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Regulatoriskt pressmeddelande 

 

 

Enzymatica offentliggör tilläggsprospekt 

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, 

KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE 

ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. 

Styrelsen i Enzymatica AB (”Enzymatica” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tillägg (”Tilläggsprospektet”) till det 

EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 5 augusti 

2022 (”Prospektet”). Tilläggsprospektet har i dag godkänts av Finansinspektionen och har publicerats på 

Bolagets hemsida samt i andra kanaler. 

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Enzymatica, den 16 augusti 2022, genom 

pressmeddelande offentliggjorde att en ny studie från Innsbrucks Medicinska Universitet visar att Bolagets CE-

märkta produkt ColdZyme skyddar vävnad i luftvägarna från att infekteras av de utbredda omikronvarianterna 

BA.4 och BA.5. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enzymatica.se. 

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt 

samtyckt till teckning av aktier i den företrädesemission som Enzymatica offentliggjorde den 19 juli 2022 

(”Företrädesemissionen”) har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller 

samtycke inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 22 

augusti 2022. Återkallelse ska ske skriftligen till Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm eller via e-post till 

emission@penser.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin 

förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om 

investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. 

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på www.penser.se och www.enzymatica.se. För fullständiga 

villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet. 

För mer information, kontakta: 

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB 
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com 

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB 
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com 

 

Viktig information 
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. Mottagaren av detta pressmeddelande 
ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i 
respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende  
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ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant 
erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska 
Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta meddelande endast erbjudas i enlighet 
med tillämpliga undantag i Prospektförordningen. 

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. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, 
reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika 
eller Australien 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. 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som 
omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är 
endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i 
paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell 
erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i 
artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 
("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana 
personer benämns gemensamt "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 dokument och inte heller agera eller förlita sig på det. 

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har offentliggjorts av 
Bolaget den 5 augusti 2022. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i 
Prospektförordningen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i 
Prospektförordningen. Fullständig information avseende Företrädesemissionen kan endast fås genom 
Prospektet. Enzymatica har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon 
annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att 
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett 
investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på 
offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av den finansiella rådgivaren. Den finansiella 
rådgivaren agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Den 
finansiella rådgivaren är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som 
tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som 
omnämns häri. 

Information till distributörer 
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i 
Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella 
genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt  
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utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt 
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Enzymaticas aktier varit föremål för en 
produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående 
av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och 
godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla 
distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat 
Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Enzymaticas aktier kan sjunka och investerare 
kan förlora hela eller delar av sin investering, att Enzymaticas aktier inte är förenade med någon garanti 
avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Enzymaticas aktier endast är lämplig för 
investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp 
av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan 
investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. 
Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska 
försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. 

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller 
lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare 
eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Enzymaticas aktier. 

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Enzymaticas aktier 
samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler. 
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