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BOLAGSASPEKTER

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
5566648-2310. Nuvarande firma registrerades den 1
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 Euroclearanslutet, 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 1 miljon euro under en tolvmånadersperiod.
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MOTIV FÖR ERBJUDANDET
 icropos Medicals produkt RayPilot® är ett system
M
som kompletterar befintlig strålbehandlingsutrustning genom att med hög precision bestämma cancertumörens position i kroppen och tumörens rörelse i
realtid. Systemet används initialt för positionsbestämning av prostatatumörer.
Ett stort problem vid dagens strålbehandling är att
det från utsidan inte går att bedöma var en cancertumör inuti kroppen är och därför riskerar man att
stråla sönder frisk omkringliggande vävnad. I prostatacancerfallet kan man likna det med att man vill
behandla något i storleksordningen av en mandarin
men pga att man inte exakt vet var den är väljer man
att behandla en apelsin. RayPilot® systemet består av
både en installerad utrustning och en förbrukningsvara och har tagits fram för att med hög precision
inledningsvis förbättra strålbehandling av prostatacancer.
RayPilot® systemet är CE-certifierat och godkänt för
Europeisk användning på prostatacancerpatienter.
Under 2010 installerades det första systemet för klinisk användning på Karolinska Universitetssjukhuset.
Under det första kvartalet 2011 har ytterligare två
RayPilot®-system installerats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på Universitetssjukhuset i Rostock.
Micropos Medical har för avsikt att öka försäljningsaktiviteterna och räknar med att under 2011 kunna
påbörja försäljning till sjukhus i Europa.
Försäljningen av RayPilot® sker inledningsvis i Norden av Micropos egen personal. Parallellt med lanseringen i Norden sker en lansering på den europe-

iska marknaden genom distributörer. Micropos har
idag distributörsavtal med distributörer i Frankrike/
Schweiz, Tyskland och Italien.
Micropos har även som målsättning att förutom att
sälja till redan installerad strålbehandlingsutrustning
även verka på business to businessmarknaden, och
därmed ingå som en del i erbjudande från de stora
strålbehandlingsleverantörerna. Kliniker vill vid nyinvesteringar helst endast ha en aktör som levererar
ett helhetspaket och där denna aktör kombinerar
utrustning från olika tillverkare för att passa kliniken.
RayPilot® mottagarsystem kommer således framgent att säljas till kliniker med redan installerad
strålbehandlingsutrustning samt som en option vid
nyförsäljning av strålbehandlingsapparatur till kliniker. Systemets sändare är en förbrukningsvara som
förväntas säljas i stor volym och med god marginal.
Micropos kommer även att erbjuda nya funktioner i
RayPilot® samt mjukvarukopplingar till olika system
och tillverkare.

En av Micropos Medicals
grundare, docent Bo Lennernäs,
liknar problematiken vid dagens
strålbehandling med att man vill behandla ett
område stort som en mandarin men pga alla
osäkerheter är man tvungen att behandla en
apelsin eller en grapefrukt.

