
Inbjudan till teckning av units 
i MedicPen AB (publ)

MedicPen utvecklar, tillverkar och 
marknadsför patenterade produkter 
som möjliggör för patienter och sjukvården 
att optimera sin egen eller patienters 
medicinering. Produkterna erbjuder 
också unika möjligheter för läkemedels-
industrin att kunna följa läkemedelsintag 
vid kliniska prov.
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Viktig information
Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till MedicPen AB (publ):s prospekt och innehåller inte  
nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Varje beslut att investera i MediPen bör grunda sig på en bedömning av innehållet i  
prospektet i dess helhet, vilket efter godkännande, kommer finnas tillgängligt på www.medicpen.se. MedicPen AB (publ) (org. nr. 556576-4809).

Teckningstid
4 oktober 2017 – 18 oktober 2017

Teckningspost
En unit. Varje unit består av tre aktier och en teckningsoption av serie TO 4.

Teckningskurs
3 SEK per unit, vilket motsvarar 1 SEK per aktie. Teckningsoptionerna  
emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 4
En teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en ny aktie  
under perioden 21 maj – 1 juni 2018 till en teckningskurs som motsvarar  
70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets 
aktier under perioden 2 maj – 16 maj 2018. Teckningskursen kan dock 
inte understiga 1,25 SEK/aktie eller överstiga 2,00 SEK/aktie. Tecknings-
optionerna avses bli föremål för handel på Aktietorget.  

Emissionsvolym
Högst 28 043 533 aktier och högst 9 347 844 teckningsoptioner av serie  
TO 4. MedicPen tillförs (före avdrag för emissionskostnader) 28,0 MSEK 
vid full teckning i Nyemissionen och ytterligare 11,7-18,7 MSEK vid fullt  
utnyttjande av teckningsoptionerna.

Antal aktier innan Nyemissionen
84 130 600 stycken.

Marknadsplats
Bolagets aktier handlas på Aktietorget. Teckningsoptionerna avses tas upp 
till handel på Aktietorget.

Tecknings- och garantiåtaganden
MedicPen har erhållit garantiåtaganden om cirka 22,4 MSEK, motsvarande 
cirka 80 procent av emissionslikviden. Åtagandena är inte säkerställda.

Offentliggörande av utfall
Utfallet av Nyemissionen beräknas offentliggöras omkring den  
24 oktober2017.

Övrigt
ISIN-kod för aktierna SE0001860511
ISIN-kod för teckningsoption TO 4 SE0010440933
Kortnamn för aktierna på Aktietorget MPEN
Kortnamn för teckningsoption TO 4 på Aktietorget MPEN TO 4

Nyemissionen i sammandrag
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VD har ordet

Jag hade förmånen att tillträda som VD i MedicPen i början av 
sommaren. Bolaget stod då inför möjligheten att nå sitt största 
genombrott någonsin. Och nu är vi där. Efter att ha kämpat hårt 
i månader med att utveckla Medimi®Smart i enlighet med danska 
kommuners önskemål fick MedicPen äntligen ett välförtjänt 
genombrott och inte minst ett kvitto på att Bolagets system-
lösning har en väsentlig nytta och funktion. Genom att tillsammans 
med CareConsult A/S och Falck Danmark vinna en upphandling 
där nio danska kommuner ska genomföra innovativa insatser inom 
äldreomsorg och sjukvård har vi visat att MedicPens produkt har 
goda framtidsutsikter. Inte minst det faktum att Danmark kan 
betraktas som världsledande inom e-hälsovård visar att MedicPen 
nu kan komma att stå inför ett större genombrott.  

Nu gäller det att ta tillvara alla de möjligheter som uppstått och 
avancera framåt. Detta gör vi genom att vara metodiska och 

strukturerade och följa sedvanliga processer inom medtech-
branschen. Därmed bygger vi en solid grund som utgör bolagets 
utgångspunkt när vi nu ska utöka marknadsinsatserna i Danmark 
och i andra europeiska länder samt inte minst genomföra förbere-
delser inför en introduktion av Medimi®Smart i USA. 

