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RLS Global AB genomför företrädesemission 

 
Den 13 januari 2016 tog styrelsen i RLS Global AB, med stöd av bemyndigande från års-

stämman den 11 juni 2015, beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 

3 123 409 aktier, motsvarande ca 15,6 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Nyemissionen är garanterad till 100 % genom teckningsförbindelser från våra huvudägare 

samt emissionsgarantier. Information om garanter och teckningsåtagare kommer att läm-

nas i memorandum.  

Emissionen görs för att möjliggöra en kommersialisering av vår hudprodukt ChloraSolv samt 

för att påbörja förberedelserna för en listning på OMXS SmalCap  

Erbjudandet i sammandrag: 

− Teckning av nya aktier ska ske under perioden 25 januari till och med den 8 februari 

2016. 

− Teckningskursen är 5,00 kronor per aktie. 

− Erbjudandet omfattar högst 3 123 409 aktier, vilka tecknas med stöd av tecknings-

rätter. Idag har RLS Global 46 851 137 aktier. 

− Aktieägare i Bolaget erhåller för varje, på avstämningsdagen den 21 januari 2016, 

innehavd aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs femton (15) teckningsrätter för att 

teckna en (1) ny aktie. 

− Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i emissionen är 

den 21 januari 2016. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i 

emissionen är den 19 januari 2016 och första dag för handel utan rätt till delta-

gande i emissionen är den 20 januari 2016. 

− Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med 

den 25 januari till och med den 4 februari 2016. Aktieägare skall vända sig direkt till 

sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och 

försäljning av teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för 

teckning senast den 8 februari 2016 eller säljas senast den 4 februari 2016 för att 

inte förfalla värdelösa. 

− Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA) äger rum på AktieTorget från och med 

den 25 januari 2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. 

Pressmeddelande avseende sista dag för handel i BTA kommer att skickas ut via 

AktieTorgets meddelandetjänst. 
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Informationsmemorandum och anmälningsblankett finns tillgängligt på www.rlsglo-

bal.se, www.eminova.se och www.aktietorget,se från och med fredagen den 22 janu-

ari kl 13.00.  

 

 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta 

Kenth Hanssen  

VD RLS Global AB  

Tel: +46 732-748042 

E-mail: kenth.hanssen@rlsglobal.se 

 

 

För praktiska frågor om emissionen kontakta 

Eminova Fondkommission AB 

Tel: +46 8 684 21100 

E-mail: info@eminova.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science, inriktat på att ta fram vävnads-bevarande 

produkter och kostnadseffektiva behandlingar. Baserat på vår unika kloraminkompetens, utvecklar och 

säljer vi biokemiska produkter för några av våra vanligaste folksjukdomar inom sår och dentalvård. RLS 

har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv™, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bo-

laget är noterat på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se. 
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