
Gradientech offentliggör utfall
företrädesemission
Uppsala, 3 januari 2022. Gradientech AB (publ) (”Gradientech” eller ”Bolaget”)
meddelar att Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”), i vilken
teckningsperioden löpte ut den 23 december 2021, har avslutats. Den slutliga
sammanräkningen visar att 3 675 316 aktier, motsvarande 90 procent av
Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Genom
Företrädesemissionen tillförs Gradientech cirka 75,3 MSEK före avdrag för
emissionskostnader.

Utfall
Företrädesemissionen omfattade högst 4 068 607 aktier, varav 2 041 792 aktier,
motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av
teckningsrätter. 416 264 aktier, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen,
har anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter. Därtill har 1 217 260 aktier,
motsvarande 30 procent tecknats genom infriande av investeringsåtaganden. Totalt har 3
675 316 aktier, motsvarande cirka 90 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och
utan stöd av teckningsrätter.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det
prospekt  som  publicerades  i  samband  med  Företrädesemissionen.  Meddelande  om
tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom att en
avräkningsnota skickas till  respektive tecknare.  Tilldelade aktier  tecknade utan stöd av
teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
 
BTA
BTA  (betald  tecknad  aktie)  kommer  att  omvandlas  till  ordinarie  aktier  när
Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 2,
2022.
 
Antal aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen tillför Gradientech cirka 75,3 MSEK före emissionskostnader. Till följd
av Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 367 531,60 SEK till
totalt 1 588 113,90 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 3 675 316 aktier
till 15 881 139 aktier.
 
Rådgivare
Redeye  är  finansiell  rådgivare  och  Advokatfirman  Lindahl  KB  är  legal  rådgivare  till
Gradientech i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar
emissionsinstitut.   

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
sara.thorslund@gradientech.se

Om Gradientech
Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa
generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC gör att patienter
med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv,
minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids
största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För mer information
besök gärna www.gradientech.se.  

http://www.gradientech.se/

