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Konsortium investerar i ProstaLund via riktad emission 
ProstaLund AB (publ) har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 6 MSEK. Likviden från 
nyemissionen kommer användas för att säkerställa den fortsatta marknadsexpansionen i Norden samt 
förbereda för marknadsintroduktion av den nya CoreTherm maskinen genom CE märkning. 
 
ProstaLunds styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en riktad 
nyemission om 4 444 444 aktier som tillför bolaget 6 MSEK. Investeringskonsortiet samordnas av Gerhard Dal 
och består av privata investerare. Teckningskursen uppgår till 1,35 kronor per aktie och baseras på den viktade 
genomsnittskursen de senaste 20 handelsdagarna och med en marknadsmässig rabatt. Skälet till avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt är bolagets intresse av att genomföra en så kostnadseffektiv kapitalanskaffning 
som möjligt. Emissionen innebär en utspädningseffekt på 13,7 %, beräknat som antalet nya aktier i förhållande 
till totalt antal aktier efter emissionen. 
 
”Med denna likvid är vi nästan på den nivå av kapitalisering som vi siktade mot i företrädesemissionen tidigare i 
år. Det är mycket glädjande att vi nu kan fullfölja den plan vi lagt och som till dags dato varit framgångsrik. 
Glädjande är även att få nya storägare som visar att de tror på det vi gör, genom sin investering i bolaget till en 
kurs som är 10 öre över kursen vid företrädesemissionen i somras” kommenterar Hans Östlund, VD för 
ProstaLund AB. 
 
Som en del av uppgörelsen med tecknarna har bolaget även fått en möjlighet att uppta lån från tecknarna som 
mest på 5 MSEK under 12 månader. Lånelöftet löper till och med den 22 sept. 2020. Lånet har 5% 
uppläggningsavgift. En 12% årlig ränta tillkommer om lånet upptas och betalas kvartalsvis.  
 
 
Rådgivare 
Fredersen Advokatbyrå agerade legal rådgivare i samband med transaktionerna. 
 
Denna information är sådan information som ProstaLund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Hans Östlund försorg, för offentliggörande den 
22 september 2019 kl. 21:50. 
 
 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta:  
Hans Östlund, VD  
Tel. +46 (0) 70 624 07 40  
E-post: hans.ostlund@prostalund.com  
 
ProstaLund AB (publ) i korthet:  
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 1900 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.  
 
Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: https://www.prostalund.se/pressmeddelanden 
 
Certified Adviser: 
Västra Hamnen Corporate Finance AB 
Telefon: +46 40 200 250 
E-mail: ca@vhcorp.se 
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