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Utyttjande av övertilldelningsoptionen i 
börsnoteringen av Linc

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I 
ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN 
PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA 
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV 
PRESSMEDDELANDET.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (” ” eller ” ”), har idag meddelat SEB Global Coordinator
Linc AB (publ) (” ” eller ” ”) och Bengt Julander (” ”), att Linc Bolaget Huvudägaren
övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden har avslutats.

I samband med erbjudandet och börsnoteringen av Lincs aktier på Nasdaq Stockholm den 28 maj 
2021 (” ”), beviljade Huvudägaren en option till Global Coordinator att förvärva Erbjudandet
ytterliggare 2 238 805 befintliga aktier i Linc för att täcka en eventuell övertilldelning i samband 
med Erbjudandet, att utnyttjas helt eller delvis inom 30 dagar från första dag för handel i Lincs 
aktier på Nasdaq Stockholm. Övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet, och med hänsyn till Bolagets 
aktiekursutveckling har SEB, som stabiliseringsmanager, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

Kontakter

Karl Tobiesson, vd +46 (0) 709358574 karl.tobieson@linc.se
Thomas Berg, CFO +46 (0 )72 231 45 00 thomas.bergh@linc.se
Johan Hähnel, IR-ansvarig +46 (0) 70 605 63 34 johan.hahnel@linc.se

Denna information är sådan information som Linc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-06-04 09:00 CEST.
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Om Linc

Linc investerar i produktorienterade bolag inom den Nordiska Life Science industrin. Vi investerar i 
och utvecklar främst små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom 
Medicinteknik och Läkemedel. Investeringarna görs i såväl privata som publika bolag och i 
forsknings- respektive verksamhetsdrivande bolag. Typiskt sett sker investeringar inom 
läkemedelsutveckling i en tidigare fas jämfört med investeringar inom medicinteknik.

Linc är en aktiv och långsiktig ägare med ett brett industriellt nätverk för att stötta portföljbolagen. 
Vi arbetar tillsammans med ledning, grundare och styrelse för att realisera den inneboende 
potential som finns i bolaget, har ambitiösa planer för vidareutveckling och expansion och deltar 
aktivt i valberedningsarbetet. Linc hade vid utgången av 2020 ett substansvärde om cirka 2,5 
MDSEK.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna några 
värdepapper i Linc. 

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, 
Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva 
registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller 
förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, 
registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities 

”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, Act
eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det 
finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett 
offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Värdepapperen som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras,
under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada eller Japan och får inte, med vissa 
undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade 
adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer 
inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada 
eller Japan.
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Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till 
allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003
/71/EG (och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk 
lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (” ”). Linc Prospektförordningen
har offentliggjort ett prospekt som är upprättat i enlighet med Prospektförordningen. Prospektet 
har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Investerare bör inte investera i de 
värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i prospektet.
I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast 
avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det 
sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som 
kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt godkänns i medlemsstaten 
eller i Storbritannien.
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till (i) professionella 
investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (” ”), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet Ordern
och andra personer som detta dokument lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2) (a) – 
(d) i Ordern (alla personer i (i) och (ii) ovan benämns tillsammans ” ”). Aktierna är relevanta personer
endast tillgängliga för, och en inbjudan, ett erbjudande eller en överenskommelse avseende 
teckning, förvärv eller annat anskaffande av sådana värdepapper kommer endast att fullföljas med 
relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på 
detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Personer som sprider detta dokument måste 
själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är 
samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”tror”, ”anser”, ”
uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”ska”, ”beräknas”, ”fortsätter”, ”bör” 
eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika 
uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om 
Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden 
föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som 
är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, 
osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika 
väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande 
genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade 
uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan 
förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, 
bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla 
sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.



Pressmeddelande
04 juni 2021 09:00:00 CEST

  Linc AB Birger Jarlsgatan 36 114 29 Stockholm

Bifogade filer

Utyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Linc

https://storage.mfn.se/ad7f3ad9-0b00-4614-b004-dbbe441b47bd/utyttjande-av-overtilldelningsoptionen-i-borsnoteringen-av-linc.pdf

