
 

 

 

PRESSMEDDELANDE 2013-09-11 

 

ProstaLund: Nyemission inför listning på AktieTorget 
 

Idag, den 11 september 2013, inleds teckningstiden i ProstaLund AB:s (publ) företrädesemission inför listning 

på AktieTorget. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Teckningstiden löper till och 

med den 25 september 2013. Vid fulltecknad nyemission tillförs ProstaLund cirka 5,2 MSEK före 

emissionskostnader. Memorandum, folder och anmälningssedel finns att tillgå på ProstaLunds, AktieTorgets 

och Sedermera Fondkommission AB:s respektive hemsida (www.prostalund.se, www.aktietorget.se och 

www.sedermera.se).  

 

Teckningsförbindelser 

ProstaLund har erhållit teckningsförbindelser om totalt 2 519 955 SEK, vilket motsvarar lägstanivån för 

genomförande av nyemissionen. 

 

ProstaLund i korthet 

ProstaLund, ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund, säljer och utvecklar innovativa 

produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat CoreTherm, en 

individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). Drygt 40 000 män har genomgått en 

behandling med CoreTherm och metoden används idag på sjukhus och läkarmottagningar runt om i världen. 

Genom en ny observation – att ProstaLunds behandlingsform skulle kunna ge ett aktivt skydd mot 

prostatacancer – arbetar bolaget vidare med utökat fokus. 

 

Förtydligande i memorandum 

I memorandum publicerat den 4 september 2013 fanns en icke fullständig ägarförteckning efter emissionen 

(sid. 38). Den 9 september 2013 publicerades i memorandumet en korrekt ägarförteckning.  

 

Motiv för nyemission 

För att bland annat kunna göra en gedigen satsning på försäljningstillväxt och för att genomföra en studie 

avseende prostatacancer genomför ProstaLund en nyemission inför listning på AktieTorget. 

 

Erbjudandet i sammandrag 

 Teckningstid: 11 – 25 september 2013. 

 Teckningskurs: 9,00 SEK per aktie. 

 Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar högst 579 070 aktier och lägst 280 000 aktier. 

 Antal aktier innan emission: 2 605 817 aktier. 

 Värdering: Cirka 23,5 MSEK (pre-money). 

 Avstämningsdag: 6 september 2013. 

 Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 6 september 2013 var registrerade som aktieägare i 

ProstaLund AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) 

teckningsrätt. Innehav av nio (9) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. 

Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i företrädesemissionen. 

 Listning på AktieTorget: Aktien i bolaget är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel 

beräknas bli den 24 oktober 2013. 
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VD Magnus Bolmsjö kommenterar 

– ProstaLund har sedan inledningen av 90-talet arbetat med att sälja och utveckla innovativa produkter för 

behandling av godartad prostataförstoring. Vår metod är väletablerad och fler än 40 000 behandlingar har 

genomförts. Genom en ny observation – att ProstaLunds behandlingsform skulle kunna ge ett aktivt skydd mot 

prostatacancer – arbetar vi vidare med utökat fokus. För att främst öka våra försäljningsaktiviteter ytterligare, 

genomföra en studie avseende prostatacancer, samt föryngra vårt produktprogram genomför vi nu en 

företrädesemission inför listning på AktieTorget. Jag hälsar dig varmt välkommen att teckna aktier i ProstaLund 

AB (publ). 

 

Finansiell rådgivare 

Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen. 

 

För ytterligare information om nyemissionen 

Sedermera Fondkommission AB  

Telefon: 0431-47 17 00  

E-post: nyemission@sedermera.se 

 

För ytterligare information om ProstaLund 

Magnus Bolmsjö, VD och styrelseledamot 

Tel: +46 (0) 709 – 31 27 31 

E-post: magnus.bolmsjo@prostalund.com 

 

 

 


