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ProstaLund har utvecklat en evidensbaserad och patenterad behandlingsmetod 
- CoreTherm - för behandling av godartad prostataförstoring (BPH). 

CoreTherm har använts framgångsrikt vid behandling av fler än 50 000 patienter och ProstaLund har i dagsläget verksamhet i bl.a. 
Skandinavien och USA. Nyligen fick ProstaLund även ett underhandsgodkännande i Kina, där bolagets distributör redan har inlett kontakt 
med företrädare för kinesiska universitetssjukhus i syfte att etablera CoreTherm inom kinesisk sjukvård samt genomföra kundutbildningar. 
Under 2018 lanseras den nya, moderna versionen av CoreTherm, vilken har väsentligt förbättrad användarvänlighet och enkelhet jämfört 
med dagens version. Målet är att den nya versionen ska leda till ökad attraktion och försäljning. Härutöver pågår det studier inom akademin 
med CoreTherm avseende behandlingens eventuella skyddseffekt mot att utveckla prostatacancer.

MER OM CORETHERM
ProstaLunds produkt, CoreTherm,är en minimalinvasiv metod för behandling av 
Prostataförstoring.  Metoden använder värme för att nekrotisera den prostatavävnad 
som blockerar urinröret och försvårar tömning av urinblåsan. Behandlingen, som 
hittills genomförts på över 50 000 patienter, värmer upp prostatan till en temperatur 
överstigande 50 grader, vilket i sin tur gör att överflödig vävnad i prostatan förstörs 
och tas omhand av kroppen så att urinflödet åter fungerar. Under behandling följer 
läkaren temperaturen i prostatan för att kunna anpassa densamma individuellt till 
varje enskild patient. Själva behandlingen tar sex till femton minuter och genomförs 
med lokalbedövning i ett vanligt undersökningsrum. Patienten kan åka hem direkt 
efter genomförd behandling. För att optimera läkningsprocessen använder patienten 
därefter kateter under 1–3 veckor.

MARKNAD
Patientgruppen med BPH består av över 500 000 patienter i Sverige, varav över  
300 000 befinner sig i någon form av aktiv vård. Cirka 170 000 patienter beräknas 
behandlas med läkemedel och över 80 000 patienter behandlas i någon form 
av katetervård. Härutöver genomförs årligen cirka 5 000 operationer.1 Detta 
behandlingsmönster gäller för samtliga västerländska marknader. Inom EU och 
USA finns över 20 miljoner män som söker läkarvård för BPH och det genomförs 
över 250 000 operationer på dessa marknader årligen.2 Kina har en befolkning om 
cirka 1,4 miljarder och styrelsen bedömer att omfånget av BPH på den kinesiska 
marknaden motsvarar den amerikanska. Globalt är BPH ett stort hälsoekonomiskt 
problem och styrelsen bedömer att den åldrande befolkningen kommer att leda till att 
detta problem förvärras. Vidare ser styrelsen en kraftig tillväxt i marknadsbehovet 
av behandlingar som CoreTherm eftersom ett stort antal vårdinsatser är s.k. 
symptomlindringar (katetervård eller medicinering) och inte botande behandling. 
Styrelsen bedömer mot bakgrund av ovan att patientunderlaget för behandling med 
CoreTherm utgörs av flera miljoner patienter på bolagets marknader och att den 
globala marknaden motsvarar flera miljarder dollar.

En framgångsrik behandlingsmetod för godartad 
prostataförstoring som nu nylanseras i en 
förbättrad, modern version.

Fördelarna med CoreTherm gentemot traditionell kirurgibehandling är således:
• Avsevärt kortare behandlingstid. • Halverade behandlingskostnader. • Färre allvarliga biverkningar.
• Inget behov av vårdplats eller operationssal. • Enbart lokalbedövning, ingen narkos eller ryggmärgsbedövning.
• Utmärkt för patienter som inte lämpar sig för traditionell kirurgi såsom högriskpatienter (t.ex. de som 

medicineras med blodförtunnande medel) och patienter med stora prostatakörtlar.

