
Bästa teckningsoptionsägare,

Inför teckningsperioden av vår teckningsoption av 
serie TO7 så vill jag gärna dela med mig av mina 
egna tankar och syn på vår verksamhet, vår 
kapabilitet och ambitionen kring att nå framgång.

EyeonID har fram till idag fokuserat på att utveckla 
en av marknadens främsta tekniska plattformar för 
ID-skydd, med fokus på att skydda individens 
identitet, som både tekniskt och säkerhetsmässigt 
lever upp till både dagens och morgondagens krav 
på kvalitet och funktionalitet.

Vi har under de senaste två åren genomfört en 
omfattande transformation som syftar till att gå mot 
ett fullt affärs- och kundfokuserat tillväxtbolag med 
en framtidsbild som också innefattar en stark 
förändringsbenägenhet kring kundens och 
marknadens önskemål och krav såväl som en 
omfattande förmåga till att följa marknadens 
förändring. Denna förändring i hur vi förhåller oss till 
högsta kvalitetsmässiga och tekniska kapabilitet 
såväl som innovationsförmåga skapar en 
konkurrensfördel som på ett positivt sätt kan komma 
att förändra hur vi som bolag kan agera nu och 
framåt.

Förändringsarbetet som även inkluderat ett utökat 
fokus på vår textanalysverksamhet, EyeonText, 
skapar en stor trygghet i vår förmåga och 
värdeskapande inom helt nya verksamhetsområden.

Genom EyeonID’s nyligen genomförda förvärv av 
Boldergruppen skapar vi en företagsgrupp med 
omfattande marknadsmässiga förmågor och som 
dessutom medfört att vi idag har långsiktiga såväl 
som kapitalstarka huvudägare som delar vår vision 
och tillväxtstrategi. Tillsammans med Bolder skapas 
en ytterligare stärkt konkurrenskraft på ett sätt som 
vi hoppas ska börja realiseras redan under 2021 och 
som säkerligen kommer att visa sig i många år 
framöver.

Det ”nya” EyeonID, inklusive Bolder, har fått ett starkt 
gensvar i våra alltjämt pågående kunddialoger där 
erbjudandeportföljen upplevs bredare, mer 
komplett och dessutom skapar stora nya möjligheter 
för applikationsområden som inte varit fullt ut 
möjliga innan. Att både Bolder och EyeonText 
kommer att få en mer framträdande roll, i tillägg till 
vår starka ID-skyddstjänst, det är helt klart.

Ett kapitaltillskott genom teckningsoption av serie 
TO7, i tillägg till TO3 och TO4, kommer allokeras i vår 
egen utvecklings- och kommersialiseringsplan för 
de olika initiativ som marknaden efterfrågar och jag 
ser stor egen förmåga och förhoppning i att förvalta 
detta till kommersiella framgångar, både för oss 

som företag och verksamhet såväl som för er som 
optionsinnehavare och aktieägare. Att kunna öka 
investeringstakten i nya kommersiella lanseringar 
kommer medföra att vi snabbare kan lansera dessa 
med nya intäktsflöden i verksamheten samtidigt 
som vi ser att vi med ytterligare stöd snabbare kan 
kommersialisera t.ex. EyeonText, ett område som 
rönt omfattande marknadsintresse på ett sätt som 
vi självklart vill kapitalisera på.

Den nya gruppen som innehåller EyeonID’s 
grunderbjudande och utvecklingspotential, 
EyeonText och hela Boldergruppen har bredden i 
affären att möta marknadens krav och utmaningar 
för en ökad digitalisering.  Basen för detta är en unik 
kombination av såväl tekniken som samlat know-
how där  bolagen delar en gemensam vision om att 
göra livet på internet tryggare och säkrare för 
människor och organisationer tillsammans. I det 
skifte kring privacy och individens integritet, som 
sker golabalt just nu, ser jag en väldigt stor 
utväxlingspotential för EyeonID, idag såväl som över 
längre tid. Tillsammans har vi lagt grunden för ett 
tillväxtbolag att räkna med!

Varmt välkommen att investera i ett expansivt 
Eyeonid Group AB (publ).

Patrik Ugander
Verkställande direktör 

Inbjudan till att nyttja teckningsoptioner av serie TO7 i Eyeonid Group AB

Vd har ordet



Så här gör du för att nyttja teckningsoptioner

Villkor Med en (1) teckningsoption av serie TO7 kan innehavaren teckna en (1) ny aktie

Teckningskurs 0,67 SEK

Teckningsperiod 17 maj 2021 - 28 maj 2021

Sista dag för handel 21 maj 2021

Betalning Genom samtidig betalning

De teckningsoptionsinnehavare som har TO7 på ett VP-konto tecknar 
sig direkt via anmälningssedel till Mangold (www.mangold.se/
aktuella-emissioner). Anmälan skickas via mail till emissioner@
mangold.se eller per post enligt instruktion på anmälningssedel. 
Anmälningssedel skall vara Mangold tillhanda senast 15:00 den 28 
maj 2021

Teckningslikviden ska vara 
Mangold tillhanda senast den 28 
maj 2021

Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker i 
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Notera att 
förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO7 i god tid innan 
utnyttjandeperioden avslutas

Betalning sker i enlighet med 
instruktioner från förvaltare

Är du direktregistrerad teckningsoptionsinnehavare eller har du teckningsoptionerna hos din förvaltare?

1. Du innehar teckningsoptioner av serie TO7 
För varje en (1) teckningoption av serie TO7  
som du innehar kan du teckna en (1) ny aktie

2. Så här utnyttjar du teckningsoptionen
En (1) teckningsoption + 0,67 SEK ger en (1) 
ny aktie i Eyeonid Group  

       

En (1)  
teckningsoption 

av serie TO7 

En (1) TO7 + 
0,67 SEK

En (1) ny aktie i  
Eyeonid Group

Berättigar till  
teckning av en  

(1) ny aktie

Om du är osäker på om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade eller direktregistrerade 
kontakta värdepappersinstitutet där du har ditt innehav.

Teckning genom nyttjande av teckningsoptioner

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

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

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras eller nyttjas för teckning av nya aktier 
kommer att förfalla värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO7 inte ska förfalla 
krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner senast under sista 
dagen för handel med teckningsoptionerna, den 21 maj 2021.

Inbjudan till att nyttja teckningsoptioner av serie TO7 i Eyeonid Group AB


