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Styrelsen för iZafe Group beslutar om
kvittningsemission
Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande LifeScience bolag inom digitalisering av vården meddelar att styrelsen i iZafe Group AB (”iZafe” eller
bolaget) idag har beslutat om en nyemission av aktier.
Styrelsen har idag beslutat, genom utnyttjande av bemyndigande från årsstämman 2020, om en
kvittningsemission riktad till Sten Röing som har en fordran mot bolaget om totalt 862 500 kronor.
Kvittningsemissionen omfattar högst 349 190 B-aktier och innebär att antalet aktier ökar från 34 078
510 till 3 494 010 varav 600 000 A-aktier och 34 341 010 B-aktier.
Teckningskursen i kvittningsemissionen uppgår till 2,47 kronor per B-aktie. Teckningskursen
motsvarar den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för B-aktien i
Bolaget på Nasdaq First North Premier Growth Markets noterade dagliga volymviktade betalkursen
under 10 handelsdagar närmast före dagen för emissionsbeslutet samt en rabatt om fem procent.
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kvittningsemissionen medför att, på ett
tids- och kostnadseffektivt sätt, stärka bolagets finansiella ställning.
Kontakter

Thomas Ahlerup, Styrelseordförande och Investerarkontakt
Mail: thomas.ahlerup@izafegroup.com
Mobilnummer: +46-7868-966 300
iZafe Group AB (publ)
Grev Turegatan 11A
114 46 Stockholm
E-post: ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com/investorrelations
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Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett renodlat Life-Science företag som leder utvecklingen av digital
läkemedelsdispensering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala
medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafes
läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den
offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga.
Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe säljer
primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de
prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets
Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se. Ytterligare information finns på
www.izafegroup.com/investorrelations.
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