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Riktad nyemission rörande Cryo Management fulltecknad 
 
Den extra bolagsstämman i Vitrolife den 24 september beslutade om riktad 
nyemission om EUR 1.352.315 för att delfinansiera förvärvet av Cryo Management Ltd. 
I enlighet med bolagsstämmans beslut har Vitrolifes styrelse fattat beslut om att 
bolagets aktiekapital skall ökas med högst SEK 273.530,34 genom nyemission av 
högst 268.167 aktier. Emissionen har blivit fulltecknad. 

 
Den extra bolagsstämman som hölls i Vitrolife den 24 september 2012 beslutade om riktad 
nyemission om EUR 1.352.315 för att delfinansiera förvärvet av Cryo Management Ltd. Vitrolifes 
styrelse bemyndigades att besluta om det högsta belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det 
högsta antal aktier som skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. Beslut 
fattades att de nya aktierna skulle emitterades till en teckningskurs per aktie motsvarande 
genomsnittlig slutkurs för Vitrolifes aktie under de femton handelsdagar som följde omedelbart efter 
det att Vitrolifes aktie handlades exklusive rätt till värdepappersutdelning om aktier i Xvivo Perfusion 
AB baserat på en genomsnittlig växlingskurs EUR/SEK under samma handelsdagar. 
 
Vitrolifes styrelse har fattat beslut om att bolagets aktiekapital skall ökas med högst SEK 273.530,34 
genom nyemission av högst 268.167 aktier samt att det belopp som skall betalas för varje aktie skall 
vara EUR 5,0428 baserat på en genomsnittlig slutkurs om SEK 43,29 samt en genomsnittlig 
växlingskurs EUR/SEK om 8,5852. 
 
Emissionen, som riktades till tidigare ägare av Cryo, har blivit fulltecknad. Betalning för de nya aktierna 
erlades genom kvittning av fordringar som de tidigare ägarna av Cryo hade på Vitrolife som ett resultat 
av Vitrolifes förvärv av Cryo.  
 
De nyemitterade aktierna beräknas att vara registrerade hos Euroclear Sweden AB under november. 
Efter emissionen är slutförd beräknas det totala antalet aktier i Vitrolife AB uppgå till 19.830.936. 
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Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), 
produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också 
för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. 
 

Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor 
finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan och Ungern.  Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small 
Cap. 
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Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99.  
E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com 
 
Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel 
med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 31 oktober 2012 kl. 17:00. 
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