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Idag inleds inlösenperioden av 
teckningsoptioner av serie TO1
ProstaLund AB (publ) (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) informerar om att inlösenperioden av 
teckningsoptioner av serie TO1(”Teckningsoptioner”) inleds idag och pågår till och med den 7 juli 
2021. En (1) teckningsoption av serie TO1 (”TO1”) berättigar till teckning av en (1) ny aktie i 
ProstaLund. Teckningskursen är 2,00 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjade av Teckningsoptionerna 
tillförs Bolaget cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader.

ProstaLund genomförde under 2020 en företrädesemission av units. Varje unit bestod av en (1) 
nyemitterade aktie och en (1) teckningsoption, TO1. En (1) TO1 berättigar innehavaren till teckning av 
en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner ska ske under 
perioden den 5 juli 2021 till och med den 7 juli 2021, till en teckningskurs motsvarande 2,00 kronor 
per aktie.

Antalet Teckningsoptioner som emitterades uppgick till 9 631 362. Vid fullt utnyttjande av samtliga 
teckningsoptioner kommer antalet aktier att öka med 9 631 362 och aktiekapitalet med 9 631 362 
SEK, varigenom Bolaget kommer att tillföras cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader.

Villkor i sammandrag för teckningsoption TO1:

Inlösenperiod: 5–7 juli 2021
Teckningsvillkor: En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie till 2,00 SEK.
Emissionsvolym: Högst 19,3 MSEK före emissionskostnader vid full teckning
Sista dag för handel med TO1: 5 juli 2021

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår i det informationsmemorandum som ProstaLund 
publicerade den 18 juni 2020. Informationsmemorandumet finns på Bolagets hemsida

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Johan Wennerholm, VD
Tel. +46 (0) 73 042 99 97
E-post: johan.wennerholm@prostalund.com
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Om ProstaLund

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och 
marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har 
patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad 
prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 5000 
aktieägare. Se även -  Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner www.prostalund.se.
här: www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se
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