
BIOVICA offentliggör prospekt i samband med 
erbjudande till allmänheten och planerad notering 
på nasdaq first north i stockholm

Uppsala 3 mars 2017 - Biovica International AB (publ) (”Biovica” eller ”Bolaget”) har upprättat 

ett prospekt avseende erbjudande till allmänheten av B-aktier i samband med den planerade 

noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North med planerad första handelsdag den 29 

mars 2017. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och prospektet 

finns tillgängligt på Bolagets webbplats

Erbjudandet i korthet

Styrelsen i Biovica har beslutat att genom en nyemission av B-aktier erbjuda allmänheten i Sverige och 
Danmark (allmänheten i Danmark har dock endast möjlighet att teckna B-aktier för ett totalt belopp 
understigande 1 miljon Euro eller motsvarande belopp i SEK) samt institutionella investerare i Sverige och 
internationellt, att teckna upp till 4 800 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 12,50 SEK per aktie. 
Nyemissionen uppgår till totalt cirka 60 miljoner SEK och Erbjudandet motsvarar en värdering av Bolaget 
om 160 miljoner SEK (pre-money). Styrelsen i Biovica har ansökt om notering av Bolagets B-aktier på 
Nasdaq First North och under  förutsättning att Nasdaq Stockholm AB beviljar ansökan är första dag för 
handel planerad till den 29 mars 2017.

Prospekt och anmälningssedel

Prospektet och anmälningssedel publiceras på Biovicas hemsida www.biovica.com/investor-relations, på 
Vator Securities hemsida www.vatorsecurities.se och på Eminova Fondkommissions hemsida, www.eminova.
se. Prospektet kommer även att finnas på Nordnets hemsida, www.nordnet.se, där man också kan anmäla 
teckning via Nordnets internettjänst. Prospektet kommer dessutom att publiceras via Finansinspektionens 
hemsida, www.fi.se, inom några dagar. 

Tryckt prospekt kommer under teckningsperioden att kunna erhållas kostnadsfritt från Vator Securities och 
från Biovica. Frågor om teckning och betalning besvaras av Vator Securities eller Eminova Fondkommission.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Biovicas styrelse har beslutat att genom en nyemission erbjuda allmänheten i Sverige och Danmark 
(allmänheten i Danmark har dock endast möjlighet att teckna B-aktier för ett totalt belopp understigande 1 
miljon Euro eller motsvarande belopp i SEK) att teckna B-aktier om motsvarande 60 MSEK med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med erbjudandet av B-aktier är att vidareutveckla Bolaget och initiera 
kommersialiseringen av bolagets test, DiviTum ™ - ett test för snabb och tillförlitlig utvärdering av svar på 
terapi för cancerpatient med spridd bröstcancer med ett blodprov.

press release uppsala, 2017-03-03

ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller 
till usa, australien, kanada, nYa Zeeland, hongkong, japan, sYdafrika eller i någon 
annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen aV 
detta pressmeddelande skulle Vara olaglig eller skulle kräVa registrering eller 

andra åtgärder



bioVic a international ab

dag hammarskjölds Väg 54b

uppsala science park

s-752 37 uppsala

sweden

tel. +46 18 44 44 830

fax. +46 (0)  18 57 24 28

email info@bioVic a.com

www.bioVic a.com

reg no. 556774-6150

press release uppsala, 2017-03-03

rådgiVare samt emissionsinstitut

Vator Securities är Bolagets finansiella rådgivare och Baker McKenzie är Bolagets legala rådgivare i samband med 

transaktionen. Emissionsinstitut för transaktionen är Eminova Fondkommission.

för Ytterligare information, kontakta:

Anders Rylander, VD Biovica 

Tel.: +46 (0)18 444 48 35 

Email: anders.rylander@biovica.com

Om bioVica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. 

Biovicas DiviTum™ teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna 

ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter 

från första behandlingsdagen.

Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations 

cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum™ är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket 

Läs mer: www.biovica.com


