Inbjudan att teckna aktier i
Medfield Diagnostics AB (publ)
FÖRETRÄDESEMISSION 2017

Medfield utvecklar en serie instrument – Strokefinder
– som potentiellt möjliggör att triagering, diagnos och
behandling av hjärnskador kan flyttas från de stora
sjukhusens specialistavdelningar ut i prehospitala
vårdmiljöer som till exempel ambulans.
För både stroke och trauma är det viktigt med tidig
diagnos för att kunna styra till rätt sjukhus, avdelning
och behandling. Varje minut av förkortad tid till rätt
typ av vård är av yttersta vikt för patienten. Strokefinder-serien är portabla, trådlösa, mikrovågsbaserade
instrument som har stor potential att skapa värdefulla
tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppen positivt.
Medfield Diagnostics AB (publ), org. nr 556677-9871.

Medfield Diagnostics AB utvecklar medicintekniska produkter baserade på mikrovågsteknik.

Medfield i korthet
Medfield utvecklar en serie instrument – Strokefinder – som potentiellt
möjliggör att triagering, diagnos och behandling av hjärnskador kan flyttas
från de stora sjukhusens specialistavdelningar ut i prehospitala vårdmiljöer
som till exempel ambulans. För både stroke och trauma är det viktigt
med tidig diagnos för att styra till rätt vårdprocess och sjukhus. Varje
minut av förkortad tid till rätt typ av vård är av yttersta vikt för patienten.
Strokefinder-serien är portabla, trådlösa, mikrovågsbaserade instrument
som siktar mot prehospital vård. Instrumenten har stor potential att skapa
värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppen positivt. Utöver ett bättre vårdutfall innebär detta också stora
kostnadsbesparingar för samhället i form av räddade liv och minskad
rehabilitering. Strokefinder använder mikrovågor och är utrustade med
antenner som sänder och tar emot signaler som potentiellt kan visa om
en stroke orsakats av en blödning eller en blodpropp, eller om en
traumatisk hjärnskada har lett till blödning.
•

Bolagets produkt Strokefinder MD100 är ett instrument för kliniskt
beslutsstöd vid utvärdering och prioritering av misstänkta akuta
hjärnskador.

•

Medfields unika mikrovågsteknik fungerar som komplement till
konventionella bildbaserade tekniker som CT och MR men har
också potentiellt möjlighet att ställa diagnos utan att någon bild
behöver genereras. Detta eftersom vågornas utbredning i kroppen,
som detekteras i Medfields system, påverkas av de olika
vävnadernas dielektriska egenskaper.

•

Efter nästan tio år av forskning och utveckling vid Chalmers Tekniska
Högskola fortgår nu utvecklingen med validering av konceptet,
pågående kliniska prövningar och uppbyggnad av kunskap för
kommersialisering av produkten.

•

Genom nyemissionen avser Bolaget att anskaffa kapital för att
finansiera teknikutveckling av nästa generations system.

•

Medfield har inför nyemissionen mottagit teckningsförbindelser
om 5,0 MSEK, motsvarande cirka 21,7 procent av vad
nyemissionen maximalt kan inbringa.

Erbjudandet i sammandrag
Avstämningsdag:

17 mars 2017

Sista dag för handel inkl. rätt till teckningsrätt:

15 mars 2017

Första dag för handel exkl. rätt till teckningsrätt:

16 mars 2017

Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget äger företräde att teckna aktier. En befintlig
aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Även
allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen.

Teckningstid:

22 mars 2017 – 5 april 2017

Teckningskurs:

4 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Handel med teckningsrätter:

På AktieTorget under perioden 22 mars – 3 april 2017

Handel med BTA:

På AktieTorget under perioden 22 mars 2017 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering
beräknas ske i slutet av april 2017.

Antal värdepapper i erbjudandet:

5 744 568 aktier

Antal aktier innan emission:

17 233 704 aktier

Teckningsförbindelser

Teckningsförbindelser om cirka 5,0 MSEK.

Emissionsvolym:

Cirka 23 MSEK, före emissionskostnader.

