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EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL 
NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, 
HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN 
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. 

EQL Pharmas företrädesemission tecknades till cirka 
161,7 procent 
 
Teckningsperioden för företrädesemissionen i EQL Pharma AB (publ) (”EQL Pharma” eller ”Bolaget”) 
avslutades den 13 november 2018 och sammanräkningen visar att företrädesemissionen tecknades till 
cirka 161,7 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 99,3 procent och teckning 
utan stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 62,4 procent av de erbjudna aktierna. 
Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,7 
MSEK. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk.  

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer 
som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av företrädesemissionen 
och som offentliggjordes den 29 oktober 2018. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd 
av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna ska betalas i 
enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.  

Aktiekapitalet uppgår efter företrädesemissionen till 1 307 862,45 kronor, fördelat på totalt 29 063 
610 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (EQL BTA) sker på Spotlight Stock Market fram till dess 
att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske under 
november 2018.  

Finansiell och legal rådgivare 
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal 
rådgivare för EQL Pharma i samband med företrädesemissionen.. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Christer Fåhraeus 
VD EQL Pharma AB (publ) 
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com 
Hemsida: www.eqlpharma.com 
 
Denna information är sådan information som EQL Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 16 november 2018. 
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EQL Pharma AB (publ) i korthet 
EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är 
medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 10 nisch-generika 
(dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och 
danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för 
lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i 
Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (7) personer och är noterat på 
Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med 
ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina. 

Viktig information 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat 
sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i EQL Pharma. Inbjudan till berörda 
personer att teckna aktier i EQL Pharma skedde endast genom det memorandum som Bolaget 
offentliggjorde den 29 oktober 2018.  

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller 
indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller 
annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva 
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i 
detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med 
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra 
brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, 
enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt 
någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt 
eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom 
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med 
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar EQL Pharmas 
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, 
”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller 
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, 
utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända 
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och 
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller 
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad 
information. 

 


