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EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT
ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG

Magle Chemoswed offentliggör
informationsmemorandum
Magle Chemoswed AB (publ) (”Magle Chemoswed” eller ”Bolaget”) har upprättat ett
informationsmemorandum avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 12
november 2020 och som godkändes på extra bolagsstämma den 27 november 2020.
Informationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Magle Chemosweds
webbplats (www.maglechemoswed.com/investors/) samt Västra Hamnen Corporate Finance
hemsida (www.vhcorp.se).
Tidsplan för företrädesemissionen
Teckningsperiod:
2 december – 16 december
Handel i teckningsrätter:
2 december – 14 december
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemission: 21 december
Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Magle Chemoswed i samband med
Erbjudandet. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission agerar
emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta
Justin Pierce, VD, Magle Chemoswed Holding AB
Tel: +46 (0)70 59 358 21
Email: Justin.Pierce@maglechemoswed.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-01
10:00 CET
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner
vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana
restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Agneslundsvägen 27, 212 15 Malmö , Sweden +46 (0)40 38 33 00 info@maglechemoswed.com maglechemoswed.com

Pressmeddelande
1 december 2020

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en inbjudan till att förvärva eller teckna
några värdepapper i Magle Chemoswed i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller
teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA om de inte
registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller erbjuds
i en transaktion som undantas från, eller inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act
och i enlighet med tillämplig statlig lag i USA. Erbjudandet och försäljningen av värdepapperna som
omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämpliga
värdepappersrättsliga lagar i Australien, Kanada eller Japan. Informationen i detta pressmeddelande
får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt
eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant
offentliggörande, publicering eller distribution skulle stå i strid med gällande regler eller där en
sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”
Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon
jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och
riktas endast till ”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i
Prospektförordningen. Magle Chemoswed har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av
aktier eller andra värdepapper i något EES-land, annat än Sverige, och inget prospekt har eller
kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende
värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är
hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”
qualified investors” i Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell
erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment
professionals” i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i
artikel 49(2)(a)-(d) i 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 dokument
och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Magle
Chemosweds aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”
avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som
okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
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omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta
pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Om oss
Magle Chemoswed är ett internationellt kontraktutveckling- och tillverkningsbolag (CDMO) som
tillsammans med kunder tar innovationer från idé till produkt och samtidigt utvecklar sin
produktportfölj. Som ett integrerat bolag har Magle Chemoswed omfattande kapacitet i hela
värdekedjan, från upptäckt, utveckling och tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter
baserade på den egna patenterade och skyddade teknologiplattformen. Läs mer på www.
maglechemoswed.com.
Västra Hamnen Corporate Finance är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth
Market och kan nås på ca@vhcorp.se eller +46 (0) 40 200 250
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