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RISKER

Micropos Medical AB (publ), (Micropos), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform,
vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 2 september 2003 organisationnummer 556648-2310. Nuvarande firma registrerades
den 14 januari 2004.

Begränsade resurser

Bolaget ska utveckla, tillverka och sälja medicinteknisk utrustning¸ ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller
skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden
eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma)
under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella
ställning eller lönsamhet.
Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra
Götalands län, Göteborgs kommun.
Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:

Micropos Medical AB (publ)
Stena Center 1
412 92 GÖTEBORG
Tel 031-772 80 99
Fax 031-772 80 91
E-post: info@micropos.se
www.micropos.se

Micropos är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av
strategin är det av vikt att resurserna disponeras på ett för
bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att bolagets resurser
inte räcker till och därmed drabbas av såväl finansiellt som
operativt relaterade problem

Beroende av nyckelpersoner
Micropos baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden
beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare som
kan vidareutveckla Bolagets produkter.

Försäljning
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som
Bolaget utvecklar får det mottagande av marknaden som memorandumet förespeglar. Kvantiteten av sålda produkter kan
bli lägre och återförsäljaravtal kan upphöra, vilket åtminstone
på kort sikt kan påverka Bolagets försäljning.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan
Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Micropos i framtiden kan komma att söka nytt externt
kapital. Det finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i
att generera vinst i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets
marknadsvärde negativt.

UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt ”Lag om handel med finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande till allmänheten”.
Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljon euro
under en tolvmånadersperiod.

“Why treat the size of an Orange

when the target has the size
of a Mandarine?”
Bo Lennernäs, M.D, Ph.D, Assoc.prof.

ERBJUDANDE I SAMMANDRAG
AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag är den 8 november 2013. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt
att erhålla teckningsrätter är den 5 november 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 6 november 2013.

FÖRETRÄDESRÄTT

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Micropos Medical AB äger
företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt.
Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

TECKNINGSTID

13 november – 29 november 2013.

TECKNINGSKURS

1,80 krona per aktie.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel kommer att ske på AktieTorget under perioden 13 november – 26 november 2013.

HANDEL MED BTA

Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på AktieTorget från och med
den 13 november 2013 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.
Denna registrering beräknas ske i slutet av december 2013.

ANTAL AKTIER I ERBJUDANDET

Högst 1 940 000 aktier.

TECKNINGSÅTAGANDEN
Micropos styrelse har av ett antal tidigare ägare, men även utomstående investerare, skriftligen erhållit teckningsåtaganden för ca
40 procent av emissionsbeloppet. Dessa har av ledning och grundare erhållit utan ersättning rätt att nyttja de teckningsrätter som
ledningen och grundarna inte kommer att nyttja. Därutöver har de som gjort teckningsåtagande av styrelsen erhållit företräde till
aktier som inte tecknas av befintliga aktieägare via teckningsrätter.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Memorandumet har upprättats av styrelsen vid Micropos Medical AB (publ) med anledning av nyemission i bolaget. Styrelsen för
Micropos Medical AB (publ) är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska
förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd.
Göteborg den 30 oktober 2013
MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)

Christer Ljungberg

Bo Lennernäs

Bengt Rosengren

Per Ekström

Olof Sandén

Ulf Troedsson

MICROPOS MEDICAL AB:
har utvecklat RayPilot® som är godkänt i Europa för att öka precisionen vid strålbehandling av
prostatacancer i syfte att förbättra effekten och minska biverkningarna.
har visat att RayPilot® fungerar kliniskt och fokuserar nu på marknadsföring i Europa.
har investerat närmare 60 miljoner kronor i RayPilot®.
värderas pre-money till 50 miljoner kronor i nyemissionen.
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RAYPILOT® SÄNDARE
Sändaren är en förbrukningsvara
som placeras i tumörområdet
innan behandlingen och
avlägsnas efter det sista
behandlingstillfället.
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RAYPILOT®
MOTTAGARSYSTEM
Mottagarsystemet läggs direkt
på behandlingsbordet och
kompletterar befintlig
linjäraccelerator.

