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SENZIME HAR GODKÄNTS FÖR NOTERING PÅ 
NASDAQ STOCKHOLM
Uppsala, 23 juni 2021. Senzime AB (publ) meddelar att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har 
godkänt bolagets ansökan om att uppta bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms 
huvudmarknad. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett 
prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Om listbytet
Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad är planerad till onsdagen den 30 juni 
2021 och sista dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till tisdagen den 29 
juni 2021. Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (SEZI) och ISIN-kod 
(SE0002478776). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med 
listbytet, och aktieägare i Senzime behöver inte vidta några åtgärder.

”Nu inleds nästa kapitel för Senzime genom att vi har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms 
huvudmarknad. Ett viktigt steg inom ramen vår vision att eliminera narkosrelaterade komplikationer och 
samtidigt bygga ett världsledande bolag som skapar långsiktiga värden för kunder, aktieägare och samhället 
i stort’’, säger Pia Renaudin, vd för Senzime.

Prospekt
För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av noteringen, 
vilket förväntas att godkännas och registreras av Finansinspektionen samt publiceras på bolagets 
webbplats i god tid före första handelsdag på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör
Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com
 
Erik Bergman, CFO
Tel: +46 73-258 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com
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Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa 
patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning 
heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av 
neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i 
vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens 
riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre 
vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan 
narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och 
USA värderas till över 15 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth 
Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, , är Certified Adviser för Senzime. info@fnca.se
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