1. Svenska Urologidagarna i Göteborg, Svensk Urologi, nr 3, 2017
2. BPH: epidemiology, economics and evaluation; Camille Vuichoud and Kevin Loughlin, Dept of Surgery Brigham and Women’s hospital, Harvard Medical Center; Can J Urology 2015; 22 (Suppl 1). 1-6



Vägen framåt för ProstaLund

Erbjudandet i sammandrag

ProstaLund har omfattande framtidsplaner. Bolaget kommer bl.a. 
att lansera den nya, moderna versionen av CoreTherm och CE-
märka densamma. Bolaget bedömer att lanseringen av den nya, 
moderna CoreTherm kommer att hjälpa försäljningen och har därför 
som målsättning att under 2019 ha en dubblerad patientvolym 
på årsbasis i Skandinavien jämfört med under 2017. Härutöver 
har bolaget som målsättning att 50 procent av de nuvarande 
maskinerna ska vara utbytta mot den nya under 2018. I syfte att öka 
sin försäljning på den amerikanska marknaden håller bolaget på att 
justera sin affärsmodell från fristående kliniker till sjukhusbaserade 
urologitjänster. Genom att justera sin affärsmodell och fokusera på 
sjukhussegmentet bedömer ProstaLund att de kommer att nå rätt 
patientgrupp och ytterligare utöka användningen av CoreTherm.

• Teckningstid: 25 januari 2018 – 8 februari 2018.

• Teckningskurs: 3,80 SEK per aktie.

• Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 424 513 aktier, motsvarande högst 13 013 149,40 SEK. Även allmänheten ges möjlighet 
att teckna aktier i nyemissionen.

• Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i ProstaLunds aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 januari 
2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 januari 2018. Avstämningsdag var den 19 januari 
2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

• Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 23 
procent av emissionsvolymen och garantiteckning om totalt 2,1 MSEK, motsvarande cirka 16 procent av emissionsvolymen. Totalt är 
cirka 39 procent av den totala emissionsvolymen på förhand skriftligen avtalat.

• Antal aktier innan nyemission: 10 273 539 aktier.

• Värdering (pre-money): Cirka 39,0 MSEK.

• Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 25 januari 2018 – 6 februari 2018.

• Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 25 januari 2018 fram till 
dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under slutet av februari 2018.

Hänvisning till memorandum
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I ProstaLunds memorandum finns en beskrivning av potentiella 
risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker 
tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt 
på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor: www.prostalund.se, www.aktietorget.se, 
www.sedermera.se

ProstaLund fick i december 2017 underhandsgodkännande om 
att den kinesiska myndigheten, CFDA, godkänt CoreTherm för den 
kinesiska marknaden. Den kinesiska marknaden för medicintekniska 
produkter är en av de största i världen och har enligt styrelsens 
bedömning visat stort intresse för CoreTherm. Marknadsbearbetning 
i Kina kräver ett långsiktigt arbete och ProstaLunds kinesiska 
distributör har redan inlett kontakten med företrädare för kinesiska 
universitetssjukhus i syfte att etablera CoreTherm samt genomföra 
kundutbildningar. Härutöver kommer ProstaLund att fortsätta att 
stödja klinisk forskning kring metodens inverkan vid utveckling av 
prostatacancer. Vid positiva studieresultat kommer CoreTherm-
behandling kunna tillföra ett ökat medicinskt värde för BPH-patienter 
och öka intresset att bredda användningen av CoreTherm inom BPH-
sjukvården. Det skulle i mycket hög utsträckning påskynda bolagets 
marknadspenetration.



VD Hans Östlund har ordet
Ungefär hälften av alla män över 50 år och upp till 80 procent 
av alla män över 80 år drabbas av godartad prostataförstoring 
(BPH). Effekten av förstoringen blir att vävnaden trycker på 
urinröret, vilket ger symptom i form av ökat behov av att urinera 
ofta både dag och natt. Efter en tid blir besvären emellertid mer 
tilltagande och det är inte ovanligt att problemen övergår i mycket 
svåra tillstånd som kräver akutvård. Detta medför försämrad 
livskvalitet och stora problem för den enskilde individen.

Vi har utvecklat CoreTherm, en evidensbaserad och patenterad 
behandlings metod för BPH. CoreTherm rekommenderas av bl.a. 
American Urology Association, European Urology Association och 
svenska SBU (Statens Beredning för Medicinsk utvärdering) i deras 
respektive riktlinjer.

”Jag är mycket ny fiken 
på utvecklingen inom 

prostatacancerspåret.”

