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Kommuniké från extra bolagsstämma i Vimian 
Group AB (publ) den 3 oktober 2022

Vimian har idag den 3 oktober 2022 hållit extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman 
genomfördes enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och 
utomstående, med stöd av tillfälliga lagregler.

Extra bolagsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad 
nyemission av högst 32 500 000 nya stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 
högst 54 198,83223 kronor. Nyemissionen utgör den andra tranchen i den nyemission som 
offentliggjordes av Vimian den 14 september 2022, i vilken Fidelio Vet Holding AB (” ”) åtog Fidelio
sig att teckna sig för 32 500 000 stamaktier och rätt att teckna de nya stamaktierna tillkommer 
endast Fidelio. Skälet till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att 
genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att finansiera bolagets 
förvärvsagenda och minska sin skuldsättning.

Teckningskursen är 29 kronor per stamaktie och fastställdes genom ett så kallat accelererat 
bookbuilding-förfarande genomfört av Carnegie Investment Bank AB (publ) den 14 september 
2022.

För ytterligare information om beslutet hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på bolagets 
hemsida, .www.vimian.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Dahllöf Tullberg
Head of IR, Communications & Sustainability
maria.tullberg@vimian.com
Mobil: +46 73 626 88 86
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Om Vimian

Vimian är en global och snabbväxande koncern av innovationsdrivna bolag som delar en passion 
för att driva utvecklingen mot förbättrad djurhälsa och därigenom en positiv samhällspåverkan. 
Tillsammans sätter vi vetenskap, teknologisk utveckling och kundernas behov i centrum för att 
leverera effektiva lösningar, produkter och tjänster till den veterinärmedicinska marknaden. Vimian 
för samman innovativa och entreprenöriella bolag inom djurhälsa i syfte att skapa ett unikt och 
diversifierat erbjudande av produkter och tjänster av högsta kvalitet. Som grupp fokuserar Vimian 
på fyra grundläggande områden inom djurhälsa; Specialty Pharma, Diagnostics, Veterinary 
Services och MedTech. Vimian ger enskilda verksamheter i gruppen tillgång till expertis, 
infrastruktur och kapital för att accelerera innovation och tillväxt. Vi har samma passion för att 
stödja ledarskap inom våra befintliga verksamheter som för att välkomna nya bolag till Vimian-
familjen - tillsammans kan vi ha en ännu större inverkan på förbättrad djurhälsa. Med huvudkontor i 
Stockholm når Vimian och dess dotterbolag fler än 15 000 kunder i över 150 länder, sysselsätter 
över 700 medarbetare och har en årlig omsättning om cirka 170 miljoner euro. FNCA Sweden AB 
är utsett till företagets Certified Adviser,  . För mer information, besök: .info@fnca.se www.vimian.com
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