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EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, 
I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, 
RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR 
OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER 
INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Coala-Life Group offentliggör tillägg till 
prospekt avseende pågående 
företrädesemission
Coala-Life Group AB (publ) (”Coala-Life Group” eller ”Bolaget”) har upprättat och 
offentliggör idag ett tillägg ("Tilläggsprospektet") till det EU-tillväxtprospekt som 
godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 6 
februari 2023 ("Prospektet”). Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av 
Finansinspektionen.

Prospektet har upprättats med anledning av pågående företrädesemission av units 
bestående av nya aktier och teckningsoptioner vars villkor offentliggjordes av Bolaget 
genom pressmeddelande den 23 december 2022 (”Företrädesemissionen”). 
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget, i enlighet med vad som 
offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 8 februari 2023, har utökat 
garantikonsortiet i Företrädesemissionen och uppdaterat de uppskattade 
emissionskostnaderna.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort anmälan eller på 
annat sätt samtyckt till teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 
artikel 23.2 i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan inom två 
arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 16 
februari 2023. Återkallelse ska meddelas via e-post till info@nordic-issuing.se. Det datum 
för återkallelse som tas i beaktande är det datum då e-postmeddelandet mottagits. 
Investerare som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen genom förvaltare 
ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som inte återkallats inom 
angiven tid kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin 
teckning av units i Företrädesemissionen behöver inte vidta några åtgärder. För 
fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till 
Prospektet respektive Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektets godkännande och publicering
Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns 
tillgängligt på Bolagets webbplats ( ). Inom några dagar kommer www.coalalife.com
Tilläggsprospektet även publiceras i Finansinspektionens prospektregister ( ).www.fi.se
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Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i 
samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i 
Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att 
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har 
vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten 
i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 
2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk 
myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig 
för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en 
investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Bolaget har med 
anledning av Företrädesemissionen upprättat ett s.k. EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) 
som den 6 februari 2023 godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga 
myndigheten under Prospektförordningen. Bolaget har vidare upprättat ett tillägg till 
Prospektet (” ”) som idag godkändes av Finansinspektionen. Finansinspektionens Tillägget
godkännande av Prospektet och Tillägget (” ”) ska inte ses som ett Prospekten
godkännande av de värdepapper som omfattas av Prospekten. Eventuellt 
investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och 
fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart 
fattas baserat på informationen i Prospekten. Därmed rekommenderas en investerare att 
läsa hela Prospekten. Detta pressmeddelande utgör annonsering i enlighet med artikel 2 
k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller 
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Japan, Kanada, 
Hongkong, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan 
jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva 
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan 
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i 
Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, 
enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller 
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte 
erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i 
enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, 
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i 
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av 
aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än 
Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant 
erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i 
Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat 
Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper 
endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje 
relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat 
Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper 
endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
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I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material 
avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller 
investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för 
och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den 
brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning 
genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell 
erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”
investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. 
som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan 
investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana 
personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en 
investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för 
relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. 
Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta 
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Om oss

Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") är en molnbaserad Software as a Service 
leverantör, samt utvecklare och återförsäljare av medicinsk utrustning. Bolaget grundades 
2015 och är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget fokuserar på B2B-
lösningar inom distansövervakning av patienter (eng. managed Remote Patient 
Monitoring), där man bland annat erbjuder amerikanska vårdgivare en plattformslösning, 
för att på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt kunna övervaka höga volymer av 
patienter på distans som lider av kroniska sjukdomar. Bolaget erbjuder en helhetslösning 
och lyfter det administrativa arbetet från klinikerna gällande bland annat uppföljning, 24
/7 övervakning, samt ersättningsprocessen från statliga- och privata vårdförsäkringsbolag. 
Patienterna som Coala Life följer, lider ofta av diabetes, övervikt och/eller kardiovaskulära 
sjukdomar. 
För mer information se www.coalalife.com

För mer info, kontakta:

Dan Pitulia, CEO Coala Life AB
+44 7849 257 532, dan.pitulia@coalalife.com
Richard Roa, CFO Coala Life AB
+46 70 816 61 45, richard.roa@coalalife.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.
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