP-kontot.
Handel i inlösenrätter
Ingen organiserad handel i inlösenrätter kommer att ske.
Anmälan om inlösen utan stöd av inlösenrätter
För det fall samtliga inlösenrätter inte utnyttjas ska styrelsen, inom ramen för
inlösenprogrammets högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående inlösenrätter.
Anmälan om inlösen av aktier utan stöd av inlösenrätter ska göras på anmälningssedeln
under punkten 2 ”Härmed önskar jag/vi ansöka om att lösa in ytterligare aktier utan stöd av
inlösenrätter”. Observera att anmälan är bindande. De aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade anmäler om inlösen utan inlösenrätter via sin förvaltare.
Verkställande av inlösen
För verkställande av inlösen krävs registrering hos Bolagsverket. Sådan registrering
genomförs av Bolaget och beräknas kunna ske under mitten av oktober 2017.
Redovisning av inlösenvederlag
Så snart erforderliga registreringar hos Bolagsverket är verkställda kommer Serendipity
genom Euroclear att verkställa utbetalning av vederlag. Likvidbeloppet utbetalas till det
avkastningskonto som är knutet till respektive aktieägares VP-konto. Om avkastningskonto
saknas sker utbetalning via bankgiroavi eller utlandscheck. För varje inlösenaktie erhålls
152,84 kronor kontant. Redovisning av inlösenvederlag beräknas ske omkring 20 oktober
2017. VP-avi utsänds som bekräftelse på utbetalningen.
Utländska aktieägare
Inlösenerbjudandet lämnas inte till, och kan inte accepteras av, aktieägare i USA, Kanada,
Japan eller Australien.

