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Pressmeddelande Stockholm den 10 juni 2020 

 

 

 

MEDICOVER AVSER ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION 

Medicover AB (publ) (”Medicover” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att 
genomföra en riktad nyemission av B-aktier till svenska och internationella 
institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Bolaget har anlitat SEB 
Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”), som sole lead 
manager och bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen. 

Teckningskursen och antalet nyemitterade B-aktier i den Riktade Nyemissionen kommer att 
fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuilding-förfarandet”). 
Medicover bedömer att flexibiliteten som möjliggörs av en riktad nyemission gör att det är det 
mest lämpliga alternativet för Bolaget vid denna tidpunkt eftersom ett sådant förfarande gör 
det möjligt att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att 
diversifiera aktieägarbasen. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen 
kommer att fastställas genom ett Bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att 
teckningskursen kommer återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. 
Avsikten är att upp till 15 miljoner B-aktier skall erbjudas i den Riktade Nyemissionen. 

Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta 
pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av nya aktier i den Riktade Nyemissionen 
förväntas äga rum innan handel på Nasdaq Stockholm inleds kl 09.00 den 11 juni 2020. 
Tidpunkten för stängning, prissättning och tilldelning i Bookbuilding-förfarandet kommer att 
fastställas av Bolaget och SEB. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade 
Nyemissionen genom ett pressmeddelande omedelbart efter att Bookbuilding-förfarandet har 
avslutats. 

Bolaget avser att använda nettolikviden från nyemissionen till att ytterligare stödja dess 
tillväxtstrategi, till att stärka balansräkningen och för bolagets löpande verksamhet. Under 
rådande marknadsförhållanden förväntar sig Bolaget se attraktiva möjligheter till att fortsätta 
dess investeringar för tillväxt, organiskt och genom förvärv. Medicover har en förvärvshistorik 
med mer än 25 slutförda förvärv sedan börsnoteringen 2017. Följaktligen är detta en attraktiv 
tidpunkt för Medicover att stärka den finansiella ställningen. 

Genomförandet av den Riktade Nyemissionen förutsätter bland annat att Medicovers 
styrelse, efter att Bookbuilding-förfarandet har avslutats, beslutar att emittera nya aktier med 
stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 april 2020. 

I samband med den Riktade Nyemissionen har Medicover åtagit sig att, med sedvanliga 
undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar efter registreringen 
av den Riktade Nyemissionen hos Bolagsverket. Därutöver har Bolagets större ägare Celox 
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Holding AB och NG Invest Beta AB, samt Medicovers styrelseledamöter, VD och CFO åtagit 
sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under motsvarande period. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Hanna Bjellquist, Head of IR  

0703033272 
hanna.bjellquist@medicover.com 

 

Denna information är sådan som Medicover AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 10 juni 2020 kl. 17.31 CEST. 

 

Viktig information 

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa 
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta 
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana 
legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att 
förvärva eller teckna, några värdepapper i Medicover i någon jurisdiktion, varken från 
Medicover eller någon annan. 

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval 
av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan 
information har inte oberoende kontrollerats av SEB. 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. 

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att 
registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 och får inte erbjudas 
eller säljas i USA. Bolaget kommer inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller 
erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller 
distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika 
eller Australien 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. 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 
godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Medicover har inte godkänt 
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något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget 
prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade 
Nyemissionen. 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 i förhållande till de 
värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet 
som detta dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna 
utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med professionell erfarenhet i 
frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i 
artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) 
Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 
(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I 
Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast 
tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är 
relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller 
agera eller förlita sig på det. 

Framåtriktade uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Medicovers 
avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Medicovers framtida 
verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, 
strategier och möjligheter samt marknaderna där Medicover verkar. Framåtriktade uttalanden 
är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord 
såsom ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” 
eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De 
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav 
många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Medicover anser att 
förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge 
några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa 
uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och 
osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som 
framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana 
risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att 
faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är 
underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Medicover garanterar inte att 
antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel 
och åtar sig inte något ansvar för den framtida uppfyllelsen av de uttalanden som görs i detta 
pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta 
pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta 
pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta 
pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta 
pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att 
ändras utan föregående meddelande. Varken Medicover eller någon annan åtar sig någon 
skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av 
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framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som 
uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande. 
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