Hans Östlund,
VD, ProstaLund AB (publ)

I dagsläget har vi egen försäljningsorganisation på den nordiska och 
amerikanska marknaden samt distributörer i ett antal europeiska länder. 
Nyligen fick vi underhandsbesked om att CFDA i Kina beslutat godkänna 
CoreTherm. Vår kinesiska distributör har redan inlett kontakten med 
företrädare från den kinesiska akademin och vi har förhoppningar om 
att detta arbete ska föranleda etablering på kinesiska sjukhus redan 
under 2018. Försäljningsutvecklingen på den amerikanska marknaden 
har inte motsvarat våra förväntningar eftersom vi har hamnat i ett 
marknadssegment tillsammans med konkurrenter som fokuserar på 
BPH-patienter med lindriga BPH-besvär. Vår egentliga patientgrupp 
är BPH-patienter där sjukdomsbilden har utvecklats längre. I syfte 
att särskilja vår metod och utöka vår försäljning på den amerikanska 
marknaden planerar vi därför att genomföra en klinisk studie i USA 
och förändra vår affärsmodell. Affärsmodellen på den amerikanska 
marknaden justeras mot att i större utsträckning riktas mot sjukhus 
eftersom att det är där vår patientgrupp behandlas.

Under 2018 kommer vi att lansera en ny, modern version av CoreTherm. 
Den nya maskinen kommer att vara mer användarvänlig, vilket enligt 
vår bedömning kommer att förenkla införsäljningen. Vi har dessutom 
implementerat automatiserat behandlingsstöd för användaren i den nya 
maskinen med vilket vi uppnår ytterligare användarvänlighet och säkerhet.

Det finns vetenskapliga belägg som tyder på att förhöjd temperatur i 
vävnad hämmar tumörtillväxt. För närvarande pågår studier med vår 
metod inom området där målsättningen är att presentera data under 
2018. Med ett positivt studieresultat kommer det medicinska värdet i 
vår metod att bli avsevärt mycket större. Jag är därför mycket nyfiken 
på utvecklingen inom prostatacancerspåret.

För att finansiera marknadslansering av den nya, moderna versionen av CoreTherm och fortsätta vår marknadsexpansion 
genomför vi nu en företrädesemission om cirka 13,0 MSEK. Emissionslikviden är avsedd att finansiera CE-märkning 
av den nya generationens CoreTherm samt utökad aktivering på den skandinaviska och kinesiska marknaden, vilket vi 
bedömer kommer att möjliggöra en snabbare internationell expansion.

ProstaLund har en evidensbaserad metod och etablerad försäljning på både den nordiska och amerikanska marknaden. 
Jag inbjuder dig härmed till att teckna aktier och delta i vår fortsatta marknadsexpansion. Tillsammans skapar vi ökad 
livskvalitet för människor och sänker behandlingskostnaderna för sjukvården.



ERBJUDANDET
Styrelsen i ProstaLund AB beslutade den 11 januari 2018, med stöd 
av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2017 om att genomföra 
en företrädesemission. Genom företrädesemissionen kan Bolagets 
aktiekapital öka med högst 3 424 513 SEK genom nyemission av 
högst 3 424 513 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK till en 
teckningskurs om 3,80 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att 
teckna aktier i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 
högst 13 013 149,40 SEK.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 19 januari 2018 var aktieägare i 
ProstaLund AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen 
i relation till tidigare innehav varvid en (1) gammal aktie, oavsett 
serie, medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) 
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

TECKNINGSRÄTTER (”TR”)
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För 
varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) 
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 3,80 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) för 
rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 19 januari 2018. 
Sista dag för handel i ProstaLund AB:s aktie med rätt till deltagande i 
företrädesemissionen var den 17 januari 2018. Första dag för handel i 
ProstaLund AB:s aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen 
var den 18 januari 2018.

