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Tidsplan för omvandling av BTU samt upptagande till handel i 
TO4 och TO5 
Företrädesemissionen med teckningsperiod 7 mars – 22 mars 2022 samt 
kvittningsemissionen för ersättning till garanter är nu registrerad hos Bolagsverket. 
Det totala antalet aktier i Bolaget har därmed ökat med 95 202 891 aktier till totalt 
277 470 338 aktier. Stoppdag för BTU i Euroclear är den 25 april 2022, vilket innebär 
att sista dag för handel i BTU blir den 21 april 2022. Omvandling av BTU till aktier och 
teckningsoptioner sker 27 april 2022, vilket också blir första dag för handel i 
teckningsoptionerna TO4 och TO5. 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO4 
Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 berättigar innehavaren att under perioden 1 februari 
till och med 28 februari 2023 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,95 SEK. Första 
dag för handel i teckningsoptioner av serie TO4 är den 27 april 2022. 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO5 
Tre (3) teckningsoptioner av serie TO5 berättigar innehavaren att under perioden 1 februari 
till och med 29 februari 2024 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,20 SEK. Första 
dag för handel i teckningsoptioner av serie TO5 är den 27 april 2022. 

Rådgivare 
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Prolight Diagnostics i samband med 
Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission agerar som utsett emissionsinstitut och 
Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare i transaktionen. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Prolight Diagnostics AB (publ) 
E-post: ub@prolightdiagnostics.se 
Telefon: +46 73 582 39 87 
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se 
 
 
 
 
Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknikpartners innovativa, 
flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester 
utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, 
äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med 
snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter 
som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT 
området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt. 
 
Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är 
mentor, telefon: 08-503 000 50. 
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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 
publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta 
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i 
Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i företrädesemissionen kommer endast att 
ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av företrädesemissionen.  

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. 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller 
distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong 
Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller 
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.  

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i 
något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast 
lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.  

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på 
framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, 
”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida 
utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, 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 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. 

 

 


