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Företrädesemissionen samt övertilldelnings-
emissionen registrerade och handeln med BTU 
upphör 
 
Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission och en 
övertilldelningsemission av units som avslutades den 8 maj respektive den 14 maj 2020 
(gemensamt ”Emissionerna”). Emissionerna har registrerats vid Bolagsverket och sista dag 
för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är onsdagen den 10 juni 2020. 
Avstämningsdag är fredagen den 12 juni 2020, varefter BTU omvandlas till B-aktier och 
teckningsoptioner per tisdagen den 16 juni. Teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att 
tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 16 juni 2020. 
Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer inte att upptas till handel. 
 
Efter registrering av Emissionerna uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 3 022 500 SEK fördelat 
på 750 000 aktier av serie A och 5 295 000 aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande av samtliga 
teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 
högst 1 320 000 SEK genom utgivande av högst 300 000 aktier av serie A och 2 340 000 aktier 
av serie B. 
 
Villkor för teckningsoptioner av serie TO1 i sammandrag 
Teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckning 
av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioden den 18 januari 2021 
till och med den 29 januari 2021 till en teckningskurs motsvarande 5,25 kronor per aktie av 
serie B. 
  
För mer information vänligen kontakta: 
Mohan Frick, CEO 
 
Tele: +46 (0)10-218 93 00 
Mail: info@chemotech.se 
 
Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250,  
E-mail: ca@vhcorp.se 
 
Scandinavian ChemoTech AB (publ) 
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge 
cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik elektroporation, som kan användas för behandling 
av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med 
konventionella metoder men där tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt 
nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First 
North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: 
www.chemotech.se.  
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