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CELLINKs erbjudande tecknades till 1 070 procent – Handel på
Nasdaq First North inleds den 3 november 2016
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT
ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT
ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna B-aktier i
Bolaget till ett värde om 23,0 MSEK inför noteringen den 3 november på Nasdaq First North
(”Erbjudandet”). Erbjudandet har rönt stor uppmärksamhet och de inkomna anmälningarna
summerar till cirka 246,2 MSEK, motsvarande 1 070 procent av Erbjudandet.
CELLINK har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att inför listningen på Nasdaq First North
erbjuda 884 616 B-aktier i Bolaget till ett pris om 26 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid
om 23,0 MSEK. Innan Erbjudandet uppgick antalet A-aktier i Bolaget till 375 000 och antalet B-aktier
till 5 636 231. Efter Erbjudandet uppgår antalet A-aktier till 375 000 och B-aktier till 6 520 847.
Anmälningsperioden i Erbjudandet löpte från den 10 oktober 2016 till och med den 24 oktober 2016.
I samband med Erbjudandet inkom cirka 3 300 teckningar som tillförde bolaget cirka 1 400 nya
aktieägare.
CELLINK blev den 26 oktober godkända för handel på Nasdaq First North och första handelsdag är
satt till den 3 november 2016 under kortnamnet CELLNK.
Erik Gatenholm, VD på CELLINK: ”Vi är otroligt glada och stolta över det stora intresset och
uppmärksamheten CELLINK fått från investerare. Emissionen skapar starka utvecklingsmöjligheter
och med Nasdaq First North som plattform förbättrar vi ytterligare våra förutsättningar för att skapa
mervärde för våra kunder och aktieägare.”
Preliminär tidsplan
Avräkningsnotor skickas ut till de som erhållit tilldelning

26 oktober 2016

Likviddag för avräkningsnotor

31 oktober 2016

Första dag för handel på Nasdaq First North

3 november 2016

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och
listningen och Advokatfirman Vinge KB har agerat legal rådgivare.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD
Telefon: +46 73 267 00 00
E-post: eg@cellink.eu

Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 70 991 86 04
E-post: gd@cellink.eu

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den [26 oktober] 2016
kl. [XX.XX] CET.
Kort om CELLLINK
CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av
världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler
för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt,
kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar
utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3DBioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är
Bolagets Certified Adviser.
VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt,
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt
eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på
sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan
innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