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 25 maj 2011

MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)
BERT RINGBLOM

BO LENNERNÄS

CHRISTER LJUNGBERG

BENGT ROSENGREN

PER EKSTRÖM
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VD HAR ORDET
Vi har nu summerat år 2010 som var vårt första hela
år som listat bolag på AktieTorget och kan konstatera att vi har lyckats genomföra det som vi planerat. Verksamheten har under året utvecklats positivt
och vi har kunnat säkerställa en bra och säker första
klinisk användning av RayPilot® på prostatacancerpatienter. Systemet är nu installerat på fyra universitetssjukhus i Europa och används nu i klinisk behandling
på Karolinska Universitetssjukhuset, på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg och på Universitetssjukhuset i Rostock.
Nu går vi vidare in i en ny fas där fokus framförallt
ligger på marknadsföring och försäljning av systemet.
Redan under 2010 ökade vi aktiviteten inom marknadsföringen genom att delta på 13 nationella och
internationella strålbehandlingskongresser både i
Europa och i USA. På flera av dessa har vi deltagit
tillsammans med våra distributörer som vi därigenom kunnat lära känna bättre och utbilda dem på
systemet. Målsättningen är även att kunna sluta ytterligare distributionsavtal för att täcka fler länder i
framförallt Europa.
Med klinisk användning på tre sjukhus i Europa ökar
förutsättningarna för våra distributörer att sluta
försäljningsavtal med sjukhusen. Vår italienske distributör har bland annat besökt Sahlgrenska Universitetssjukhuset med en delegation från ett Italienskt
sjukhus för att få utbildning i hur systemet fungerar.
Vi har stora förhoppningar om att redan under 2011
kunna få igång försäljningen till olika sjukhus i Europa.
Under året har vi mött ett positivt gensvar från de
allra största tillverkarna av strålbehandlingsutrustning. I två år på rad har vi varit inbjudna att visa RayPilot® systemet på Elektas amerikanska användarmöte
i San Diego, vilket visar en stark tilltro från deras sida
på vårt system.
På Århus Universitetssjukhus har ett forskningsprojekt genomförts som visar att RayPilot® integrerat
tillsammans med utrustning från Varian är snabbast
i världen på att styra behandlingsstrålen i realtid för
att följa en tumör i kroppen. Dessa två faktorer gör
att vi har stora förhoppningar att även strålbehandlingsföretagen i samband med offerter till sina kunder
inom en snar framtid kommer att offerera sina system med RayPilot® som ett integrerat tillbehör.
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På den stora strålbehandlingskongressen ESTRO i
London kunde vi för några veckor sedan presentera
en vidareutveckling av RayPilot® systemet. Det nya
systemet är betydligt lättare och smidigare att hantera, samtidigt som det delvis är byggt i kolfiber vilket
gör att det ännu bättre kan integreras med befintlig
strålbehandlingsutrustning.
Vi genomför denna nyemissionen för att få ytterligare resurser att satsa på marknadsföring och framförallt försäljning av våra produkter. Målsättningen är
att snart ha igång en stadig försäljning och att inom
något år nå ett positivt kassaflöde i Bolaget. Trots att
aktiekursen inte har gått vår väg det senaste året så
skall ni känna er trygga med att bolaget har utvecklats positivt enligt den plan vi har.

Tomas Gustafsson
VD, Micropos Medical AB (publ)

HISTORIK
2003
• Micropos Medical AB grundas av Bo Lennernäs, Seymour
Levitt, Sten Nilsson och Bengt Rosengren, fyra framstående
onkologer från bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Radiumhemmet vid Karolinska Sjukhuset samt av
affärsinkubatorn Chalmers Innovation.
• Bolaget vinner Vinnova och Nuteks tävling ”Vinn-Nu”.
Erhåller Innovationsstipendium från Teknikbrostiftelsen och
blir pristagare i steg 1 av affärsplanstävlingen Venture Cup.

• Publicerar två posters vid ESTRO i Göteborg och deltar
vid ASTRO i Boston.

2009
• RayPilot® erhåller CE-märkning.
• Micropos installerar ett första system på Radiumhospitalet i Oslo.
• Micropos ställer ut det CE-märkta RayPilot® systemet

2004

samt nästa generations RayPilot® sändare som innehåller
både position och dosmätare på Onkologidagarna i Uppsala.

• Micropos system testas för första gången på människa.

• Ytterligare ett patent erhålls.

• Första patentansökan lämnas in.

• Micropos deltar på ASTRO-mässan i Chicago. I samband med mässan inbjöds bolaget att delta på Elektas användarmöte.

• Bolagets första nyemission genomförs om 0,75 mkr, där
Chalmers Innovation, Teknikbrostiftelsen och grundarna
investerar.
• Micropos i regionsfinal i Dagens Industri och Skandias
tävling Innovation Cup.

• Bolaget genomför ytterligare nyemissioner och tillförs
därigenom ca 19 mkr. Tecknare är i huvudsak privatpersoner vilket gör att antalet aktieägare ökar till ca 800 stycken.
• Bolaget listas på AktieTorget.

2005
• Bolaget ställer ut ett första system på Onkologidagarna
i Stockholm.
• Nyemission om 4,6 mkr. Befintliga aktieägare deltar samt
ett flertal nya mindre venture capital aktörer.