Micropos Medicals produkt RayPilot® är ett tillbehör till befintliga linjäracceleratorer som möjliggör strålbehandling
av cancer med högre precision i syfte att höja botningsgraden, minska biverkningarna och korta ner behandlingstiden.
RayPilot® kan detektera cancertumören i realtid vilket möjliggör hypofraktionering vilket ökar kapaciteten i befintliga
strålbehandlingsmaskiner och därmed kan förbättra lön-
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RAYPILOT® MJUKVARA
Mjukvaran visar både vilken
koordinat som behandlingsbordet
skall köras till samt ger varningar
om tumören rör sig utanför
strålfältet.

samheten för kliniker, samtidigt som patienten får en bättre
behandling på kortare tid.
RayPilot® systemet har tagits fram för att förbättra patientsäkerheten och kan förutom att detektera cancertumörens
position även säkerställa att rätt patient behandlas. Inom
kort planeras en ny produkt lanseras som dessutom kan
mäta vilken stråldos som träffar inne i tumörområdet vilket
gör produkten helt världsunik.

MOTIV FÖR ERBJUDANDET
Dagens behandling begränsas av precisionen
Dagens externa strålbehandling av cancer är en avvägning
mellan den effekt man vill uppnå och den bieffekt som man
riskerar att få på grund av att organ i kroppen rör på sig och
att strålningen därför sker på ett större område än tumören.
Denna rörelse detekteras normalt sett inte under behandlingen vilket resulterar i att strålningen sker både på tumören
och på den friska vävnaden runt omkring i varierande grad.
Avvägningen består i att under 8 veckors daglig prostatacancerbehandling, uppnå en optimal och botande dos samtidigt
som de biverkningar såsom impotens samt olika typer av
urinvägs- och ändtarmsbesvär måste försöka hållas på en
acceptabel nivå.
Förutom den ständiga strävan som sjukvården har att förbättra behandlingsresultatet, finns även en strävan att minska kostnaderna. En trend som nu sprider sig i världen är
hypofraktionering, det vill säga att det ges en betydligt högre
dos per behandlingstillfälle för att med mindre antal tillfällen
uppnå samma eller bättre resultat än vid dagens 40 behandlingar. Fördelen med detta är uppenbara för alla inblandade
parter genom en enorm tidsvinst både för klinikerna och för
patienterna. En förutsättning för att kunna genomföra hypofraktionering är att man under hela behandlingen vet exakt var
organet finns i kroppen. En plötslig organrörelse under behandlingen kan annars innebära att man missar tumören och lägger
en stor stråldos på exempelvis ändtarmen eller andra närliggande vävnader vilket då orsakar stora skador på dessa organ.
Micropos Medicals elektromagnetiska system, RayPilot®, är
ett av två godkända system i världen, som kan ge en exakt
positionering av tumörområdet inuti kroppen under hela behandlingen i realtid utan att avge skadlig röntgenstrålning.
RayPilot®, har även andra fördelar som inget annat system
har. På vissa kliniker använder man fingeravtrycksavläsning för
att vara säker på att det är rätt patient som ska behandlas. RayPilot® har ett inbyggt system med patientidentifikation kopplat
till den sändare som patienten bär på under behandlingstiden.
Dessutom arbetar Micropos med att lansera en ny RayPilot®
sändare som även kommer innehålla en dosmätare som kontinuerligt mäter den stråldos som tumörområdet utsätts för.
Dosmätare har blivit ett lagkrav i Frankrike sedan olyckor har
skett där patienterna under en längre tid utsatts för feldosering vilket i förlängningen lett till att flera läkare och fysiker
blivit dömda till fängelsestraff och avstängningar. Feldosering förekommer kontinuerligt på kliniker runt om i världen
och skall anmälas när det inträffar och upptäcks.t RayPilot®
med inbyggd dosmätare är den enda produkten i världen som
kontinuerligt kan hjälpa till att identifiera att rätt patient ges
rätt dos på rätt ställe.

Idag prostata I framtiden
flertalet tumörområden
Systemet används idag vid behandling av prostatacancer, men
det finns även ett intresse att använda RayPilot® på ett flertal
andra cancerformer såsom, bröst-, gyn- och levercancer.