MedicPen-teamet har under sommaren utökats och vi är nu sex 
personer som arbetar operativt på daglig basis. Bland annat har 
vi rekryterat en person som kommer att arbeta med hjärtat i 
Medimi®Smart, nämligen mjukvaran. Därutöver har vi rekryterat 
en person med lång erfarenhet av bland annat produktutveckling 
och regulatory-processer i exempelvis Europa och USA. 

MedicPen befinner sig i slutskedet av utvecklingen av Medimi® 
Smart och när arbetet är slutfört senare i år så övergår vi till att 
utveckla nästa version. Målet är att med jämna mellanrum kunna 
erbjuda befintliga och nya kunder uppdaterade versioner av 
produkten. Genom att ständigt slutföra utvecklingsarbetet, 
lansera och påbörja utvecklingen av nya versioner kan MedicPen 
säkerställa att bolaget hela tiden befinner sig i framkant.

Min förhoppning är att Du vill delta i nyemissionen och bidra till 
att ta MedicPen till högre nivåer. Pengarna vi vill ta in ska i huvud-
sak användas till tre saker. För det första ska vi satsa pengar på 
marknadsinsatser, bland annat i Danmark i syfte att skapa ett solitt 
brofäste på marknaden och inte minst försöka skapa kassaflöde.  
Vi kommer också att börja bearbeta andra väsentliga marknader 
i Europa. För det andra kommer vi att genomföra åtgärder som 
krävs för att introducera Medimi®Smart i USA. För det tredje  
kommer vi att fokusera på att vidareutveckla Medimi®Smart  
och lansera en ny version senast 2019.

Lomma, september 2017

MedicPen AB (publ)
Fredrik Westman, VD

Garantiåtaganden
MedicPen har erhållit garantiåtaganden om cirka 22,4 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av emissionslikviden.  
Åtagandena är inte säkerställda.
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Bakgrund och motiv

MedicPen har nu kommit in i fas där Bolaget ska marknadsföra och 
implementera en systemlösning som förbättrar följsamhet och 
övervakning vid medicinering. Bolaget har utvecklat ett system för 
hantering av medicinering i tablettform, Medimi®-systemet, i vilken 
den grundläggande enheten är en datoriserad tablettdispenser. 
Systemet finns i olika storlekar och med olika tekniskt innehåll för 
att passa olika patientbehov. Medimi®-systemet består av fyra 
huvudenheter; tablettdispenser, tablettmagasin, automatisk  
påfyllningsenhet samt en Android-App.

Under 2016 påbörjade Bolaget studier i Kina och Danmark 
samtidigt som vi ingick distributörsavtal med Atomated Security 
Alert, Inc. i USA. 

Under 2017 inträffade den enskilt största framgången i Bolagets 
historia. Tillsammans med IT-bolaget CareConsult A/S och Falck 
Danmark vann MedicPen en upphandling som innebär att bolaget 
ska leverera Medimi®Smart till nio danska kommuner vilket 
kommer att ge intäkter till bolaget.

Framgångarna under 2017 innebär att MedicPen står inför ett 
genombrott och ska accelerera verksamheten. För detta krävs 
ökade finansiella resurser. Bolagets befintliga rörelsekapital är ej 
tillräckligt för den närmaste tolvmånadersperioden. Motivet för 
Erbjudandet är att stärka Bolagets finansiella ställning och likviditet 
i syfte att implementera systemet i de danska kommunerna, 
utveckla nästa generation Medimi®Smart, intensifiera marknads-
föringen, förbereda en USA-lansering av Medimi®Smart, samt 
finansiera Bolagets behov av rörelsekapital.