• Vetenskapliga postrar publiceras på Estro i Maastricht
och ASTRO i Chicago.
• En artikel från den första kliniska studien publiceras i Radiotherapy and Oncology.

• Tre nya patentansökningar lämnas in.

2010

• Dr. Bo Lennernäs håller en presentation om RayPilot® på
ESTRO i Lissabon.

• RayPilot® installeras och användning startar på Karolinska Universitetssjukhuset.

• Nationell vinnare i Dagens Industri och Skandias tävling
Innovation Cup.

• Fyra vetenskapliga publikationer presenteras under året.
En av dem beskriver den positiva användningen på Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset. De andra
publikationerna från Oslo Universitetssjukhus visar att Mi-

2006
• Klinisk studie påbörjas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
• Nyemission om 3,3 mkr. Befintliga aktieägare, inkl grundare och ordförande, samt affärsänglar investerar.
• Deltar vid europeiska strålbehandlingsmässan ESTRO i
Leipzig samt amerikanska ASTRO i Philadelphia.

cropos RayPilot® har högre precision än ConeBeam CT.
• Forskningssamarbete i påbörjas med Århus Universitetssjukhus, Sydney Medical School och Stanford University.
• RayPilot® systemet har i kliniska studier visat sig fungera
vilket gör att försäljningsaktiviteter påbörjas på allvar mot
kliniker i Europa.
• Micropos grundare vinner Athenapriset för RayPilot®.

2007
• Två nyemissioner om totalt 3,4 mkr genomförs. Befintliga
aktieägare samt affärsänglar deltar.

2011

• Två patentansökningar godkänns.

• RayPilot® installeras på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
i Göteborg.

• Micropos kliniska studie presenteras som en poster på
ESTRO i Barcelona samt deltar vid ASTRO i Los Angeles.

• RayPilot® installeras på Universitetssjukhuset i Rostock,
Tyskland.
• Ytterligare ett patent erhålls.

2008

• En vetenskaplig poster publiceras på NACP i Uppsala.

• Nyemission om 6 mkr, i vilken befintliga aktieägare och
affärsänglar deltar.

• Århus Universitetssjukhus presenterar forskning på RayPilot®
på NACP i Uppsala och ESTRO i London.
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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 forskningsoch utvecklingsverksamhet.

VERKSAMHET

STYRELSENS, VD OCH REVISOR

Micropos grundades vid Chalmers Innovation 2003.
Bolaget har genom målmedvetet arbete utvecklat
RayPilot® som är ett tillbehör till dagens strålbehandlingsutrustning och vars syfte är att förbättra och effektivisera strålbehandling av cancer. Potentialen med
systemet är att öka möjligheten att bota patienten
och samtidigt ge en snabbare behandling med färre
biverkningar.

Företagets styrelse består av:
• Bert Ringblom, styrelseordförande
• Bo Lennernäs
• Christer Ljungberg
• Bengt Rosengren
• Per Ekström

RayPilot® är ett system som kompletterar befintlig
strålbehandlingsutrustning genom att med hög precision bestämma cancertumörers position i kroppen
och tumörens rörelse i realtid. Systemet kommer
initialt tillämpas för positionsbestämning av prostatatumörer.

Revisor är Bengt Petersson och Camilla Rahm, båda
auktoriserade revisorer på KPMG i Göteborg.

RayPilot® är CE-märkt vilket innebär att det är godkänt för försäljning och användning i Europa. I dag
används systemet på tre kliniker, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska och på Universitetssjukhuset i Rostock. Ytterligare RayPilot® system finns
installerat på Århus Universitetssjukhus.

VD är Tomas Gustafsson

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 revisionsberättelser. Dessa finns att hämta på
www.micropos.se

UTVALD FINANSIELL INFORMATION
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Periodens-/Årets resultat
Tecknat men ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Balansomslutning
Soliditet
Kassalikviditet
Antal anställda
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2010
12 mån

2009
12 mån

2008
12 mån

0
-6 113
-5 062
-5 091
17 040
7 902
21 721
1 425
1 795
24 942
87,1 %
440,1 %
4

14
-5 127
-3 939
-4 075
288
13 596
16 659
26 812
1 675
2 056
30 543
87,8 %
810,4 %
4

