
Pharmacolog i Uppsala AB (publ) avser att genomföra en riktad
nyemission av units
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER
INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED
ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (“Pharmacolog” eller “Bolaget”) avser a  genomföra en riktad nyemission av units, bestående av två (2) ak er
av serie B och en (1) teckningsop on av serie TO1, motsvarade e  värde om cirka 15 MSEK riktad ll kvalificerade investerare i Sverige genom en
accelererad book building-process som påbörjas direkt e er de a offentliggörande. Bolaget avser även, för det fall den riktade nyemissionen
genomförs, besluta om a  teckningsop oner av serie TO1 emi eras och lldelas befintliga ak eägare.
 

Pharmacolog avser a , med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 16 juni 2020, genomföra en nyemission av units, bestående av
två (2) ak er av serie B och en (1) teckningsop on av serie TO1, med avvikelse från ak eägarnas företrädesrä  som riktas ll kvalificerade
investerare i Sverige om cirka 15 MSEK (den “Riktade Emissionen”). Pharmacolog har ge  Mangold Fondkommission AB i uppdrag a  utreda
förutsä ningarna för a  genomföra den Riktade Emissionen genom en accelererad book building-process.

Skälen ll avvikelsen från ak eägarnas företrädesrä  är a  genomföra en kapitalanskaffning på e  ds- och kostnadseffek vt sä  samt a
diversifiera ak eägarbasen. Bolaget avser a  använda likviden från den Riktade Emissionen ll a  påskynda den kommersiella expansionen.
Genom den Riktade Emissionen ges Pharmacolog - enligt styrelsens uppfa ning - e  llsko  av rörelsekapital som möjliggör ökade
försäljningsak viteter av Bolagets produkter i framförallt USA och Frankrike samt inleda och förverkliga nya strategiska samarbeten.

Teckningskursen för units och antalet units i den Riktade Emissionen avses fastställas i den accelererade book building-processen. Genom a
teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom en accelererad book building-process är det styrelsens bedömning a  det härigenom
säkerställs a  teckningskursen återspeglar ak ernas marknadsvärde.

Om den Riktade Emissionen genomförs avser styrelsen i Bolaget även a  besluta om a  teckningsop oner av serie TO1 (dvs. samma serie som i
den Riktade Emissionen) emi eras och lldelas ak eägarna i Pharmacolog och sedermera upptas ll handel på Nasdaq First North Growth
Market.

Book building-processen kommer a  påbörjas direkt e er offentliggörandet av de a pressmeddelande. Styrelsen för Bolaget avser däre er a
besluta om den Riktade Emissionen samt lldelning av units innan Nasdaq First North Growth Market öppnar den 30 juni 2020. Betalning för
nyemi erade units kommer a  erläggas kontant.

Den Riktade Emissionen förutsä er e  beslut från styrelsen och styrelsen kan välja a  avbryta book building-processen och avstå från a  gå
vidare med den Riktade Emissionen eller a  genomföra den Riktade Emissionen på andra villkor än vad som anges ovan.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Advoka irman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med den
Riktade Emissionen.
 

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020, kl 18:15

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första
produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration.
Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och
distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission
AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Vik g informa on

De a pressmeddelande utgör inte e  prospekt enligt betydelsen i direk v 2003/71/EG. De a pressmeddelande innehåller inte och utgör inte
heller en inbjudan eller e  erbjudande a  förvärva, sälja, teckna eller på annat sä  handla med värdepapper i Pharmacolog. Offentliggörande
eller distribu on av de a pressmeddelande kan i vissa jurisdik oner vara föremål för restrik oner enligt lag och personer i de jurisdik oner där
de a pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restrik oner. Värdepapper som det
refereras ll i de a pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdik on i avsaknad av registrering under llämplig



refereras ll i de a pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdik on i avsaknad av registrering under llämplig
värdepapperslags ning eller e  undantag från sådan registrering.


