Mölndal 27 november 2019

Integrum har genomfört en riktad nyemission om 9,2
miljoner kronor för att vidare expandera säljinsatserna
på USA marknaden

Styrelsen för Integrum AB (publ) (”Integrum” eller ”Bolaget”) har med stöd av det
bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 30 september 2019, beslutat
om en riktad nyemission av 1 314 300 nya aktier av serie B till en teckningskurs om
7,00 kronor per aktie (”Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget tillförs 9,2 miljoner
kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts till en
rabatt motsvarande om 12,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen
under perioden 11 november 2019 till och med 22 november 2019. Enligt styrelsens
bedömning är teckningskursen marknadsmässig under rådande bransch- och
marknadsförhållanden. Nyemissionen tecknas av ett antal erfarna investerare som
tecknat sig för aktier i den riktade emissionen genom ett bookbuilding-förfarande. Syftet
med Nyemissionen är att vidare expandera Bolagets säljinsatser på USA marknaden.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra
kapitaliseringen på ett tids- och kostnadseffektivt vis, där emissionskostnaderna
beräknas till ca 50.000 kr
Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 9,5 procent av aktiekapitalet och 6,3
procent i förhållande till antalet röster i Integrum efter Nyemissionen, varvid antalet
utestående aktier av serie B ökar med 1 314 300 från 13 143 000 till 14 457 300 och
aktiekapitalet ökar med 131 430 kronor från 964 810 kronor till 1 096 240 kronor.
Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget.

För mer information kontakta
Maria Lopez, VD.
Mobil: 070 846 10 69
Email: maria.lopez@integrum.se
Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000 eller
certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2019 kl.
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VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Integrum i någon jurisdiktion, varken från Integrum eller
från någon annan. Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag 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 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 (”Securities Act”), och får inte erbjudas
eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns
ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU)
2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk
myndighet i någon jurisdiktion. Integrum har inte godkänt något erbjudande till
allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har
tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EESmedlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den
medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.
Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktas till,
”kvalificerade investerare” så som definierats som (i) professionella investerare som
omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) omfattas av artikel 49(2)(a) till (d)
(”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “Relevanta
Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i
Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att
genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska
inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller
förlita sig på det.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras,
reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan
jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna

information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för
legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande
och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
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.
Framåtriktad information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som avser Bolagets
avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat,
finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och
möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Ord som ”avses”,
”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, 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. Denna information, de åsikter
och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid
detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Varken Bolaget eller någon
annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering
av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller
omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Integrum utvecklar och marknadsför innovativa system för skelettförankrade proteser. Integrums OPRA
Implant System förbättrar livskvaliteten för amputerade genom förbättrad funktion, komfort och mobilitet.
Med 20 års erfarenhet från 500 operationer i 14 länder är bolaget idag världsledande inom
skelettförankrade proteser för behandling av amputerade. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North
Growth Market.

