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Pressmeddelande 
Lund, Sverige, 28 oktober 2022 
 
Neola Medical genomför riktad nyemission av aktier till garanter i 
samband med företrädesemission 
 
 
Neola Medical AB (publ) ("Neola Medical" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier 
som styrelsen beslutade om den 8 september 2022 och extra bolagstämma godkände den 27 september 
2022 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som 
upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till två av de totalt fyra 
garanterna i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning om totalt cirka 1,1 MSEK i form 
av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 
fastställd till 1,30 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på 
garantiersättning. 

 

"Vi är väldigt glada över det starka stödet vi har från våra garanter i företrädesemissionen. Att två av fyra 
garanter väljer att få ersättning i aktier är ett tydligt tecken på den tilltro de har till Neola Medical och vår 
fortsatta utveckling”, säger Hanna Sjöström, vd för Neola Medical. 
 
Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de 
garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller 
nyemitterade aktier i Bolaget. Två garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade 
aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, 
beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 828 689 aktier. Betalning i Ersättningsemissionen 
ska ske genom kvittning av garanternas fordringar på garantiersättning. Enligt villkor i det ingångna 
garantiavtalet ska teckningskursen motsvara 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets 
aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst 
1,30 SEK per aktie. Mot bakgrund av detta har teckningskursen fastställts till 1,30 SEK per aktie. 
 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets 
åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Därtill anser Neola Medicals styrelse att 
det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att delvis betala garantiersättningen 
i form av nyemitterade aktier i stället för genom kontant utbetalning.   
 
Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Neola Medical med 828 689 aktier till totalt 55 686 304 
aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt cirka 59 192,31 SEK till cirka 3 977 609,17 SEK. Utspädningen med 
anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 1,5 procent. 
 
Rådgivare 
ABG Sundal Collier agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. 
Eversheds Sutherland Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget.  
 
För ytterligare information, kontakta:  
Hanna Sjöström, vd Neola Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com  
 
_______________________________________________________________________________
Neola Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för 
tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad 
vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i 
Sverige.  Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) med namnet GPX 
Medical AB. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: NEOLA). Se mer på 
www.neolamedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. 
 


