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Sista dag för handel med teckningsoptionerna av 
serie TO10B i iZafe Group AB är idag, den 7 oktober 
2022
Idag, den 7 oktober 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO10B i 
iZafe Group AB (”iZafe” eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO10B 
pågår till och med den 11 oktober 2022. Varje teckningsoption av serie TO10B ger rätt att teckna en 
(1) ny B-aktie i iZafe. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO10B är 0,26 SEK per B-
aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO10B nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 9,2 MSEK 
före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att 
innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 11 oktober 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna 
senast idag, den 7 oktober 2022. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan 
tidigare än den 11 oktober 2022. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på 
Bolagets hemsida, www.izafegroup.com

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO10B:

 27 september 2022 – 11 oktober 2022.Nyttjandeperiod:

 0,26 SEK per B-aktie.Teckningskurs:

Emissionsvolym: 35 435 674 teckningsoptioner av serie TO10B. Vid fullt nyttjande emitteras 
35 435 674 B-aktier vilket tillför Bolaget cirka 9,2 MSEK, före emissionskostnader.

 7 oktober 2022.Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO10B:

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 7 087 134,80 SEK, från 14 
174 861,60 SEK, till 21 261 996,40 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 35 435 674 B-aktier, 
totalt ökar antalet aktier från 70 874 308 aktier till 106 309 982 aktier (600 000 A-aktier och 
105 709 982 B-aktier). Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 33,33 procent av antalet aktier 
och 31,72 procent av rösterna i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO10B som inte nyttjas senast den 11 oktober 2022, 
alternativt avyttras senast den 7 oktober 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte 
ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att 
vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 11 oktober 2022.

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.

https://izafegroup.com/
https://dosell.com/
http://www.izafegroup.com
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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: . Ytterligare information finns på info@fnca.se

.www.izafe.se/investor-relations/
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