0
-3 235
-2 272
-2 241
11 010
4 142
11 602
2 175
1 375
15 152
76,6 %
301,3 %
3

AKTIEÄGARE
MICROPOS MEDICAL AB:S AKTIEÄGARE 2010-12-31			

Bo Lennernäs med bolag
Stiftelsen Chalmers Innovation
Innovationsbron
Sten Nilsson
Bengt Rosengren
Seymour Levitt
Tomas Gustafsson
Övriga ca 800 aktieägare
Totalt

KAPITAL- OCH

ANTAL AKTIER

RÖSTANDEL

1 811 960
1 500 900
1 094 280
888 880
864 720
846 720
588 880
7 461 420
15 049 760

12,0 %
10,0 %
7,3 %
5,9 %
5,7 %
5,5 %
3,9 %
49,7 %
100 %

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
		
ÅR
HÄNDELSE

2003
2003
2004
2005
2006
2007
2007
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2011

Bolagets bildande
Split
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Fondemission
Nyemission
Nyemission
Split
Nyemission
Föreliggande nyemission

ANTAL
TOTALT
AKTIER ANTAL AKTIER

1 000
99 000
18 750
38 857
12 970
8 800
3 350
17 713
400 880
23 968
54 700
12 901 772
1 450 000
2 500 000

1 000
100 000
118 750
157 607
170 577
179 377
182 727
200 440
601 320
625 288
679 988
13 599 760
15 049 760
17 549 760

ÖKNING
AKTIEKAPITAL

TOTALT
AKTIEKAPITAL

KVOR
VÄRDE

100 000
0
18 750
38 857
12 970
8 800
3 350
17 713
400 880
23 968
54 700
0
72 500
125 000

100 000
100 000
118 750
157 607
170 577
179 377
182 727
200 440
601 320
625 288
679 988
679 988
752 488
877 488

100,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,05
0,05
0,05

RayPilot® Sändare, som är en förbrukningsvara
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INFORMATION OM DE AKTIER SOM ERBJUDS
Aktiekapitalet i Micropos Medical AB (publ) uppgår
före nyemissionen till 752 488 kronor, fördelade på
15 049 760 aktier. Efter emissionen av ytterligare
2 500 000 aktier uppgår aktiekapitalet till 877 488
kronor, fördelade på 17 549 760 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.

UTSPÄDNINGSEFFEKTER

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

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna
sig till lika antal aktier som de innehar på avstämningsdagen. För de aktieägare som avstår att teckna
sin relativa andel av emissionen innebär avståendet
en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Micropos är 15 049 760 , efter nyemissionen
tillkommer 2 500 000 aktier för att därefter vara
17 549 760 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 16,6 procent.
För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den
föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 14,2 procent av aktiekapitalet i
Micropos efter nyemissionen.

UTDELNING

ÖVRIG INFORMATION OM AKTIERNA

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna
medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2011. 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

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.

AKTIEBOK

RayPilot® Installerat på Karolinska Universitetssjukhuset
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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.

AKTIEÄGARNAS GODKÄNNANDE AV
NYEMISSIONEN
Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen
görs med stöd av det beslut om nyemission som togs
på årsstämman den 19 maj 2011.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Den som på avstämningsdagen den 31 maj 2011 är
ägare av aktier i Micropos Medical AB (publ) äger
företrädesrätt att teckna aktier i Micropos Medical
AB (publ) utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget.
Dessutom tillämpas subsidiär teckningsrätt för befintliga aktieägare att teckna aktier som inte tecknas
med stöd av utfärdade teckningsrätter.

Aktieägare i Micropos Medical erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs sju (7)
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på
ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av
Euroclear (VPC) för Bolagets räkning förda aktieboken,
erhåller förtryckt emissionsredovisning med (VPC),
särskild anmälningssedel 1 och 2 samt Emissionsmemorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen
framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som
är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt
förda förteckning över panthavare med flera, erhåller
inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat.VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

TECKNINGSKURS

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckningskursen är 3,20 kronor per aktie. Courtage
utgår ej.