Medfields värdering:

69 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen

Hänvisning till memorandum
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risker. Denna informationsbroschyr innehåller inte all information om
Medfield Diagnostics AB (publ), företrädesemissionen och de potentiella risker som är förenade med en investering i
Medfield Diagnostics. En beskrivning om Medfield Diagnostics verksamhet, potentiella risker samt annan bolagsspecifik
information framgår i det memorandum som finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.medfielddiagnostics.com).

Styrelseordföranden har ordet
Årligen drabbas fler än 10 miljoner människor av stroke. Man har uppskattat att runt 2 miljoner nervceller dör varje minut som en strokepatient
väntar på rätt behandling, och därför har begreppet ”Time is Brain” myntats. Den behandling som kan erbjudas varierar mellan olika länder liksom
mellan olika sjukhus, och detta gäller även i Sverige. Globalt är variationerna ännu större. Att tidigt kunna ställa rätt diagnos och transportera
patienten till rätt sjukhus räddar både liv och funktionalitet hos patienten.
Det skulle också spara stora resurser för samhället.
Medfield Diagnostics utvecklar en serie instrument – Strokefinder – som
potentiellt möjliggör att triagering, diagnos och behandling kan flyttas
från de stora sjukhusens specialistavdelningar ända ut i ambulansen.
Systemen skall bidraga till överväganden och beslut om rätt sjukhus,
vårdavdelning och behandling på kortast möjliga tid. Dessa beslut är
ofta direkt livsavgörande. Strokefinder kan alltså komma att förbättra
den medicinska bedömningen i en akutmedicinsk miljö redan innan
patienten kommit till sjukhuset.
Kliniska forskare vid Sahlgrenska akademien har nu visat att Strokefinder-teknologin kan användas, inte bara för strokepatienter, men
också för att studera traumatiska skallskador. En första klinisk studie för
att utröna Strokefinders förmåga att detektera intrakraniella blödningar
publicerades nyligen i Journal of Neurotrauma. Det är mycket glädjande
att en sådan välrenommerad tidskrift publicerar detta. Globalt drabbas
årligen omkring 10 miljoner av en traumatisk hjärnskada. Traumatiska
hjärnskador är den ledande orsaken till död och invaliditet hos unga. Från
ett marknadsperspektiv är givetvis detta långsiktigt ett ytterligare argument
varför ambulanser bör utrustas med Strokefinder.
Under det senaste året har vi genomfört aktiviteter i syfte att sondera
affärsmöjligheterna för olika tillämpningar och marknadssegment. Det står
klart att det finns betydande affärspotential inom flera olika marknadssegment, såsom prehospital vård, sjukhusvård och försvarsmaktsrelaterad akutsjukvård. I västvärlden bedömer vi att behovet av en
framtida produkt är störst inom det prehospitala marknadssegmentet.
Vi kommer initialt att ha fortsatt fokus på det segmentet. I andra delar av
världen, där till exempel tillgången till CT är sämre, gör vi dock bedömningen att behovet är störst inom sjukhusmarknaden. Det är ett segment
som vi bevakar och eventuellt kommer att börja bearbeta, och då med
fördel i samverkan med andra aktörer och partners. Det senare kan
också sägas om den intressanta försvarsmaktsrelaterade akutsjukvården.
I tillägg kan nämnas att forskarna runt bolaget jobbar aktivt med andra
kliniska tillämpningar av bolagets grundteknologi. På sikt kan detta
komma att leda till en serie produkter men i dagsläget bedöms detta
inte vara omedelbart förestående.

”Medfield Diagnostics
utvecklar en serie instrument
– Strokefinder – som potentiellt möjliggör att triagering,
diagnos och behandling kan
flyttas från de stora sjukhusens specialistavdelningar
ända ut i ambulansen.”