Micropos erhöll i år tillsammans med överläkare Bo Lennernäs
ett forskningsanslag om 900 000 kronor från Barncancerfonden. Anslaget är avsett för att undersöka möjligheten att använda RayPilot® för bättre positionering vid strålbehandling av
cancer hos barn. En bättre positionering kan innebära ökad
chans till bot och minskad risk för skador på omkringliggande
områden runt tumören.

Framtidsutsikter
Micropos har under det senaste året mer och mer fokuserat på marknadsbearbetning och har förstärkt bolaget genom satsningar på ny personal på marknadssidan, två nya
branschkunniga styrelseledamöter samt förändringar i det
europeiska distributionsnätverket.
Föreliggande nyemission syftar till att säkerställa kapitalbehovet för fortsatta marknads- och försäljningsinsatser
och etablering av RayPilot® på den nordiska och europeiska
marknaden.
Micropos har som mål att inom kort få ut sina produkter på
fler referenskliniker i Europa, där betalning erläggs för förbrukningsvaran, vilket ger en förutsättning för ett kommersiellt genombrott under kommande år.

VD HAR ORDET
Sverige har en lång tradition inom strålbehandling och det var
här som den första lyckade behandlingen genomfördes för
över 100 år sedan. Utvecklingen har gått framåt och fokus
de senaste dryga 10 åren har varit att implementera bildstyrd
radioterapi som bygger på att tumörens position fastställs
med röntgenbilder innan behandlingen påbörjas. Därefter flyttas behandlingsbordet med patienten för att sedan påbörja
själva behandlingen. Detta förfarande kan ta flera minuter
vilket innebär att patienten eller tumören kan ha rört sig utan
att detta upptäcks. Tumör och patientrörelse är ett välkänt
problem och behandlingen blir en avvägning mellan botande
effekt och biverkan vilket i praktiken kan innebära att stråla
med betydande marginaler runt tumören vilket riskerar livskvalitetsnedsättande biverkningar för patienten.
Micropos Medical grundades av fyra cancerläkare och professorer som tidigt identifierade att nästa steg i radioterapins
utveckling är att ta hänsyn till cancertumörens läge kontinuerligt under behandlingen och genom detta kunna minska marginalerna, öka stråldosen och reducera antalet behandlingstillfällen. Detta leder potentiellt till färre biverkningar, bättre bot
och möjlighet att behandla fler patienter per tidsenhet.
Det känns fantastiskt att vara med på denna resa som nu
har gått från en ide om en GPS i kroppen till att nu faktiskt
ha skapat en produkt, RayPilot® som börjat användas kliniskt
på patienter i Europa. Vi har kontinuerligt arbetat med att dokumentera RayPilot® i form av vetenskapliga publikationer,
postrar och föreläsningar på nationella och internationella
strålbehandlingskongresser i Europa och Nordamerika. Samtidigt har vi sett till att skapa en säker, snygg och praktiskt användbar produkt som dessutom skall ha ett bra patentskydd.
Under det senaste året har vi mer och mer omfördelat våra
resurser från produktutveckling till marknads- och försäljningsinsatser. Det första vi gjorde var att anställa en sälj- och
marknadschef, sedan förstärktes styrelsen med två personer
med mångårig branscherfarenhet och vi har även förändrat i
befintligt distributörsnät samt startat upp nya distributörsrelationer. Alla dessa åtgärder är steg i den marknadsfokusering
som vi nu kunnat ägna oss åt efter att ha sett att både RayPilot® är en mogen och väl fungerande produkt samt att trenden
och intresset inom radioterapi tydligt går mot att övervaka
tumörens position i realtid.
Häromveckan när jag var ute på en stor radioterapiklinik och
demonstrerade RayPilot® berättade en av läkarna följande
för mig.
– Vi har en årlig ökning av prostatacancerfall med 10% per år
och redan idag är vi tvungna att köra flera av våra linjäracceleratorer på kvällstid för att hinna med att behandla våra patienter. Vi måste minska antalet behandlingstillfällen genom

