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Teckningsoptioner av serie TO10B nyttjades till cirka
34,1 procent och iZafe Group AB tillförs cirka 3,14
MSEK
iZafe Group AB (publ.) (”iZafe” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av
teckningsoptionerna av serie TO10B, vilka emitterades under det fjärde kvartalet 2021. Totalt
nyttjades 12 072 688 teckningsoptioner av serie TO10B, motsvarande cirka 34,1 procent av
utestående teckningsoptioner av serie TO10B, för teckning av 12 072 688 B-aktier till en
teckningskurs om 0,26 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO10B
tillförs iZafe cirka 3,14 MSEK före emissionskostnader.
Bakgrund
Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO10B pågick under perioden från
och med den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022. Teckningskursen per B-aktie vid
nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO10B fastställdes till 0,26 SEK.
Totalt nyttjades 12 072 688 teckningsoptioner av serie TO10B för teckning av 12 072 688 B-aktier,
innebärandes att cirka 34,1 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO10B nyttjades för
teckning av B-aktier.
Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid
Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO10B ökar antalet aktier i iZafe med 12 072 688
B-aktier, från 70 874 308 aktier (600 000 A-aktier och 70 274 308 B-aktier) till totalt 82 946 996 aktier.
Aktiekapitalet ökar med 2 414 537,60 SEK, från 14 174 861,60 SEK till 16 589 399,20 SEK.
För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO10B uppgår
utspädningen till cirka 14,6 procent av antalet aktier och cirka 13,7 procent av antalet röster i Bolaget.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är
legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO10B.
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Kontakter

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: +46 70-875 14 12
iZafe Group AB (publ.)
Södra Fiskartorpsvägen 20
114 33 Stockholm
E-post: ir@izafegroup.com
www.izafe.se/investor-relations/
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. iZafe Groups
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 Group
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.izafe.se/investor-relations/.
Denna information är sådan information som iZafe Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 2022-10-13 07:20 CEST.
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