Aktieägare vars innehav av aktier i Micropos Medical är
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller Emissionsmemorandum och särskild anmälningssedel 2. Teckning och betalning av företrädesrätt skall
ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNINGSRÄTTER (TR)

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för
rätt till deltagande i emissionen är den 31 maj 2011.
Sista dag för handel i Micropos Medical aktie med rätt
till deltagande i emissionen är den 26 maj 2011. Första
dag för handel i Micropos Medical aktie utan rätt till
deltagande i emissionen är den 27 maj 2011.

TECKNINGSTID
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och
med den 7 juni 2011 till och med den 27 juni 2011.
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde.
Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas
bort från aktieägarnas VP-konton.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR)
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 7 juni 2011
till och med den 21 juni 2011. Värdepappersinstitut
med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av
köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända
sig till sin bank eller fondkommissionär.Teckningsrätter
som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen
måste säljas senast den 21 juni 2011 eller användas för
teckning av aktier senast den 27 juni 2011 för att inte
bli ogiltiga och förlora sitt värde.

EMISSIONSREDOVISNING OCH
ANMÄLNINGSSEDLAR

TECKNING MED STÖD AV
FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom
samtidig kontant betalning senast den 27 juni 2011.
Teckning genom betalning skall göras antingen med
den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta
inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är
fogas till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:
1) Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag
för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 skall då ej användas. Observera att
teckning är bindande.
2) Särskild anmälningssedel 1
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett
annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den
förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som
underlag för teckning genom kontant betalning.
Aktieägaren skall på särskild anmälningssedel 1 uppge
det antal aktier som denne tecknar sig för och på
inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas.
Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest

9

FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller
lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest
FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 27 juni 2011.
Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas.
Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas
utan avseende. Observera att teckning är bindande.

TECKNING AV AKTIER MED
SUBSIDIÄR FÖRETRÄDESRÄTT
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
Aktieinvest FK AB. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 27 juni 2011. Observera att
anmälan är bindande.

TILLDELNING VID TECKNING MED SUBSIDIÄR
FÖRETRÄDESRÄTT
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 framkommer
av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej
till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i
rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan.

RayPilot® Installerat på Universitetssjukhuset i Rostock
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Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma
att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den
som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa preferensaktier komma att få svara för hela eller delar av
mellanskillnaden.

AKTIEINVEST FK AB
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon:08-5065 1795
Fax: 08-5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
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, vid eventuell överteckning kommer
tilldelning att ske i förhållande till när anmälningssedeln inkommit till Aktieinvest FK AB (fördelning efter
datumstämpel, tidigare inkommen anmälningssedel ger
större chans till teckning).
Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall
göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild
anmälningssedel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den
27 juni 2011. Observera att anmälan är bindande.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN
FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade
utan företrädesrätt lämnas genom översändande av
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som framkommer
av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej
till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i
rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan.
Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma
att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den
som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa preferensaktier komma att få svara för hela eller delar av
mellanskillnaden.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan,
Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear
(VPC) 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 aktier (BTA) skett på tecknarens

VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som
BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad
hos Bolagsverket.

HANDEL I BTA
Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från den
7 juni 2011 till och med att emissionen registrerats
hos Bolagsverket.

LEVERANS AV AKTIER
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket,
vilket beräknas ske i slutet av juli 2011, ombokas
BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear
Sweden AB. Dock kan delregistrering av emissionen
komma att ske hos Bolagsverket. För de aktieägare
som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

UTDELNING
Varje aktie medför lika rätt till andel i Micropos
Medical AB (publ) tillgångar och resultat. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2011.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats
och senast i början av juli 2011, kommer Bolaget att
offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande
kommer att ske genom pressmeddelande och finnas
tillgängligt på Bolaget hemsida.

Det nya RayPilot® Systemet som lanserades på den Europeiska
strålbehandlingskongressen, ESTRO i London 2011

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.
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RayPilot® SYFTAR TILL HÖGRE PRECISION VID STRÅLBEHANDLING
AV CANCER,VILKET POTENTIELLT KAN GE:
• större möjligheter att bota patienten
• snabbare behandling
• mindre biverkningar

MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)
Stena Center 1 • SE-412 92 Göteborg • Sverige
Telefon: +46-31-772 80 99
info@micropos.se • www.micropos.se

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.