Patientdata från kliniska studier är en förutsättning för förbättrad prestanda
av Medfields teknologi, och det är således glädjande att många framstående kliniska forskare visar intresse för att utvärdera Strokefinderteknologin. Som ett resultat har vi lyckats att sälja tolv forskningssystem
och slutit avtal om forskningssamverkan i tre länder. Dessa ledande
kliniska forskare lägger avsevärda egna resurser på att genomföra
projekten, vilket givetvis indirekt gynnar Bolaget. Bolaget sätter ett
högt värde på dessa relationer, och diskussioner förs därför med fler
internationella samarbetspartners för att komplettera pågående studier
alternativt initiera nya, både vad det gäller trauma och stroke.
Medfield genomför nu en företrädesemission för att inbringa rörelsekapital
för att finansiera en intensifierad teknikutveckling för att ta fram nästa
generations system, en produkt som bygger vidare på forskningen och
det tekniska kunnandet som Bolaget skaffat sig från utvecklingen av
MD100. MD100 kommer naturligtvis att ligga till grund för detta arbete,
och vara en viktig komponent för insamlande av data, erfarenhetsuppbyggnad samt för att skapa ”proof of concept” för tekniken och
metodiken.
Under de kommande två åren avser Medfields således att
•

ta fram nästa generations system för att attrahera en större
marknad,

•

ha fokus på den prehospitala marknaden,

•

bredda verksamheten mot sjukhus- och försvarsmarknad
genom partnerskap,

•

fortsätta och utvidga klinisk forskningssamverkan med
internationellt ledande Key Opinion Leaders, och

•

fortsätta sälja MD100 som ett forskningsinstrument.

Mikael Persson, styrelseordförande
Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Emissionslikvidens
användande
Emissionslikviden ska främst användas för att finansiera
teknikutveckling för att ta fram nästa generations system.
Bolaget har under de senaste två åren haft intensiva
samarbeten med flera olika key opinion leaders i
världen, till exempel Hunter Medical Research Institute
i Australien, och har genom detta identifierat fler
marknadssegment för dess teknik. Bolaget vill nu
satsa offensivt på att uppdatera produkten för att till fullo
möta dessa identifierade marknadskrav, men också för
att kunna leverera till aktörer utanför den traditionella
sjukvården, till exempel militär sjukvård. Bolagets
samlade kunskap och erfarenhet kommer att ligga till
grund för detta arbete och här är MD100 en viktig
komponent för insamlande av data, erfarenhetsuppbyggnad samt för att skapa ”proof of concept”.
MD100 kommer även fortsättningsvis säljas som ett
forskningsinstrument. I syfte att möta de identifierade
nya marknads- och CE-kraven utvärderas förnärvarande
MD100. Det kan inte uteslutas att Bolaget gör bedömningen att det inte är affärsmässigt försvarbart att fullfölja
CE märkningen.

Försäljning
Bolagets omsättning för 2016 uppgick till cirka
6,4 miljoner kronor och omsättningen för 2015
uppgick till cirka 7,6 miljoner kronor. Det finns idag
tolv stycken MD100 på marknaden i olika forskningsprojekt. Dessa projekt kommer att vara en viktig del
i den fortsatta utvecklingen av Strokefinderserien.
Detta ger Bolaget goda förutsättningar att korta
produktutvecklingstiden för nästa generations system.
Därför kommer Bolaget att noga vårda sina relationer
med de världsledande forskningscenter man samarbetar
med, och räknar med fortsatt försäljning av MD100 som
forskningsinstrument under de kommande åren.

Teckningsförbindelser
Bolaget har ingått avtal om teckningsförbindelser om
cirka 5,0 miljoner kronor, motsvarande cirka 21,7 procent
av vad emissionen maximalt kan inbringa. Teckningsåtagandena har tillkommit dels genom att två av
huvudägarna i Bolaget, Mikael Persson (genom sitt
bolag Electromagnetic Consulting Sweden AB) och
Andreas Fhager, vederlagsfritt har överlåtit blivande
teckningsrätter i emissionen till ett konsortium av nya
investerare, som har åtagit sig att teckna aktier i
emissionen, dels genom att styrelseordförande
Mikael Persson och aktieägaren Olle Stenfors åtagit
sig att teckna aktier med stöd av egna teckningsrätter.
Ingen ersättning utgår till tecknarna. Likvid har inte
säkerställts på förhand.

Villkor och anvisningar
Företrädesrätt till teckning

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

Den som på avstämningsdagen den 17 mars 2017 var registrerad som aktieägare i Medfield Diagnostics AB (publ) erbjuds att med företrädesrätt att teckna en
(1) ny aktie för tre (3) befintliga aktier i Bolaget. Aktier som inte tecknas med stöd
av teckningsrätt kommer att tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt,
se nedan.

