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Pressmeddelande	från	Ortoma	AB	(publ)	
Göteborg	den	23	februari	2021	
 
Ortoma	avser	genomföra	riktad	nyemission		
 
EJ	FÖR	OFFENTLIGGÖRANDE,	DISTRIBUTION	ELLER	PUBLICERING,	VARE	SIG	DIREKT	
ELLER	 INDIREKT,	 HELT	 ELLER	 DELVIS,	 I	 USA,	 KANADA,	 JAPAN,	 AUSTRALIEN,	
HONGKONG,	 NYA	 ZEELAND,	 SINGAPORE,	 SYDAFRIKA	 ELLER	 I	 NÅGON	 ANNAN	
JURISDIKTION	 DÄR	 DISTRIBUTION,	 PUBLICERING	 ELLER	 OFFENTLIGGÖRANDE	
SKULLE	VARA	I	STRID	MED	GÄLLANDE	REGLER.	
	
Ortoma	AB	(publ)	(”Ortoma”	eller	”Bolaget”)	offentliggör	idag	en	avsikt	att	genomföra	en	
riktad	nyemission	av	aktier	om	cirka	35-40	MSEK	(den	”Riktade	Nyemissionen”).	
	
Ortoma	 har	 gett	 i	 uppdrag	 till	 Arctic	 Securities	 AS,	 filial	 Sverige,	 att	 utreda	
förutsättningarna	 för	 den	 Riktade	 Nyemissionen	 vilket	 kommer	 att	 påbörjas	
omedelbart.	 Den	 Riktade	 Nyemissionen	 avses	 beslutas	 med	 stöd	 av	 bemyndigande	
beviljat	 av	 den	 extra	 bolagsstämman	 den	 12	 februari	 2021	 och	 teckningskursen	 och	
allokeringen	 av	 de	 nya	 aktierna	 kommer	 att	 fastställas	 genom	 förhandling	 med	 de	
potentiella	 investerarna.	 Styrelsen	 avser	 att	 avvika	 från	 aktieägarnas	 företrädesrätt	
huvudsakligen	för	att	på	ett	tids-	och	kostnadseffektivt	sätt	tillföra	Bolaget	kapital	samt	
diversifiera	ägarbasen.	
	
Tillförd	nettolikvid	 från	den	Riktade	Nyemissionen	 syftar	 till	 att	 upprätthålla	 en	 stark	
finansiell	 position	 och	 ökad	 flexibilitet	 vid	 fortsatta	 förhandlingar	 med	 potentiella	
industriella	samarbetspartners	samt	till	att	 finansiera	 förberedelser	 för	distribution	av	
Ortoma	Treatment	SolutionTM.	
	
Den	 Riktade	 Nyemissionen	 förutsätter	 att	 Bolagets	 styrelse	 beslutar	 att	 emittera	 nya	
aktier	 med	 stöd	 av	 emissionsbemyndigandet	 från	 den	 extra	 bolagsstämman	 den	 12	
februari	 2021	och	Bolaget	 kommer	 att	 informera	om	utfallet	 i	 den	 eventuella	Riktade	
Nyemissionen	i	ett	separat	pressmeddelande.	
	
Rådgivare	
Arctic	Securities	AS,	filial	Sverige	är	finansiell	rådgivare	och	HWF	Advokater	AB	är	legal	
rådgivare	i	samband	med	den	Riktade	Nyemissionen.	
	
Denna	 information	 är	 sådan	 information	 som	 Ortoma	 AB	 (publ)	 är	 skyldigt	 att	
offentliggöra	enligt	EU:s	marknadsmissbruksförordning.	 Informationen	 lämnades,	genom	
nedanstående	 kontaktpersoners	 försorg,	 för	 offentliggörande	 den	 23	 februari	 2021	 kl.	
17:31	(CET).	
	
För	mer	information	
Linus	Byström	–	VD	
E-post:	linus.bystrom@ortoma.com	
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Gunnar	Németh	–	Styrelseordförande	
E-post:	gunnar@nemeth.se		
Om	Ortoma	AB	(publ)	
Ortoma	 AB	 (publ)	 utvecklar	 operationssystem	 för	 planering	 och	 positionering	 av	
implantat	 vid	 höftleds-,	 knäleds-	 och	 ryggkirurgi.	 Syftet	med	 bolagets	 operationssystem,	
Ortoma	 Treatment	 SolutionTM	 (OTS)	 är	 att	 göra	 det	 möjligt	 för	 kirurgen	 att	 inför	
operation	med	 stor	precision	mäta	och	planera	 i	 3D	 för	placeringen	av	 ett	 ledimplantat	
och	 under	 operation	 på	 ett	 optimalt	 sätt	 positionera	 implantatet	 i	 patienten.	 Ortomas	
operationssystem	 syftar	 till	 att	 ge	 ett	 bättre	 operationsutfall	 för	 patienten,	 med	 färre	
komplikationer	 och	 färre	 efterföljande	 operationer	 -	 och	 därmed	 bättre	
långtidsöverlevnad	av	 implantat.	Ett	andra	 syfte	är	att	 skapa	ett	 system	som	enkelt	kan	
integreras	i	de	processer	och	rutiner	som	idag	används	vid	operationer	-	och	därmed	öka	
effektiviteten.	Bolagets	B-aktie	är	noterad	på	Spotlight	Stock	Market.		
	