hypofraktionering men har inte vågat göra det utan att veta
exakt var tumören är. RayPilot® är ”the missing link” som kan
möjliggöra detta för oss.
Denna klinik är inte ensam om att inse detta och vi ser tydligt
att nästa generation strålbehandling handlar om att ha realtidskontroll över tumörens position.
Det känns därför mycket bra att vi nu, enligt önskemål från
aktieägarna de senaste bolagsstämmorna, säkerställer ett
betydande kapital och starka ägare genom att kombinera
en riktad emission med en företrädesemission och där teckningsåtaganden totalt redan är uppe i närmare 16 MSEK.
Detta säkerställer att vi kan fortsätta vårt lanseringsarbete
av RayPilot® på den Europeiska marknaden.
Välkommen att följa med på denna resa!

Tomas Gustafsson

VD, Micropos Medical AB (publ)

MICROPOS MEDICAL I SAMMANDRAG
Micropos ska sälja och licensiera ut medicintekniska produkter som förbättrar strålbehandling av cancer för patienter och kliniker. Produkterna skall företrädesvis komma från egen immaterialrättslig skyddad forsknings- och
utvecklingsverksamhet.
Verksamhet

Styrelsens, VD och revisor

Micropos grundades vid Chalmers Innovation 2003 utifrån
en ide från fyra framstående cancerläkare och professorer.
Bolaget har genom målmedvetet arbete utvecklat RayPilot®
som idag är ett av två godkända elektromagnetiska system
i världen som kan positionera en cancertumör i realtid under
strålbehandlingen. RayPilot® är ett tillbehör till dagens strålbehandlingsutrustning och är anpassat för att kunna integreras i befintlig utrustning oberoende av fabrikat. Potentialen
med systemet är att öka möjligheten att bota patienten och
samtidigt ge en snabbare behandling med färre biverkningar.
Det ger även möjlighet att göra identitetskontroll av patienten
så rätt patient behandlas och kommer inom kort även att under pågående behandling mäta den stråldos som tumören utsätts för. Systemet används initialt för positionsbestämning
av prostatatumörer, men avsikten är att bredda användningen till fler cancerformer såsom exempelvis bröstcancer och
barncancer.

Företagets styrelse består av:

RayPilot® är CE-märkt vilket innebär att det är godkänt för försäljning och användning i Europa. Systemet finns installerat
på kliniker i Sverige, Danmark, Tyskland och Italien och ett flertal vetenskapliga publikationer, postrar och presentationer på
internationella strålterapikongresser har visat både hur det
fungerar idag och på framtida möjligheter med systemet.

•Christer Ljungberg, styrelseordförande
•Bo Lennernäs
•Bengt Rosengren
•Per Ekström
•Olof Sandén
•Ulf Troedsson
VD är Tomas Gustafsson
Revisor är Bengt Petersson och Camilla Rahm, båda auktoriserade revisorer på KPMG i Göteborg. Revisorssuppleant är
Helena Ekberg, från samma byrå.

Handlingar införlivade genom hänvisning
Till memorandumet har införlivats genom hänvisning till att
de finns tillgängliga på företagets hemsida följande dokument: de tre senaste årsredovisningarna jämte revisions-berättelser. Dessa finns att hämta på www.micropos.se

