11 januari 2022
Hej!
Du får det här mailet eftersom du är en av deltagarna i AcadeMedias konvertibelprogram som erbjöds till
tillsvidareanställda under våren 2019. I maj 2021 fick du ett brev med allmän information om programmet.
Syftet nu är att informera om den konverteringsperiod som inträffar i februari 2022.

Kommande konverteringsperiod – februari 2022
Den första perioden då du som deltagare kan begära att dina konvertibler konverteras (byts) till aktier i
AcadeMedia AB (publ) inträffar under perioden 2-15 februari 2022.
Konverteringskursen är fastställd till 59,50 kronor och är den förutbestämda kursen (priset) för de aktier som
man kan erhålla i programmet. Om AcadeMedias aktiekurs är över 59,50 kronor kan det vara ekonomiskt
fördelaktigt att byta konvertiblerna till aktier.
Det här är det första konverteringsfönstret av sammanlagt fyra, vilket innebär att det kommer finnas
möjligheter att konvertera till aktier vid ett senare tillfälle (se nedan). Du avgör helt själv om och i så fall när du
vill byta dina konvertibler till aktier. Väljer du att inte göra det under någon av de fyra konverteringsperioderna
får du tillbaka dina pengar vid programmet slut i september 2023.
Följande villkor gäller för konverteringen:
• Man kan endast konvertera samtliga de konvertibler man innehar, man kan alltså inte spara en del av
konvertiblerna till en senare konverteringsperiod.
• Hur många aktier du erhåller avgörs av hur många konvertibler du har, alltså hur stor summa dina
konvertibler motsvarar. Om detta belopp inte är jämnt delbart med konverteringskursen, utbetalas
resterande belopp kontant vid programmets slut (september 2023).
• Efter att konverteringsperioden har löpt ut (alltså efter den 15 februari 2022) kommer aktier att
allokeras ut till de deltagare som har valt att konvertera sina konvertibler till aktier. Detta kan ta upp
till fyra veckor. Först när du har erhållit aktierna kan du förfoga över aktierna (exempelvis sälja dem).
Det betyder att aktiekursen kan vara både högre och lägre än den var när du konverterade dina aktier
och betalade 59,50 för varje aktie.
Exempel: En deltagare har konvertibler till ett värde av 50 000 kr och har begärt konvertering till aktier.
50 000/59,50 = 840,34. Deltagaren kommer att få 840 aktier, och det resterande beloppet (i detta fall 20
kronor) kommer utbetalas vid programmets slut.
Hur gör jag?
Deltagare som har konvertiblerna på ett vp-konto (värdepapperskonto): På AcadeMedias medarbetarwebb
finns en anmälningssedel att ladda ned. Den innehåller tydliga instruktioner om vad som behöver fyllas i och
vart anmälningssedeln ska skickas. Anmälningssedeln finns under Information och dokument/HR-Lön/Under
anställning/Förmåner, rabatter och försäkringar/Konvertibler).
Deltagare som har konvertiblerna på en depå hos en bank eller förvaltare: Kontakta er bank eller förvaltare så
hjälper de er att konvertera konvertiblerna till aktier (de kommer att ta kontakt med SEB).
Ytterligare konverteringsperioder
Utöver den aktuella konverteringsperioden kommer det att inträffa ytterligare tre konverteringsperioder då du
kan välja att konvertera dina konvertibler mot aktier i AcadeMedia. Dessa perioder är i augusti 2022 samt
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februari och augusti 2023. Om du väljer att inte konvertera dina konvertibler till aktier kommer du att få
tillbaka dina pengar vid programmets slut.
Frågor
Mer utförlig information finns i informationsbroschyren på medarbetarwebben, under Information och
dokument/HR-Lön/Under anställning/Förmåner, rabatter och försäkringar/Konvertibler. Här finns även de
fullständiga villkoren för konvertibelprogrammet. Om du har frågor om konvertibelprogrammet är du
välkommen att maila till konvertibler@academedia.se.

Med vänlig hälsning,
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör AcadeMedia
Jennie Thingwall, bolagsjurist AcadeMedia
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