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Lumito genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med 
den genomförda företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, 
I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, 
SINGAPORE, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT 
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION 
SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE LAGAR OCH REGLER. 

Lumito AB (publ) ("Lumito" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units bestående av 
aktier och teckningsoptioner av serie TO4, som offentliggjordes den 5 november 2021 och som 
beslutades av den extra bolagsstämman i Bolaget den 24 november 2021 ("Företrädesemissionen"). I 
samband härmed har styrelsen i Lumito, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts som en del av 
Företrädesemissionen, beslutat om en riktad nyemission av aktier till de garanter i 
Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget 
("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,80 SEK per 
aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.  

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de 
garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant 
ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Ett antal garanter har valt att erhålla 
garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av 
bemyndigande från bolagsstämman den 27 maj 2021, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken 
omfattar totalt 405 000 aktier. 

Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på 
garantiersättning. Teckningskursen är fastställd till 0,80 SEK per aktie, vilket motsvarar samma 
teckningskurs per aktie som i Företrädesemissionen. Samtliga aktier i Ersättningsemissionen har 
tecknats och tilldelats. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Lumito med 405 000 aktier 
till totalt 156 708 371 aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt 10 125,00 SEK till cirka 
3 917 709,28 SEK. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 0,26 
procent. 

Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare 
till Lumito i samband med Företrädesemissionen. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Mattias Lundin, VD Lumito AB (publ) 
Mobil: +46 (0)76 868 45 09 
E-post: ml@lumito.se 

Om Lumito AB 
Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och 
patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och 
säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast 
där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta 
cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting 
Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre 
kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i 
första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid 
Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se. 

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 (8) 5030 1550 och ca@mangold.se.  
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Viktig information 
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner 
vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta 
pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa 
sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva 
eller teckna några värdepapper i Lumito i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i 
Företrädesemissionen har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget har offentliggjort 
med anledning av Företrädesemissionen. 

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. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, 
reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, 
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan 
jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i 
strid med gällande lagar och regler.  

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av 
värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den europeiska unionen kan ett 
sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella 
syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, 
”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller 
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, 
utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som 
okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och 
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller 
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad 
information.  


