Pharmacolog i Uppsala AB (publ) har genomfört en riktad
nyemission om cirka 15 MSEK som blev kraftigt övertecknad
I NFO RM ATI O NEN I D ETTA P RESSM EDDELAND E FÅR I NTE O FFENTLI GGÖ RAS, P UBLI CERAS ELLER DI STRI BUERAS, DI REK T ELLER I NDI REK T, TI LL
AUSTRALI EN, HO NG KO NG, JAPAN, K ANADA, NYA ZEELAND, SCHW EI Z, SI NGAP O RE, SYDAFRI K A, USA ELLER NÅGO N ANNAN JURI SDI K TI O N DÄR
O FFENTLI GGÖ RAND E, P UBLI CERI NG ELLER DI STRI BUTI O N AV I NFO RM ATI O NEN SKULLE VARA I STRI D M ED ELLER K RÄVA REGI STRERI NG ENLI GT
GÄLLANDE REGLER.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (“Pharmacolog” eller “Bolaget”) oﬀentliggör härmed a Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 1 400
000 units innehållande 2 800 000 ak er av serie B och 1 400 000 teckningsop oner av serie TO1 ll en begränsad grupp vidtalade investerare (den
“Riktade Emissionen”) mot kontant betalning samt a Bolaget emi erar och lldelar vederlagsfria teckningsop oner av serie TO1 ll ak eägare.
Den Riktade Emissionen blev kra igt övertecknad. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick ll 10,80 SEK per unit, motsvarande 5,40
SEK per ak e. Teckningsop onerna emi eras vederlagsfri . Den Riktade Emissionen beräknas i det ini ala skedet llföra Bolaget cirka 15 MSEK
före avdrag för emissionskostnader.
Riktad Emission
För a genomföra placeringen har styrelsen i Pharmacolog med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 16 juni 2020 och e er
avslutad bookbuilding-process beslutat om en riktad nyemission av 1 400 000 units innehållande 2 800 000 ak er av serie B och 1 400 000
teckningsop oner av serie TO1 ll en teckningskurs om 10,80 SEK per unit, motsvarande 5,40 SEK per ak e. Teckningsop onerna emi eras
vederlagsfri . Bolaget kommer i det ini ala skedet a llföras en bru olikvid uppgående ll cirka 15 MSEK. Styrelsen i Bolaget bedömer, med
anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Mangold Fondkommission AB, a den Riktade Emissionen har
genomförts på marknadsmässiga villkor. Teckningskursen har bestämts genom e accelererat bookbuilding-förfarande riktat ll investerare,
varför det är styrelsens bedömning a teckningskursen motsvarar ak ens marknadsvärde.
Skälen ll avvikelsen från ak eägarnas företrädesrä är a genomföra en kapitalanskaﬀning på e
diversiﬁera ak eägarbasen.

ds- och kostnadseﬀek vt sä samt a

Bolaget avser a använda likviden från den Riktade Emissionen ll a påskynda den kommersiella expansionen. Genom den Riktade
Emissionen ges Pharmacolog - enligt styrelsens uppfa ning - e llsko av rörelsekapital som möjliggör ökade försäljningsak viteter av
Bolagets produkter i framförallt USA och Frankrike samt möjliggör a nya strategiska samarbeten kan inledas och förverkligas.
Den Riktade Emissionen innebär en ini al utspädningseﬀekt om cirka 22,0 procent av antalet ak er och röster i Bolaget. Genom den Riktade
Emissionen kommer antalet ak er a öka med 2 800 000, från 9 923 698 ll 12 723 698. Utan beaktande av teckningsop onerna av serie TO1
kommer ak ekapitalet a öka med 1 680 000,00 SEK från 5 954 218,80 SEK ll 7 634 219,80 SEK.
Den Riktade Emissionen kommer a registreras e er det a de teckningsop oner som ska lldelas beﬁntliga ägare har registrerats. Det innebär
a de investerare som deltog i den Riktade Emissionen inte kommer a erhålla y erligare teckningsop oner genom företrädesrä .
Emission av teckningsop oner ll ak eägare i Pharmacolog
För a ge beﬁntliga ak eägare i Bolaget möjlighet a i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseﬀekt som den Riktade Emissionen
medför har styrelsen i Pharmacolog även beslutat a emi era teckningsop oner av serie TO1 (samma serie som erhålls i den Riktade
Emissionen) ll Bolaget, som däre er vederlagsfri lldelas ll på avstämningsdagen beﬁntliga ak eägare i Bolaget.
Avstämningsdagen för a vederlagsfri erhålla teckningsop oner av serie TO1 kommer a meddelas så snart op onerna är registrerade vid
Bolagsverket. Ak eägare i Pharmacolog kommer a erhålla en (1) teckningsop on av serie TO1 för varje sju (7) ak er som innehas på
avstämningsdagen. Totalt emi eras 1 417 671 teckningsop oner av serie TO1 ll ak eägarna i Pharmacolog.
Villkor för och informa on om teckningsop oner av serie TO1
Totalt emi eras 2 817 671 teckningsop oner av serie TO1, varav 1 400 000 i den Riktade Emissionen och 1 417 671 ll ak eägarna i Bolaget.
Varje teckningsop on av serie TO1 ger rä a teckna en (1) ny ak e av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den
volymviktade genomsni skursen i Bolagets ak e på Nasdaq First North Growth Market under perioden från den 26 juli 2021 ll och med den 6
augus 2021, dock kan teckningskursen uppgå ll högst 12 SEK och lägst kvotvärdet för Pharmacologs ak er. Teckningsperioden för teckning av
ak er med stöd av teckningsop oner av serie TO1 kommer a löpa från den 9 augus 2021 ll och med den 20 augus 2021.
Vid fullt utny jande av teckningsop oner av serie TO1 kan Pharmacolog llföras upp ll cirka 33,8 MSEK, beroende på teckningskurs.
Vid fullt utny jande av teckningsop oner av serie TO1 kommer utspädningen a uppgå ll cirka 18,1 procent, beräknat på antalet ak er e er
registreringen av den Riktade Emissionen.
Pharmacolog har för avsikt a ansöka om notering av teckningsop onerna av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market så snart som
möjligt e er det a emissionerna registrerats och lldelning ll beﬁntliga ak eägare ske .
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB har agerat sole bookrunner och ﬁnansiell rådgivare och Advoka irman Lindahl KB har agerat legal rådgivare i
samband med den Riktade Emissionen.

samband med den Riktade Emissionen.

Vik g informa on
De a pressmeddelande utgör inte e prospekt enligt betydelsen i direk v 2003/71/EG. De a pressmeddelande innehåller inte och utgör inte
heller en inbjudan eller e erbjudande a förvärva, sälja, teckna eller på annat sä handla med värdepapper i Pharmacolog. Oﬀentliggörande
eller distribu on av de a pressmeddelande kan i vissa jurisdik oner vara föremål för restrik oner enligt lag och personer i de jurisdik oner där
de a pressmeddelande har oﬀentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restrik oner. Värdepapper som det
refereras ll i de a pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdik on i avsaknad av registrering under llämplig
värdepapperslags ning eller e undantag från sådan registrering.
For more information contact:
Mats Högberg, CEO
Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46 70-546 50 21
This information is insider information that Pharmacolog AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was
submitted for publication through the agency of the contact person set out above, on June 30, 2020 at 10:00
About Pharmacolog AB
Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company's first product,
DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog's longterm vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug.
Further information regarding the company is available at www.pharmacolog.com. The company's Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which
can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