UTVALD FINANSIELL INFORMATION
Rörelsens intäkter

2013

2012

2012

2011

2010

6 mån

6 mån

12 mån

12 mån

12 mån

0

0

0

72

0

Övriga intäkter

100

0

0

0

0

Aktiverat arbete för egen räkning

257

610

1 040

993

1 051

Rörelsens kostnader

-5 595

-4 925

10 854

-7 306

-6 113

Rörelseresultat

-5238

-4 325

-9 814

-6 241

-5 062

Periodens-/Årets resultat

-5 263

-4 280

-9 808

-6 193

-5 091

Anläggningstillgångar

16 468

18 788

17 212

19 785

17 040

Omsättningstillgångar
Eget kapital
Långfristiga skulder

4 506

3 483

9 360

6 854

7 902

18 518

19 248

23 782

23 528

21 721

796

857

793

925

1 425

Kortfristiga skulder

1 660

2 166

1 997

2 186

1 795

Balansomslutning

20 974

22 271

26 572

26 639

24 942

Soliditet

88,3 %

86,4 %

89,5 %

88,3 %

87,1 %

Kassalikviditet

271,4 %

160,8 %

468,6 %

313,5 %

440,1 %

Antal anställda

4

4

4

5

4

AKTIEÄGARE
Micropos AB:s aktieägare 2013-09-30		
			 Kapital- och
		
Antal aktier		
röstandel
ALMI Invest Västsverige AB		

4 000 000		

14,52 %

Bo Lennernäs med bolag		

1 811 960		

6,57 %

Innovationsbron AB		

1 155 619		

4,19 %

Stiftelsen Chalmers Innovation		

1 115 900		

4,05 %

Sten Nilsson		

869 780		

3,16 %

Seymour Levitt		

846 720		

3,07 %

Bengt Rosengren, med familj		

825 397		

2,99 %

Avanza Pension		

791 162		

2,87 %

Hans Sköld		

664 986		

2,41 %

Westcap Förvaltning AB		

640 780		

2,33 %

Tomas Gustafsson		

609 334		

2,21 %

Övriga ca 800 aktieägare		

14 218 122		

51,63 %

Totalt		

27 549 760		

100,00 %

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
		
År
Händelse

Antal
aktier

Totalt
antal aktier

Ökning
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

Kvot
värde

2003

Bolagets bildande

1 000

1 000

100 000

100 000

100,00

2003

Split

99 000

100 000

0

0

1,00

2004

Nyemission

18 750

118 750

18 750

118 750

1,00

2005

Nyemission

38 857

157 607

38 857

157 607

1,00

2006

Nyemission

12 970

170 577

12 970

170 577

1,00

2007

Nyemission

8 800

179 377

8 800

179 377

1,00

2007

Nyemission

3 350

182 727

3 350

182 727

1,00

17 713

200 440

17 713

200 440

1,00

400 880

601 320

400 880

601 320

1,00

2008

Nyemission

2009

Fondemission

2009

Nyemission

23 968

625 288

23 968

625 288

1,00

2009

Nyemission

54 700

679 988

54 700

679 988

1,00

2009

Split

12 901 772

13 599 760

0

672 988

0,05

2009

Nyemission

1 450 000

15 049 760

72 500

752 488

0,05

2011

Nyemission

2 500 00

17 549 760

125 000

877 488

0,05

2012

Nyemission

6 000 000

23 549 760

300 000

1 177 488

0,05

2013

Nyemission

4 000 000

27 549 760

200 000

1 377 488

0,05

2013

Föreliggande nyemission

1 940 000

29 489 760

97 000

1 474 488

0,05

2013

Aviserad riktad nyemission

8 060 000

37 549 760

403 000

1 877 488

0,05

Förutom föreliggande nyemission tog styrelsen i Micropos
Medical AB den 30 oktober 2013 även beslut om att genomföra en riktad nyemission till Brohuvudet AB, Hans Sköld och
Per Hörnfeldt om totalt 8 060 000 aktier till samma kurs, 1,80
kronor, som föreliggande nyemission. Emissionen genomfördes för att säkerställa att Bolaget har tillräckligt med rörelsekapital för fortsatt fokuserat arbete marknadssidan.

Optionsprogram
Vid en extra bolagsstämma den 5 november 2009 beslöts
att emittera 468 00 teckningsoptioner med rätt för ledande

befattningshavare i bolaget och för bolaget närstående konsulter att teckna sig. Optionerna har en löptid på fem år och
lösenpriset är 20,25 kronor.
Vid extra bolagsstämma den 20 december 2012 beslöts att
emittera 300 000 teckningsoptioner med rätt för ledande befattningshavare i bolaget att teckna sig. Optionerna har en
löptid på fem år och lösenpriset är 4 kronor.