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för
teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för
teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas.

Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller för varje innehavd aktie en (1) teckningsrätt. För
teckning av en (1) ny aktie erfordras tre (3) teckningsrätter.
Teckningskurs
Teckningskursen är 4,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för rätt till deltagande i
företrädesemissionen var den 17 mars 2017. Sista dag för handel i Medfields aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 15 mars 2017. Första
dag för handel i Medfields aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var
den 16 mars 2017.
Teckningstid
Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 22 mars 2017 till och
med kl. 15:00 den 5 april 2017. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade
teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från
Euroclear.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden 22 mars
2017 till och med den 3 april 2017. Aktieägare ska vända sig direkt till sin
bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och
försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda
handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som
de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Medfield på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning
senast den 5 april 2017 eller säljas senast den 3 april 2017 för att inte förfalla
värdelösa
Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 17
mars 2017 var registrerade i den av Euroclear för Medfields räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi,
anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt samt informationsbroschyr.
Information kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Medfields hemsida
www.medfielddiagnostics.com samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida
www.aqurat.se. 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 teckningsrätter på
aktieägares VP-konto utsändes ej.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning
senast kl. 15:00 den 5 april 2017. Teckning genom betalning ska göras antingen
med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller
med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt
följande två alternativ:

2) Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, till exempel genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, ska den särskilda anmälningssedeln användas som
underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne
tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker på annat sätt än med
den vidhängande inbetalningsavin ska VP-konto anges som referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning
skickas eller faxas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda
senast klockan 15.00 den 5 april 2017. Anmälan är bindande.
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Medfield Diagnostics
Box 7461
S103 92 Stockholm
Fax: 08-684 05 801
Tfn: 08-684 05 800
E-mail: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Medfield är förvaltarregistrerade hos bank eller
annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock
utsändes informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkor för Nyemissionen och hänvisning till memorandumet. Teckning och betalning ska istället
ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.
Teckning utan stöd av företrädesrätt
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln
”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ner från Medfields
hemsida (www.medfielddiagnostics.com), Aqurat Fondkommission AB:s hemsida
(www.aqurat.se) eller AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).
För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan
företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från
denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa.
Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF),
måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av
värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i
samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel ”Teckning
utan stöd av teckningsrätter”, i det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes
kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara
Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 5 april 2017.
Anmälan är bindande.
Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt
Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat minst
300 aktier utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder:

www.wibergreklam.se

i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i
förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att
tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än
300 aktier efter avrundning ska tilldelas antingen 300 aktier eller inga aktier, och
i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till
hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna
tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 300 aktier efter avrundning ska tilldelas
antingen 300 aktier eller inga aktier.
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas
genom översändande av tilldelnings¬besked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och
likvid ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast tre (3)
bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från
angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga
priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa
aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande
lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Schweiz, Sydkorea, Hong Kong, Singapore eller annat land där deltagande i Nyemissionen förutsätter ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt) och vilka äger
rätt att teckna aktier i Nyemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission AB
på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika, Japan, Australien, Schweiz, Sydkorea, Hong Kong, Singapore eller annat
land där deltagande i Nyemissionen förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller
andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att
erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet
därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Medfield till aktieägare i dessa
länder.
Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket
normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VPavi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills Nyemissionen blivit registrerad hos
Bolagsverket, vilket beräknas sek i slutet av april 2017.

Leverans av aktier
Så snart Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av
april 2017, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.
Offentliggörande av utfallet i Nyemissionen
Efter att anmälningsperioden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av
Nyemissionen. Offentliggörande kommer att ske omkring den 11 april 2017 genom
pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.
Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med
uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear
Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.
Handel i aktien
De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget, som är
en handelsplattform men inte en reglerad marknad.
Övrig information
Bolaget äger inte rätt att avbryta Nyemissionen. 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 aktierna
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 aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och
tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar 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.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär erhåller
information från respektive förvaltare.
Handel i BTA
Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från och med den 22 mars 2017 till och
med att Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda
som BTA på VP-kontot tills Nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket
beräknas ske i slutet av april 2017
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