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Genomför företrädesemission om 11,6 MSEK
MedicPen genomför en företrädesemission om ca 11,6 MSEK för att finansiera de fortsätta
satsningarna i USA och Danmark.
Styrelsen i MedicPen AB (publ) har den 11 april 2016, med stöd av bemyndigande från
bolagsstämman den 20 maj 2015, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 9 681 921
units, där varje unit består av en aktie och en teckningsoption. I det fall emissionen blir övertecknad
kan styrelsen fatta beslut om en övertilldelningsemission om högst 3 333 333 units. Vid fullt
utnyttjande av emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 605 120,06 SEK och om
övertilldelningen utnyttjas kommer aktiekapitalet öka med ytterligare 208 333,31 SEK.
Övertilldelningen förutsätter att bolagsstämman den 27 april 2016 beslutar om bemyndigande för
styrelsen.


Rätt att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma bolagets aktieägare. En (1) innehavd
aktie per avstämningsdagen den 20 april 2016 berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs 7
uniträtter för att teckna (1) en unit.



Teckningskurs är 1,20 kr per unit.



Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 20 april 2016.



Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 18 april 2016.



Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 25 april till
och med den 13 maj 2016, genom samtidig betalning.



Teckning av aktier utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid.



Handel med uniträtter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 25 april till
och med den 11 maj 2016.



Handel med BTU:er äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 25 april 2016
och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett emissionsmemorandum innan teckningstiden börjar.
Memorandumet kommer att finnas att laddas ner från www.medicpen.com, www.aktietorget.se samt
www.eminova.se.
För ytterligare information kontakta Anders Skarman, VD anders.skarman@medicpen.com,
035-100 800, 0761 70 35 60 eller besök www.medicpen.com

MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som
underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment;
konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.
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