INFORMATION OM DE AKTIER SOM ERBJUDS
Aktiekapitalet i Micropos Medical AB (publ) uppgår före nyemissionen till 1 177 488 kronor, fördelade på 27 549 760
aktier. Efter emissionen av ytterligare 1 940 000 aktier i föreliggande nyemission och ytterliggare 8 060 000 aktier i aviserade riktad emission uppgår aktiekapitalet till 1 877 488
kronor, fördelade på 37 549 760 aktier.
Varje aktie medför lika rätt till andel i Micropos Medical AB’s
tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst.
Aktieägare i bolaget har företrädelserätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med kvalificerad majoritet.
Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade
i svenska kronor.

Aktiebok
Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box
7822, 103 97 STOCKHOLM, (fd VPC), som registrerar aktierna
på den person som innehar aktierna.

Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför
rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2013. Den
som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller
i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)
skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägaren företrädesrätt att deltaga i emission.
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear
(VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot
och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget.
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda
förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk
kupongskatt.

Utspädningseffekter
Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika
antal aktier som de innehar på avstämningsdagen i företrädesemissionen. För de aktieägare som avstår att teckna sin
relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Micropos är 27
549 760, efter nyemissionen tillkommer 1 940 000 aktier för
att därefter vara 23 549 760 aktier, vilket motsvarar en ökning
av antalet aktier med 7 procent.
För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande
6,6 procent av aktiekapitalet i Micropos efter nyemissionen.
Genom den riktade nyemissionen tillkommer ytterliggare 8
060 000 aktier, vilket innebär en ökningen av ytterligare 27,3
procent aktier. Ökningen motsvarar en utspädningseffekt av
aktiekapital om 21,5 procent av aktiekapitalet.

Övrig information om aktierna
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är
ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt,
inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det
innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Aktieägarnas godkännande av nyemissionen
Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen görs med
stöd av det beslut om nyemission som togs på en extra bolagsstämman den 25 oktober 2013.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Erbjudandet
Styrelsen i Micropos Medical AB (publ) beslutade den 30 oktober 2013, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 oktober 2013 att genom företrädes-emission öka
Bolagets aktiekapital med högst 97 000 SEK genom nyemission av högst 1 940 000 aktier envar med ett kvotvärde om
0,05 SEK till en teckningskurs om 1,80 SEK per aktie. Det totala
emissionsbeloppet uppgår till högst 3 492 000 SEK.

Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 8 november 2013 är registrerade som aktieägare i Micropos Medical AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av femton (15) teckningsrätter berättigar till
teckning av en (1) ny aktie.
Överskjutande antal aktier, 103 349 aktier, som inte fördelas
med hjälp av teckningsrätter jämte de som inte tecknas med
stöd av teckningsrätter fördelas i första hand till de som på förhand gjort teckningsåtaganden i emissionen.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear
Sweden”) för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 8 november 2013. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är
den 5 november 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 6 november 2013.

Teckningsrätter
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter.
Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen
den 8 november 2013 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras femton (15)
teckningsrätter.
För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade
måste aktieägaren antingen teckna aktier med stöd av teckningsrätter i Micropos Medical AB senast den 29 november 2013 eller
sälja teckningsrätterna senast den 26 november 2013.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget
under perioden 13 november – 26 november 2013.

Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,80 SEK per
aktie. Courtage utgår ej.

Information till direktregistrerade aktieägare
De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller
förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi
samt ett memorandum innehållande villkor för emissionen. Av
den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat
antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som
kan tecknas.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda
förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat
VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller
annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller
särskild anmälningssedel, dock utsändes memorandum innehållande villkor för emissionen. Teckning och betalning ska ske
i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.

Teckningstid
Teckning av aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 13 november – 29 november 2013.
Observera att teckning av aktier ska ske senast den 29 november 2013. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade
teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade
teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear
Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.
Styrelsen för Micropos Medical AB äger rätt att förlänga den
tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske.
Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 6 december 2013. Styrelsen i Micropos Medical AB har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt.
Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att
handel med värdepappren inletts.