Viktig	information		
Publicering,	offentliggörande	eller	distributionen	av	detta	pressmeddelande	kan	i	vissa	
jurisdiktioner	 vara	 föremål	 för	 restriktioner.	 Mottagarna	 av	 detta	 pressmeddelande	 i	
jurisdiktioner	 där	 detta	 pressmeddelande	 har	 publicerats	 eller	 distribuerats	 ska	
informera	 sig	 själva	om	och	 följa	 sådana	begränsningar.	Detta	pressmeddelande	utgör	
inte	ett	erbjudande	till	allmänheten,	eller	en	uppmaning	till	något	erbjudande,	att	köpa	
eller	teckna	några	värdepapper	i	Bolaget	i	någon	jurisdiktion.	Detta	dokument	har	inte	
godkänts	 av	 någon	 myndighet	 i	 någon	 jurisdiktion,	 utgör	 inte	 ett	 prospekt	 enligt	
betydelsen	i	förordningen	(EU)	2017/1129	(”Prospektförordningen”).	Inget	prospekt	
har	tagits	fram	eller	kommer	att	tas	fram	i	samband	med	den	Riktade	Nyemissionen.	I	en	
EES-medlemsstat	 riktar	 sig	 detta	 meddelande	 endast	 till	 ”kvalificerade	 investerare”	 i	
den	medlemsstaten	enligt	Prospektförordningens	definition.	
	
Informationen	i	detta	pressmeddelande	får	inte	offentliggöras,	publiceras,	kopieras	eller	
distribueras,	 direkt	 eller	 indirekt,	 till	 USA,	 Kanada,	 Japan,	 Australien,	 Hongkong,	 Nya	
Zeeland,	 Singapore,	 Sydafrika	 eller	 någon	 annan	 jurisdiktion	 där	 offentliggörandet,	
publiceringen	eller	distributionen	av	 informationen	 inte	skulle	 följa	gällande	 lagar	och	
förordningar	 eller	 skulle	 kräva	 prospekt,	 registrering	 eller	 andra	 åtgärder	 än	 de	 som	
krävs	enligt	svensk	lag.			
	
Detta	pressmeddelande	utgör	inte	eller	 ingår	inte	i	ett	erbjudande	eller	uppmaning	att	
köpa	 eller	 teckna	 värdepapper	 i	 USA.	 	Värdepapper	 som	 här	 omnämns	 har	 inte,	 och	
kommer	 inte	 att,	 registreras	 i	 enlighet	 med	 den	 vid	 var	 tid	 gällande	 amerikanska	
Securities	Act	 från	1933	(”Securities	Act”),	och	får	 inte	erbjudas	eller	säljas	 i	USA	utan	
att	 de	 registreras,	 omfattas	 av	 ett	 undantag	 från,	 eller	 avser	 en	 transaktion	 som	 inte	
omfattas	 av	 registrering	 i	 enlighet	 med	 Securities	 Act.	 Det	 finns	 ingen	 avsikt	 att	
registrera	 några	 värdepapper	 som	 här	 omnämns	 i	 USA	 eller	 att	 göra	 ett	 offentligt	
erbjudande	av	sådana	värdepapper	i	USA.	
	
Detta	pressmeddelande	utgör	inte	en	inbjudan	att	garantera,	teckna	eller	på	annat	sätt	
förvärva	eller	överlåta	värdepapper	i	någon	jurisdiktion.	Detta	pressmeddelande	utgör	
inte	 en	 rekommendation	 för	 eventuella	 investerares	 beslut	 avseende	 den	 Riktade	
Nyemissionen.	 Varje	 investerare	 eller	 potentiell	 investerare	 bör	 genomföra	 en	 egen	
undersökning,	analys	och	utvärdering	av	verksamheten	och	informationen	som	beskrivs	
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i	 detta	pressmeddelande	och	 all	 offentligt	 tillgänglig	 information.	Priset	 och	värdet	på	
värdepapperen	kan	minska	såväl	som	öka.	Uppnådda	resultat	utgör	ingen	vägledning	för	
framtida	resultat.	Varken	 innehållet	på	Bolagets	webbplats	eller	annan	webbplats	som	
är	 tillgänglig	genom	hyperlänkar	på	Bolagets	webbplats	är	 inkorporerade	 i	eller	utgör	
del	av	detta	pressmeddelande.	
	


