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SCANDIDOS RIKTADE NYEMISSION SLUTFÖRD

ScandiDos AB (publ) (”ScandiDos”) offentliggjorde tidigare i veckan att ScandiDos 
styrelse beslutat en riktad nyemission till IBA Dosimetry GmbH (ett helägt dotterbolag 
till IBA S.A.). Emissionen bestod av 4 150 000 aktier till teckningskursen 3 kronor per 
aktie (den ”Riktade Emissionen”), vilket innebar en total teckningslikvid om 12.45 
miljoner kronor före transaktionskostnader. IBA Dosimetry Gmbh har nu tecknat och 
betalat samtliga aktier.

Som tidigare meddelats har styrelsen i ScandiDos, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman, 
beslutat om den Riktade Emissionen. Samtliga nyutgivna aktier har nu tecknats och betalats av IBA 
Dosimetry GmbH, som även tilldelats aktierna.
 
Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier och röster i ScandiDos med 4 150 000 (från 41 458 870 
till 45 608 870). Aktiekapitalet ökar med 207 500 kronor (från 2 072 943,50 kronor till 2 280 443,50 kronor).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Piehl, VD, ScandiDos: , +46 18-472 30 20investor@scandidos.com
ScandiDos AB (publ), 556613-0927
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala

Om ScandiDos

ScandiDos är ett innovativt och framåtsträvande företag med banbrytande mjukvaru- och hårdvarulösningar 
för patientkvalitetssäkring inom modern strålterapi. Produktfamiljen Delta4 levererar en komplett 
kvalitetssäkringslösning som gör behandlingsprocessen säker och effektiv. Vi stärker förtroendet hos 
personalen på strålterapikliniker genom att ge dem ett oberoende kvitto på att den avancerade och 
komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där produktutveckling bedrivs. Försäljningen sker via 
försäljningskontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i de nordiska länderna och genom distributörer i 
över 50 länder.

ScandiDos är noterat på NASDAQ First North Stockholm med tickerkoden SDOS. Certifierad rådgivare är Erik 
Penser Bank (08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se). Ytterligare investerarinformation finns på 

. Produktinformation finns på Scandidos.com Delta4family.com
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