Teckning och betalning
med stöd av teckningsrätter
Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter skall ske
genom samtidig kontant betalning senast den 29 november
2013. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds
med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av
nedanstående alternativ:
1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag
för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller
ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten.
Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel I
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från
Euroclear Sweden, skall särskild anmälningssedel I användas.
Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med
de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln
I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall
därmed inte användas. Särskild anmälningssedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast den 29 november 2013. Endast
en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid
flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna.
Ofullständigt eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel I
kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer
Micropos Medical AB att ombesörja att överskjutande belopp
återbetalas.
Ifylld särskild anmälningssedel skickas till eller lämnas till:
Sedermera Fondkommission AB
Emissionstjänster
Importgatan 4		
SE-262 73 Ängelholm
Fax: +46 (0)431 - 47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se

Teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan eller av de som på förhand gjort teckningsåtaganden
skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier enligt subsidiär teckningsrätt
för befintliga aktieägare. Anmälan om teckning av aktier med
subsidiär företrädesrätt skall göras under samma tidsperiod
som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall
göras på särskild anmälningssedel 3 som finns tillgänglig på
Bolagets hemsida eller kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB Anmälningssedeln skall vara Sedermera tillhanda
senast den 29 november 2013. Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning
med subsidiär företrädesrätt

kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar
gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av
en tecknare kommer Micropos Medical AB att ombesörja att
överskjutande belopp återbetalas.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut
snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier
får inget meddelande.

Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt
att teckna aktier i emissionen kan vända sig till Sedermera
Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.
Observera att erbjudandet enligt detta memorandum inte riktar
sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande
förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank:
BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE85 8000 9592 3054 3556

Betalda tecknade aktier (BTA)

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas
senast den dag som angivits på avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs
ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas på annan.

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med
bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har
skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav
förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär
delges information från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Handel med BTA

För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning
med stöd av teckningsrätter och med subsidiär företrädesrätt
kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer att ske utifrån styrelsen i Bolagets beslut.

Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med
den 13 november 2013 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet
av december 2013.

Teckning av aktier utan företräde skall ske under samma period
som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från
och med den 13 november – 29 november 2013. Anmälan om
teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på avsedd
särskild anmälningssedel II. Sådan anmälningssedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på ovanstående
adress, hemsida eller telefonnummer, på Bolagets hemsida
(www.micropos.se) eller på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Leverans av aktier

Ifylld anmälningssedel skall vara Sedermera Fondkommission
AB tillhanda på ovanstående adress, fax eller e-post senast den
29 november 2013. Endast en anmälningssedel per tecknare

BTA kommer att ersättas av aktier så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA
att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan
särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna bli föremål för handel på AktieTorget.

Emissionsresultatets offentliggörande
Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett
pressmeddelande på Bolagets och AktieTorgets respektive
hemsida, www.micropos.se samt www.aktietorget.se, vilket
beräknas ske under vecka 49, 2013.

Handel med aktier
Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget.
Aktien handlas under kortnamnet MPOS och ISIN-kod
SE0002834507. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost omfattar en
(1) aktie.

Memorandum finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.
micropos.se), AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se)
samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se).
Memorandumet kan även erhållas kostnadsfritt från Micropos
Medical AB.

Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med
anledning av aktuell företrädesemission.

Frågor med anledning av nyemissionen kan
ställas till:
Micropos Medical AB (publ)
Tel: +46 (0)31 – 772 80 99
E-post: info@micropos.se
Sedermera Fondkommission AB
Tel: +46 (0)431 – 47 17 00
E-post: nyemission@sedermera.se

HANDEL I AKTIEN
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading
Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och
fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade
på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att
följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även
att följa på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för
handel på AktieTorget.

SPRIDNING AV MEMORANDUMET
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra
åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada
eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett
sådant land.

RayPilot® är ett av två godkända elektromagnetiska positioneringssystem i världen som möjliggör kontinuerlig
positionsbestämning av en invärtes cancertumör vilket möjliggör högre precision vid strålbehandling.
En högre precision kan innebära:
större möjligheter att bota patienten

mindre biverkningar

snabbare behandling

lägre behandlingskostnader

MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)
Stena Center 1, 412 92 Gothenburg, SWEDEN
Phone: +46-31-772 80 99, info@micropos.se, www.micropos.se