Vid full teckning av units och fullt utnyttjande av de tecknings-
optioner som ges ut nu tillförs MedicPen 39,7-46,7 MSEK före 
avdrag för emissionskostnader, motsvarande 33,4-40,4 MSEK 
netto, efter full teckning av units och fullt utnyttjande av de 
teckningsoptioner som ges ut nu. Emissionslikviden skall använ-
das till återbetalning av brygglån, investeringar i vidareutveckling 
och produktion av Medimi®Smart, marknadsförings- och försälj-
ningsinsatser i Europa, förbereda introduktion av Medimi®Smart i 
USA. Därutöver skall emissionslikviden även användas till att 
finansiera Bolagets löpande utgifter i verksamheten. Återbetal-
ningen av brygglånet har högsta prioritet, medan övriga använd-
ningsområden därefter har samma prioritetsordning. 

Kapitalanvändning
Kapitaltillskottet från Nyemissionen som uppgår till cirka 28 MSEK, 
före emissionskostnader och före teckningsoptioner som beräknas 
kunna tillföra ytterligare cirka 11,7-18,7 MSEK, planeras under de 
närmaste 12 månaderna att användas enligt följande tabell.

I det fall att Erbjudandet inte skulle tecknas till den grad att 
Bolagets rörelsekapitalbehov för den närmaste tolvmånaders-
perioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativ 
extern finansiering, exempelvis via riktad emission, lån och/eller 
andra kreditfaciliteter såsom förskott från kunder. Om Bolaget inte 
har möjlighet att säkra tillräcklig extern finansiering för att täcka 
den återstående bristen på rörelsekapital, kan Bolaget komma 
att behöva vidta åtgärder såsom senareläggning av vissa av de 
kostnadsdrivande åtgärder som Bolaget planerar under tolv-
månadersperioden, avyttring av tillgångar och reducering av 
personal. Om Bolaget, trots sådana åtgärder, inte har möjlighet att 
säkra tillräcklig finansiering för att täcka den återstående bristen 
på rörelsekapital och under förutsättning att inga andra finansiella 
åtgärder vidtas, utgör detta en risk för osäkerhet avseende den 
fortsatta driften och fortlevnaden av Bolaget.

Lomma den 27 september 2017

MedicPen AB (publ)
Styrelsen

Kapitalanvändning (MSEK)

Återbetalning brygglån 3

Löpande utgifter 7

Anpassa Medimi®Smart för USA-marknaden 
samt förbereda lansering

1,6

Investeringar vidareutveckling av Medimi®Smart 10,4

Investeringar i marknadsföring och försäljning 1

Emissionskostnader 5

Summa 28,0

Kapitaltillskottet hänförligt till teckningsoptionerna som, vid full 
teckning, uppgår till cirka 18,7 MSEK, planeras under de närmsta 
12 månaderna att användas enligt tabellen nedan.

Kapitalanvändning (MSEK)

Löpande utgifter 6,7

Anpassa Medimi®Smart för USA-marknaden 
samt förbereda lansering

0,5

Investeringar vidareutveckling av Medimi®Smart 4,6

Investeringar i marknadsföring och försäljning 5,6

Emissionskostnader 1,3

Summa 18,7
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Genom att ständigt slutföra utvecklings- 
arbetet, lansera och påbörja utvecklingen av 
nya versioner kan MedicPen säkerställa att 
bolaget hela tiden befinner sig i framkant.



Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 29 
september 2017 var registrerad som aktie-
ägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna 
units i Nyemissionen i relation till tidigare 
innehav av aktier. Nio (9) per avstämningsdagen 
innehavda aktier berättigar till teckning av en 
(1) nyemitterad unit. Varje unit består av tre 
(3) aktier och en (1) vederlagsfri tecknings-
option av serie TO 4.  

Uniträtter
Aktieägare i Bolaget erhåller, för en (1) på 
avstämningsdagen innehavd aktie, en (1) 
uniträtt (av Euroclear Sweden AB benämnd 
uniträtt (”UR”)). Det krävs nio (9) uniträtter för 
att teckna en (1) unit, var och en bestående 
av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri 
teckningsoption av serie TO 4.  

