
 

Unit 

Så här gör du för att teckna units med företräde 

1. Du tilldelas uniträtter 

För varje aktie du hade i EatGood Sweden AB på avstämningsdagen den 29 mars 2021 har du erhållit 
en (1) uniträtt. 

 

˃ 
 

 

2. Så här utnyttjar du dina uniträtter 

Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i EatGood för 1,80 SEK.  
 

+ 1,80 SEK =           
 

 

För dig som har VP-konto 

˃ 

 

˃ 
 

För dig som har aktierna på depå, ISK eller via Kapitalförsäkring hos bank/förvaltare 

 

 ˃ 

 

Aktie Uniträtt 

Uniträttt 

Om du har dina aktier i 

EatGood på ett VP-

konto framgår antalet 

uniträtter som du 

erhållit på den 

förtryckta emissions-

redovisningen från 

Euroclear som bifogas. 

Om du utnyttjar samtliga uniträtter ska den 

förtryckta emissionsredovisningen från 

Euroclear användas. 

Om du har köpt, sålt eller av annan anledning 

vill utnyttja ett annat antal uniträtter ska du 

fylla i och skicka in ”Särskild anmälningssedel 

1” som bifogas de som har VP-konto. 

OBS! 

Betalning sker 

samtidigt med 

teckning senast 

den 23 april 

2021. 

Om du har dina aktier i EatGood på en depå, 

ISK eller via Kapitalförsäkring hos en bank, 

nätmäklare eller förvaltare får du information 

från din förvaltare om antalet uniträtter som 

du har erhållit. 

För att teckna units, följ instruktioner 

 från din förvaltare. 

Uniträtt 



 

Tecknings-

option 
Tecknings-

option 

Välkommen att teckna units i EatGood Sweden AB 

EatGoods huvudprodukt Lightfry är en ugn som baseras på varmluftsteknik, Air Fry Technology vilket 
är integrerat i Lightfry cooking system, som i första hand togs fram för att tillaga pommes frites. Den 
har senare visat sig ha ett brett användningsområde vid matlagning av andra produktgrupper så som 
grönsaker, rotfrukter och köttprodukter, då det även går att ångkoka, grilla, rosta och torka mat i 
den, vilket ger flexibilitet i restaurangköket. 
 

EatGoods utveckling har dock bromsats kraftigt under coronapandemin då i stort sett alla 

restauranger runt om i världen drabbats extra hårt genom myndigheternas krav om begränsningar 

gällande öppettider och antalet gäster. Det har medfört att investeringsviljan inte varit speciellt stor, 

men trots det har EatGood tagit flera avgörande steg det senaste året mot ett både nationellt som 

internationellt genombrott. 

Styrelsen i EatGood Sweden AB har beslutat om en företrädesemission för att finansiera nästa steg i 

företagets strategi. Det innebär att fokus för verksamheten framförallt läggs på: 

1. Bygga upp en säljorganisation i Sverige för att öka försäljningen på hemmaplan och 
internationellt,  

2. Att fortsätta med kraft stötta försäljningen av Lightfry på den amerikanska marknaden, 
3. Att utveckla försäljningskanalerna till den marina sektorn där Lightfry är en välkommen 

utrustning både av arbetsmiljöskäl och för att kunna erbjuda personal och resenärer ett nyttigt 
alternativ.  

 
Hoppas att du som tidigare ägare av aktier vill vara med och satsa ytterligare i Bolaget, men även att 
du som ännu inte har några aktier i EatGood Sweden AB ser vilken spännande tid vi går till mötes. 
 
Välkommen att delta i nyemissionen. 
 
Henrik Önnermark 
VD, EatGood Sweden AB  
 
 
Emissionen görs i form av tecknande av units. En unit består av en aktie och en vederlagsfri 
teckningsoption. Teckningsoptionen innebär en möjlighet att med hjälp av fyra teckningsoptioner 
teckna ytterligare en aktie i mars 2022 till 70 procent av den aktuella aktiekursen. Se ytterligare 
information om teckningsoptionen i bifogade memorandum. 
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