
Slutligt utfall avseende
företrädesemissionen i Scandinavian
Real Heart
Scandinavian Real Heart AB:s (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”)
företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Units”)
har nu avslutats. Teckningsperioden avslutades fredagen den 3 september 2021.
Totalt tecknades 5 802 381 Units, varav 5 272 887 med stöd av uniträtter och 529
494 utan stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 4 447 621 Units inom
ramen för det sammansatta garantikonsortiumet. Detta innebär att
företrädesemissionen tecknades till cirka 91 procent, varvid Bolaget tillförs cirka
61,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfallet innebär att Bolaget har säkerställt finansiering för att uppnå Bolagets kortsiktiga
strategiska mål och bland annat följande milstolpar:

• Optimering av hjärtpumpen

• Möta produktkrav med designarbete

• Genomföra blodtester och flödesstudier

• Fortsatta djurstudier med fokus på långtidsfunktionalitet

Totalt tecknades 5 802 381 Units, varav 5 272 887 med företrädesrätt (med stöd av
uniträtter) och 529 494 utan företrädesrätt. Därutöver tecknades ytterligare 4 447 621
Units inom ramen för det sammansatta garantikonsortiumet. Företrädesemissionen
tecknades därmed till cirka 91 procent.

Tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad
som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av
företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med
instruktioner från respektive förvaltare.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda
tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och
teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på Spotlight Stock Market.
Handel i nya aktier [och teckningsoptioner] beräknas kunna påbörjas på Spotlight
Stock Market omkring vecka 40 2021.

Företrädesemissionen innebär att Realhearts aktiekapital ökar med  1 025 000,2 SEK
genom emission av  10 250 002 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen
kommer Realhearts aktiekapital att uppgå till  3 280 846,1 SEK fördelat på 32 808 461
aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 SEK. 

Fyra teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 som emitteras i företrädesemissionen
berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70



procent av den volymviktade genomsnittskur-sen i Bolagets aktie under perioden från
och med den 9 januari 2023 till och med den 27 januari 2023. Teckning av aktier med
stöd av teckningoptionerna kan äga rum under perioden den 1 februari 2023 till och
med den 28 februari 2023, varvid Bolaget kan komma att tillföras ytterligare
emissionslikvid. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier
kommer Realhearts aktiekapital att öka med ytterligare 256 250,00 SEK genom
emission av  2 562 500 aktier. Realhearts aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna att uppgå till 3 537 096,1 SEK, fördelat på  35 370 961 aktier,
vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Enligt ingångna garantiavtal mellan garanterna i företrädesemissionen och Realheart
har garanterna möjlighet att erhålla garantiersättning i form av aktier i Realheart.
Bolaget kan därför, med stöd av det bemyndigande som lämnades på den extra
bolagsstämman den 5 augusti 2021, komma att fatta beslut om ytterligare emission av
aktier för att garanterna ska kunna erhålla ersättning i form av aktier i Realheart.
Sådant beslut kommer att kommuniceras separat.

Indikativ tidplan för företrädesemissionens slutförande

Omkring 8 september 2021: Avräkningsnotor skickas ut till de som anmält teckning
utan stöd av teckningsrätter och fått tilldelning i företrädesemissionen. Betalning ska
ske enligt villkor på avräkningsnota.

16 augusti 2021 – till dess Bolagsverket registrerat emissionen: Handel med BTU
pågår (Betald Tecknad Unit) på Spotlight Stock Market.

Omkring vecka 40: BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är
legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Nordic Issuing är
emissionsinstitut.

Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-08 15:24 CET.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21 

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för
implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som
innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett
fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat
blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska
världen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där
detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och
följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att



använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Realheart i någon
jurisdiktion, varken från Realheart eller från någon annan. Inbjudan till berörda
personer att teckna Units i Realheart kommer endast att ske genom det prospekt som
Realheart offentliggör genom detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker
(direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett
investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av
all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan
information har inte oberoende kontrollerats av Skills Corporate Finance Nordic AB.
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation
och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart
förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller
fullständighet. Skills Corporate Finance Nordic AB agerar för Bolagets räkning i
samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Skills
Corporate Finance Nordic AB är inte ansvarigt gentemot någon annan för att
tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband
med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares
beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare
bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och
informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information.
Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat
utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att
förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte
säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering,
enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från,
eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det
finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att
lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i
detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där
sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i
strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”)
och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inom
det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av
aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än
Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant
erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra
länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan
ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen
samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som
inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant
erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella



lagstiftningen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till
“kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende
värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller
investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och
kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den
brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning
genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom
definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii)
personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en
investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för
relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer.
Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets
avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat,
finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och
möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade
uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de
innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”,
”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande
uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika
antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser
att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det
inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden
baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter
kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika
väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska
händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller
underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena.
Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade
uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av
pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som
uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan
åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av
något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller
omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande,
såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad
version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU)
2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder
(tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt
utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den



mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av,
har Realhearts aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har
fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-
professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella
kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för
spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU
Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares
produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för
Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast
godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business
Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014
som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018)
("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara
motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen”
tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat
Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Realhearts aktier kan
sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Realhearts
aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och
att en investering i Realhearts aktier endast är lämplig för investerare som inte är i
behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp
av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och
riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de
förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen
påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska
försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Vidare ska noteras
att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managers endast att tillhandahålla
investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara
motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en
ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II
eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av
investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende
Realhearts aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning
avseende Realhearts aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 


