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Observera: detta är en svensk översättning av ett pressmeddelande ursprungligen upprättat på 

engelska. Vid eventuella skillnader mellan versionerna ska den engelskspråkiga versionen äga 

tolkningsföreträde. 

 

STENOCARES grundare erbjuder tecknare en gratis aktie 

 
Som uppföljning av deras löfte från den 14 januari 2020, meddelar grundarna av STENOCARE att de 

kommer att leverera gratis aktier till samtliga tecknare i STENOCARE:s kommande 

företrädesemission till ett värde av cirka 20 MDKK, motsvarande en omedelbar värdeökning i aktien 

om cirka 5%. 

 

I den kommande företrädesemissionen, som tillkännagivits, levererar STENOCARE:s grundare i 

enlighet med sitt löfte från den 14 januari, då de mottog ett stort antal aktier från en tidigare 

leverantör. I tillkännagivandet den 14 januari lovade grundarna att överlämna 50-60% av dessa aktier. 

Genom detta tillkännagivande kan denna procentandel bli så hög som 80% vid full teckning i 

företrädesemissionen. Detta är grunden för det unika erbjudandet att köpa 3 nya aktier och få 1 gratis 

aktie direkt från grundarna, vilket sammantaget ger fyra aktier till priset av tre i den kommande 

företrädesemissionen. 

 

Alla befintliga aktieägare får ytterligare 5% i värde  

Strukturen i företrädesemissionen är klassisk med teckningsrätter som utges till befintliga aktieägare 

och varje aktie får en teckningsrätt. För varje 6 rätter är det möjligt att köpa en ny aktie i emissionen 

och för varje 3 nya aktier som köpts i emissionen levereras EN gratis aktie av grundarna. Därigenom, 

som ett exempel, för varje 18 aktier som innehas kan 3 nya aktier köpas till priset av 20 DKK vardera. 

På detta sätt har aktieägaren 21 aktier. Därefter läggs den vederlagsfria aktien till totalt 22 aktier vilket 

innebär en ökning av värdet på aktien med 1/21 eller cirka 5% vilket gynnar alla aktieägare, utöver 

grundarna. 

 

Alla teckningsåtagare får 25% rabatt i förhållande till erbjudandepriset på 20dkk / aktie 

Uppmätt endast i förhållande till de enskilda tecknarna är beräkningen att för varje 3 aktier som 

tecknas erhålls en bonusaktie, vilket ger totalt 4 aktier eller en rabatt på 25% utlöst av bonusaktien. 

 

Denna diskonteringsmodell innebär ingen utspädning och leder till en omedelbar värdeökning i aktien 

snarare än den utspädning som tenderar att inträffa när en normal företrädesemission genomförs med 

rabatt som ges på den allmänna teckningskursen som alla betalar, så att säga. 

 

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD och grundare, kommenterar: 

”Som grundare ser vi många spännande möjligheter framöver för STENOCARE. Med detta 

tillkännagivande tar vi ytterligare kalkylerade risker genom att ge befintliga aktier till ett värde av 20 

MDKK från våra personliga innehav till den kommande transaktionen. Det är vår förhoppning att detta 

kommer att uppskattas av våra +4000 aktieägare, samt att det kommer att ses som ett tydligt tecken 

på vårt engagemang för att STENOCARE ska lyckas.” 

 

Prospektet och ytterligare information om företrädesemissionen finns på vår hemsida 

https://stenocare.com/investor-relations/  
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För ytterligare information om STENOCARE, vänligen kontakta: 

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD          Tel: +45 31770060            E-mail: presse@stenocare.com 

Denna information är information som STENOCARE A/S är skyldig att publicera i enlighet med EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen tillhandahölls av kontaktpersonen ovan för offentliggörande den 12 maj 2020. 

 

 

Om STENOCARE A / S 

STENOCARE A / S grundades 2017 med syftet att vara en aktiv deltagare i det danska pilotprogrammet 

för medicinsk cannabis. Företaget var först med att få den danska läkemedelsmyndighetens tillstånd 

att importera, distribuera samt odla och producera medicinsk cannabis. STENOCARE utvecklar också 

en separat produktionsanläggning för odling och produktion av medicinsk cannabis i företagets lokaler 

på Jylland, Danmark. 
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