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Genovis genomför en riktad emission av aktier till LMK Venture AB  

 

Genovis har genomfört en nyemission av 1 450 000 aktier, därmed har aktiekapitalet ökat 

med 580 000 SEK.  

 

Den genomförda emissionen är riktad till LMK Venture AB med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt. Emissionen genomfördes med stöd av beslut vid årsstämman den 20 mars 2012. 

Emissionskursen fastställdes vid årsstämman till 3,50 SEK per aktie i överensstämmelse med den 

samtidigt beslutade företrädesemissionen. Betalning för tecknade aktier sker genom kontant 

betalning och totalt kommer antalet aktier efter registrering att uppgå till 11 835 568 

Tillsammans med den nyss genomförda företrädesemissionen har bolaget tillförts 17 mSEK före 

emissionskostnader som främst ska användas till en förstärkt försäljningsorganisation och 

infrastruktur för produktion samt lanseringsaktiviteter för produkterna ur nanoportföljen.  

 

”Affärsutvecklingen och kommersialiseringen av våra två produktgrupper är fokus för verksamheten 

och den genomförda emissionen ska i första hand stärka den strategin. Genom emissionen är 

Genovis väl finansierat och vi kan fokusera fullt ut på att genomföra de aktiviteter som krävs för en 

ökad omsättning och utökad produktportfölj. Jag är därför mycket glad och tacksam för det stöd 

bolaget fått från Genovis befintliga och helt nya ägare genom den nyligen avslutade 

företrädesemissionen och den riktade emissionen”, säger Sarah Fredriksson, Vd Genovis AB 

 

 

Om LMK Venture AB 

LMK Ventures är ett investmentbolag baserat i Lund som investerar i tillväxtbolag inom olika 

branscher. Strategin är att genom att tillhandahålla kapital, kompetens och kontakter vara med och 

bidra till skapande av nya svenska framgångssagor. LMK Ventures investerar i både noterade och 

onoterade bolag och har för närvarande innehav i cirka 15 bolag. LMK Ventures är ett dotterbolag 

till LMK Industri som bl.a är storägare i Axis AB. 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Sarah Fredriksson, VD Genovis AB 

Tel: 046-10 12 35 

E-post: sarah.fredriksson@genovis.com 

 

 



	  
 

Om Genovis 

Genovis utvecklar och säljer innovativa tekniker ur två unika produktportföljer. Den första 

innefattar enzym som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av t.ex. antikroppsbaserade 

läkemedel. De produkter som lanserats hittills riktar sig till kunder som arbetar med utveckling av 

läkemedel, nya diagnostikmetoder och grundforskning.  

 

Den andra består av nanoteknik i nya kontrastmedel och är inriktad på design, produktion och 

karaktärisering av nanostrukturer som kontrastmedel i medicinsk avbildning (imaging). De 

nanostrukturer och metoder som Genovis fokuserar på kan även användas som bärare av olika 

substanser i utveckling av nya drugdelivery metoder. Projekten drivs främst i egen regi i men också i 

form av samarbeten med forskningsgrupper bl.a. vid Lunds Universitet. 

 

Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg fondkommission är Certified 

Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00   

	  

 

 

	  

	  

 