TECKNINGSTID
Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 25 januari 2018 
till och med den 8 februari 2018 klockan 15.00. Efter teckningstidens 
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt 
värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares 
VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden 25 
januari 2018 till och med den 6 februari 2018. Aktieägare skall vända sig 
direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att 
genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som 
förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, 
samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare 
erhåller baserat på sina innehav i ProstaLund AB på avstämningsdagen. 
Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast 
den 8 februari 2018 eller avyttras senast den 6 februari 2018 för att inte 
förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen 
den 19 januari 2018 var registrerade i den av Euroclear för ProstaLund 
AB:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning 
med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, 
anmälningssedel för teckning utan företräde, folder innehållande 
en sammanfattning av villkor för nyemissionen med hänvisning till 
fullständigt memorandum samt penningtvättsformulär. Information 
kommer att finnas tillgänglig på www.sedermera.se, www.aktietorget.se 
och på www.prostalund.se för nerladdning. Den som är upptagen i den i 
anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med 
flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi 
som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto 
utsändes ej.

Detaljerade villkor och anvisningar för ProstaLund AB

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare vars innehav av aktier i ProstaLund AB är förvaltarregistrerade 
hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller 
anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning 
av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. 
Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från 
respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av 
teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare, rekommenderas 
detta att ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/
förvaltare har olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant 
betalning senast den 8 februari 2018 klockan 15.00. Teckning genom 
betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som 
bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på 
den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas 
för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som 
underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 
skall då ej användas.

2) Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den 
förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att 
teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln 
användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren 
skall på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, 
antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig 
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Särskild anmälningssedel kan erhållas på Sedermera Fondkommissions 
hemsida www.sedermera.se. på nedanstående telefonnummer. Ifylld 
anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt 
nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 
15.00 den 8 februari 2018. Anmälan är bindande.

Ärende: ProstaLund AB
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

Fax: 040-615 14 11
Telefon: 040-615 14 10
E-post: nyemission@sedermera.se (inskannad anmälningssedel)

Teckning över 15 000 EUR med företrädesrätt i förekommande fall
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall 
penning tvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera samtidigt 
som betalning sker enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Observera att Sedermera inte kan boka 
ut BTA, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är 
Sedermera tillhanda.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på 
anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att 
ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.
se), AktieTorget hemsida (www.aktietorget.se) och ProstaLund AB:s 
hemsida (www.prostalund.se).

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av 
aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet 
med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos 
flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan även ske genom 
anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”. Observera att 



den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, 
exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto 
(KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om 
förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan 
skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel 
”Teckning utan stöd av teckningsrätter”, i det fall fler än en sådan 
anmälnings sedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, 
och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan 
avseende. Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission 
tillhanda senast klockan 15.00 den 8 februari 2018. Anmälan är bindande.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan 
skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om 
tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt 
samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier 
med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på 
avstämnings dagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte 
kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal 
teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, 
och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning 
ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av 
de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, 
lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en 
avräknings nota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast 
efter avslutad teckningsperiod och likvid skall erläggas till bankgiro enligt 
instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera 
att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto 
eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas 
till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att 
understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit 
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit 
tilldelning.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta 
i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, 
Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter 
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av 
svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, 
kan vända sig till Sedermera Fondkommission på telefon enligt ovan 
för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner 
i värdepappers lagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya 
Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där 
deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registrering eller andra 
åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att 
erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. 
I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i ProstaLund 
AB till aktieägare i dessa länder.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta 
kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. 
Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse 
på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens 
VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills 
företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär 
erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA
Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 25 
januari 2018 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos 
Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens 
VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 9, 2018.

LEVERANS AV AKTIER
Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket 
beräknas ske vecka 9, 2018, ombokas BTA till aktier utan särskild 
avisering från Euroclear.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer ProstaLund 
AB att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett press-
meddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av 
svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den 
första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya 
aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt 
till utdelning som de befintliga aktierna.

AKTIEBOK
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok 
med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med 
adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt 
vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av ProstaLund AB:s 
bolagsordning som finns tillgänglig via ProstaLund AB:s hemsida, dels 
av aktiebolagslagen (2005:551).

ÖVRIGT
Styrelsen i ProstaLund AB förbehåller sig rätten att förlänga 
teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, med eller 
utan stöd av teckningsrätter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya 
aktierna kommer ProstaLund AB att ombesörja att överskjutande belopp 
återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

HANDEL MED AKTIEN
Aktierna i ProstaLund AB är noterade på AktieTorget. Aktierna handlas 
under kortnamnet PLUN och har ISIN-kod SE0002372318. De nya 
aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till 
aktier sker.

EMISSIONSINSTITUT
Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut och finansiell 
rådgivare med anledning av aktuell emission.


