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ProstaLund offentliggör memorandum inför 
företrädesemission av units
ProstaLund offentliggör idag informationsmemorandum (”Memorandumet”) med anledning av 
bolagets förestående företrädesemission av units. Memorandumet finns nu tillgängligt på 
bolagets hemsida www.prostalund.se samt på Västra Hamnen Corporate Finance AB:s hemsida 
www.vhcorp.se.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller 
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller USA eller 
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta 
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med 
sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States 
Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se 
"Viktig information" i detta pressmeddelande.

Styrelsen i ProstaLund fattade den 13 juli 2022 beslut om att genomföra en företrädesemission av 
units om cirka 18 MSEK med möjlighet att utöka erbjudandet med upp till 10% via en 
övertilldelningsoption vid stort intresse för att teckna units. Aktieägare i ProstaLund på 
avstämningsdagen den 21 juli erhöll en uniträtt för varje befintlig aktie och tio uniträtter ger rätt att 
teckna en unit till teckningskursen 3,50 SEK. En unit består av en aktie samt en vederlagsfri 
teckningsoption TO2 som ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 4,67 SEK under perioden 14 – 30 
augusti 2023. Handel med uniträtter pågår från och med den 25 juli till och med den 5 augusti 2022. 
Teckningsperioden löper från den 25 juli till den 10 augusti 2022.

ProstaLunds VD Johan Wennerholm kommer att presentera bolaget online torsdagen den 4 augusti 
2022 klockan 10:00. Presentationen går att se live på  och kommer även att finnas www.vhcorp.se
tillgänglig att se i efterhand via Västra Hamnens hemsida.

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Delphi är legal rådgivare 
och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

http://www.vhcorp.se/
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Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara 
föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har 
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren 
av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i 
enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett 
erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i ProstaLund i någon 
jurisdiktion, varken från ProstaLund eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller 
indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i ProstaLund. Informationen i detta 
pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till företrädesemissionen och gör inget 
anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av 
informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

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 utan registrering, eller utan 
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 
1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett 
undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det 
finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett 
offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får 
inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller 
delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Storbritannien, 
Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av 
denna information 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. ProstaLund har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till 
allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i 
samband med företrädesemissionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta 
meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i 
Prospektförordningen.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

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



PRESSMEDDELANDE
22 juli 2022 10:45:00 CEST

    ProstaLund AB (publ) Scheelevägen 19 223 63 Lund· ·

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 4 000 
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

Bifogade filer

ProstaLund offentliggör memorandum inför företrädesemission av units

http://www.prostalund.se.
http://www.prostalund.se/pressmeddelanden
mailto:ca@vhcorp.se
https://storage.mfn.se/f9ed132f-2a1e-44ab-95ea-6fefa087f381/prostalund-offentliggor-memorandum-infor-foretradesemission-av-units.pdf