Teckningsoptioner av serie TO 4 
En (1) teckningsoption av serie TO 4 ger genom 
utnyttjande rätt till teckning av en (1) aktie 
under tiden från och med den 21 maj till och 
med den 1 juni 2018. 

Teckningskursen för aktier med utnyttjande 
av teckningsoptioner serie TO 4 ska motsvara 
sjuttio (70) procent av den genomsnittliga 
volymvägda kursen för bolagets aktie på 
AktieTorget under perioden från och med 2 maj 
till och med 16 maj 2018, dock lägst 1,25 SEK 
och högst 2,00 SEK. Den sålunda framräknade 
teckningskursen ska avrundas till närmaste 
hela öre. 

Teckningskurs
Teckningskursen är 3,00 SEK per unit, d.v.s. 
1,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls 
vederlagsfritt. Courtage utgår ej.  

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB 
för rätt till deltagande i Nyemissionen är den 
29 september 2017. Sista dag för handel i 
Bolagets aktie med rätt till deltagande i 
Nyemissionen är den 27 september 2017. 
Första dag för handel i Bolagets aktie utan 
rätt till deltagande i Nyemissionen är den 
28 september 2017.  

Teckningstid
Teckning av units med stöd av uniträtter skall 
ske under tiden från och med den 4 oktober 
2017 till och med den 18 oktober 2017. 
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 
uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt 
värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från 
respektive aktieägares VP-konto utan särskild 
avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt 
att förlänga teckningstiden och tiden för 
betalning, detta skall ske senast sista dagen i 
teckningsperioden.

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter äger rum på AktieTorget 
under perioden 4 oktober 2017 till och med 
den 16 oktober 2017. Aktieägare skall vända 
sig direkt till sin bank eller annan förvaltare 
med erforderliga tillstånd för att genomföra 
köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som 
förvärvas under ovan nämnda handelsperiod 
ger, under teckningstiden, samma rätt att 
teckna nya units som de uniträtter aktieägare 
erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på 
avstämningsdagen.  

Ej utnyttjade uniträtter
Uniträtter som ej sålts senast den 16 oktober 
2017 eller utnyttjats för teckning av units 
senast den 18 oktober 2017, kommer att 
bokas bort från samtliga vp-konton utan 
ersättning. Ingen särskild avisering sker vid 
bortbokning av uniträtter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare 
som på avstämningsdagen den 29 september 
2017 är registrerade i den av Euroclear för 
Bolagets räkning förda aktieboken erhåller 
förtryckt emissionsredovisning med vidhäng-
ande inbetalningsavi, anmälningssedel för 
teckning utan stöd av uniträtter samt informa-
tionsbroschyr. Fullständigt prospekt kommer 
att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt 
Aqurat Fondkommissions hemsida för nedladd-
ning. Den som är upptagen i den i anslutning 
till aktieboken särskilt förda förteckning över 
panthavare med flera, erhåller inte någon 
information utan underrättas separat. VP-avi 
som redovisar registreringen av uniträtter på 
aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Villkor och anvisningar
Teckning av units med stöd av uniträtter kan 
ske genom kontant betalning under perioden 
från och med den 4 oktober 2017 till och med 
den 18 oktober 2017. Observera att det kan 
ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå 
mottagarkontot. Teckning och betalning ska 
ske i enlighet med något av nedanstående två 
alternativ.  

1. Emissionsredovisning - förtryckt  
inbetalningsavi från Euroclear 
I det fall samtliga på avstämningsdagen 
erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av 
units ska den förtryckta inbetalningsavin från 
Euroclear användas som underlag för anmälan 
om teckning genom betalning. Den särskilda 
anmälningssedeln ska därmed inte användas. 
Inga tillägg eller ändringar får göras i den på 
inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan 
är bindande. 

2. Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas 
än vad som framgår av den förtryckta 
inbetalningsavin från Euroclear ska den 
särskilda anmälningssedeln användas. 
Anmälan om teckning genom betalning ska ske 
i enlighet med de instruktioner som anges på 
den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta 
inbetalningsavin från Euroclear ska därmed 
inte användas. Särskild anmälningssedel kan 
beställas från Aqurat via telefon eller e-post. 

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat 
tillhanda senast kl. 15.00 den 18 oktober 2017. 
Eventuell anmälningssedel som sänds med 
post bör därför avsändas i god tid före sista 
teckningsdagen. Endast en anmälningssedel 
per person eller juridisk person kommer att 
beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist inkomna att 
beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
särskild anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.  

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller 
lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Medicpen
Box 7461
103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800
Fax: 08-684 05 801
Email: info(at)aqurat(punkt)se (inskannad 
anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget 
är förvaltarregistrerade hos bank eller annan 
förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning 
eller anmälningssedel, dock utsändes informa-
tionsbroschyr innehållande en sammanfattning 
av villkor för Nyemissionen och hänvisning till 
fullständigt prospekt. Teckning och betalning 
skall istället ske i enlighet med anvisningar från 
respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt 
Teckning av units utan företrädesrätt ska ske 
under samma period som teckning av units 
med företrädesrätt, det vill säga från och med 
den 4 oktober 2017 till och med den 18 oktober 
2017. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig 
rätten att under alla omständigheter förlänga 
teckningstiden. En sådan förlängning skall 
meddelas senast 18 oktober 2017. Anmälan 
om teckning utan företrädesrätt sker genom att 
anmälningssedel för teckning utan uniträtter 
ifylls, undertecknas och därefter skickas eller 
lämnas till Aqurat med kontaktuppgifter enligt 
ovan. Anmälningssedeln kan beställas från 
Aqurat via telefon eller e-post. Anmälnings-
sedeln kan även laddas ned från Bolagets 
hemsida samt från Aqurat Fondkommissions 
hemsida.

Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda 
senast kl. 15.00 den 18 oktober 2017. Anmäl-
ningssedel som sänds med post bör därför 
avsändas i god tid före sista teckningsdagen. 
Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmäl-
ningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. 
För det fall fler än en anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sist inkomna att beaktas. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälnings-
sedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Anmälan är bindande. 

Observera att de aktieägare som har sitt inne-
hav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning 
utan företräde till sin förvaltare enligt dennes 
rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser 
dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, 
Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, 
Sydafrika samt Nya Zeeland) och vilka äger rätt 
att teckna units i Nyemissionen, kan vända sig 
till Aqurat Fondkommission på telefon enligt 
ovan för information om teckning och betalning. 
På grund av restriktioner i värdepappers-
lagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, 
Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika 
eller Nya Zeeland kommer inga uniträtter att 
erbjudas innehavare med registrerade adresser 
i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas 
inget erbjudande att teckna units i Bolaget till 
aktieägare i dessa länder.

Tilldelningsprinciper vid teckning  
utan stöd av företrädesrätt 
För det fall inte samtliga units tecknas med 
stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen 
besluta om tilldelning inom ramen för 
Nyemissionens högsta belopp. 

I första hand ska tilldelning av units som 
tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem 
som tecknat units med stöd av uniträtter, och, 
för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, 
i förhållande till det antal uniträtter som var 
och en utnyttjat för teckning av units, dock 
att tecknare som med tillämpning av denna 
tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 
250 units efter avrundning ska tilldelas 
antingen 250 units eller inga units. 

I andra hand ska tilldelning av units som 
tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra 
som anmält sig för teckning utan stöd av 
uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla 
full tilldelning, i förhållande till det antal aktier 
som var och en anmält för teckning, dock att 
tecknare som med tillämpning av denna 
tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 
250 units efter avrundning ska tilldelas 
antingen 250 units eller inga units.

