SLUTLIGA VILLKOR
Nedanstående mall används som underlag för framtagande av Slutliga Villkor för varje emission under
Programmet.

THE SINGLE MALT FUND AB (publ)
SLUTLIGA VILLKOR DATERADE 11 JANUARI 2021

The Single Malt Fund AB:s (“Emittenten”) villkor för kapitalandelslån av den 14 januari 2019,
uppdaterade den 17 mars 2020 (”Villkoren”) ska gälla under program för kapitalandelslån
(”Programmet”) jämte de nedan angivna slutliga villkoren (”Slutliga Villkor”). Definitioner som används
nedan framgår antingen av grundprospektet som godkändes av Finansinspektionen den 17 mars 2020
(”Grundprospektet”) eller av Villkoren som upprättats för Programmet.
Detta dokument utgör slutliga villkor i enlighet med Förordning (EU) 2017/1129 och måste läsas
tillsammans med Grundprospektet, eventuella publicerade tillägg till Grundprospektet samt dessa och
samtliga Slutliga Villkor som upprättas efter varje genomförd emission i kombination, varför investerare
som överväger att investera i enlighet med Programmet bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med
Grundprospektet och dess eventuella tilläggsprospekt. Grundprospektet inklusive Villkoren samt
eventuella tillägg till Grundprospektet finns tillgängliga i elektronisk form på Emittentens hemsida,
www.thesinglemalfund.com.
Dessa Slutliga Villkor är daterade den 11 januari 2021, varvid Lånet fastställs till högst 25 000 000 EUR.

Instrument- och emissionsspecifika villkor
1.

2.

Lånenummer

2019:2 (ISIN SE0010547299)

(i)

Emission 7 – den 16 mars 2021

Tranchebenämning

Lånedatum
(i)

Teckningsperiod

11 januari 2021 – 4 mars 2021

(ii) Datum för tilldelning

8 mars 2021

(iii) Likviddatum

15 mars 2021

3.

Emissionsdatum

16 mars 2021

4.

Sammanlagt teckningsbelopp

Upp till 25 000 000 EUR.

5.

Startdag för ränteberäkning

16 mars 2021

1 (2)

Erbjudandets former och villkor
1.

Antal emitterade andelslån

Upp till 25 000 000 EUR

2.

Meddelande om tilldelning

Via avräkningsnota kring den 8 mars
2021.

3.

Meddelande om genomförd emission

Via Emittentens hemsida kring den 16
mars 2021.

Emittenten bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för Andelslån
utgivna enligt Programmet tillsammans med Villkoren.
Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för Programmet och
godkännande av gällande Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om
Emittenten har offentliggjorts.
Göteborg den 11 januari 2021
The Single Malt Fund AB (publ)
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