I tredje hand ska tilldelning ske till emissions-
garanterna i förhållande till garanterat belopp.

Oaktat ovanstående ska tilldelning utan 
företrädesrätt inte ske med ett större antal 
units än tecknat.

Besked om tilldelning vid teckning  
utan företrädesrätt 
Besked om eventuell tilldelning av units, 
tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom 
översändande av tilldelningsbesked i form 
av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas 
senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av 
avräkningsnotan. Något meddelande lämnas 
inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs 
inte likvid i rätt tid kan antal units komma att 
överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid 
sådan överlåtelse komma att understiga priset 
enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen 
erhållit tilldelning av dessa units komma att få 
svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 

De som tecknar units utan företräde genom 
sin förvaltare kommer att erhålla besked om 
teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Betald tecknad unit (BTU) 
Teckning genom betalning registreras hos 
Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt 
innebär några bankdagar efter betalning. 
Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med 
bekräftelse på att inbokning av betalda 
tecknade units (BTU) skett på tecknarens 
VP-konto. De nytecknade antal units är 
bokförda som BTU på VP-kontot tills 
Nyemissionen blivit registrerad hos Bolags-
verket. 

Handel med BTU 
Handel med BTU kommer att äga rum på 
AktieTorget mellan 4 oktober 2017 och till 
dess att Nyemissionen registrerats hos 
Bolagsverket.

Leverans av aktier och teckningsoptioner
Så snart Nyemissionen registrerats hos 
Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring 
vecka 45, 2017, ombokas BTU till aktier och 
teckningsoptioner utan särskild avisering från 
Euroclear Sweden AB.

Offentliggörande av utfallet i Nyemissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslu-
tats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet 
av Nyemissionen genom ett pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen 
(2005:551) och regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning för 
första gången på den första avstämningsdagen 
för utdelning som infaller efter det att de nya 
aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya 
aktierna har samma rätt till utdelning som de 
befintliga aktierna. Aktier som utgivits efter 
utnyttjande av teckningsoption av serie TO 4 
medför rätt till utdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som inträffar 
närmast efter det att de nya aktierna regi-
strerats vid Bolagsverket.

Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet 
avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med 
uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs 
av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear 
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. 

Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinst-
utdelning, rösträtt, företrädesrätt vid 
nyteckning av aktie med mera styrs dels av 
Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig 
via Bolagets hemsida, dels av aktiebolags-
lagen (2005:551).

Handel i aktien 
De nyemitterade aktierna kommer att bli 
föremål för handel på AktieTorget, som är 
en handelsplattform men inte en reglerad 
marknad. 

Handel med TO 4
Bolaget avser att ansöka om upptagande av 
teckningsoptionerna av serie TO 4 till handel på 
AktieTorget. Handeln avses påbörjas så snart 
som möjligt efter att Nyemissionen registrerats 
hos Bolagsverket.

Övrigt 
Bolaget äger inte rätt att avbryta Nyemis-
sionen. Bolaget äger inte heller rätt att 
tillfälligt dra in erbjudandet.

För det fall att ett för stort belopp betalats 
in av en tecknare för de nya units kommer 
Aqurat Fondkommission AB att ombesörja 
att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat 
Fondkommission AB kommer i sådant fall 
att ta kontakt med tecknaren för uppgift om 
ett bankkonto som Aqurat Fondkommission 
AB kan återbetala beloppet till. Ingen ränta 
kommer att utbetalas för överskjutande belopp. 
En teckning av nya units, med eller utan stöd 
av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren 
kan inte upphäva eller modifiera en teckning 
av nya units. 

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälnings-
sedlar kan komma att lämnas utan beaktande. 
Om teckningslikviden inbetalas för sent, är 
otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan 
anmälan om teckning komma att lämnas utan 
beaktande eller teckning komma att ske med 
ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i 
anspråk kommer i så fall att återbetalas.
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