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Handel med teckningsrätter börjar tisdag den 15 november 
 
November 14 2022 
 
Boule Diagnostics AB (publ) (“Boule” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: BOUL) meddelar att handel 
med teckningsrätter för den pågående företrädesemissionen påbörjas från börsöppning imorgon 
tisdag 15 november till skillnad från tidplanen som har tidigare kommunicerats.  
 
Nedan följer tidsplanen för företrädesemissionen. 
 

14 november – 28 november 2022 Teckningsperiod 

15 november – 23 november 2022 Handel i teckningsrätter 

30 november 2022  Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen 

 
Rådgivare 

Pareto Securities AB agerar Sole Manager och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. 
Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Boule och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal 
rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Jesper Söderqvist, VD och Koncernchef, Boule Diagnostics AB, telefon +46 (0)70-689 05 90 
Annette Colin, CFO, Boule Diagnostics AB, telefon +46 (0)70-319 06 76 
 
Om Boule Diagnostics AB 
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och 
förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora 
sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som 
veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, 
Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare 
och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. 
www.boule.com  
 
Viktig information 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat 
sätt handla med aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Boule. Ingen 
åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i 
några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Boule kommer 
endast att ske genom det prospekt som Boule offentliggör. 

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. Detta pressmeddelande varken identifierar eller försöker att identifiera risker (direkta eller 
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indirekta) som kan vara kopplade till en investering i aktier eller andra värdepapper i Boule. Inbjudan 
till berörda personer att teckna aktier i Boule har endast skett genom det prospekt (”Prospektet”) som 
offentliggjorts av Bolaget den 10 november 2022. Prospektet har godkänts och registrerats av 
Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.boule.com. Godkännandet bör 
inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i 
Prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga 
eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att 
investera i Bolagets värdepapper. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska 
förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i 
Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas 
en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med 
artikel 2 k i Prospektförordningen. 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller 
indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of 
Columbia, (”USA”)), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, 
Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för 
legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med 
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande 
utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga 
aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget 
(”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 
1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA 
och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller 
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom 
en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med 
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken 
godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska 
Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan 
myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet 
respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet.  
 
I Storbritannien, är detta dokument och annat material i förhållande till Värdepapperna som är 
beskrivna häri, endast distribuerade till, och endast riktad till, och någon investering eller 
investeringsåtgärd till vilket detta dokument relaterar är endast tillgängligt, och kommer endast att vara 
avsedd för, ”kvalificerade investerare” (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen 
vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer 
som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen 
”investment professionals” i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 
49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller 
investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras 
tillsammans till som ”relevanta personer”). I Storbritannien, är alla investeringar eller 
investeringsaktiviteter till vilka denna kommunikation relaterar till endast tillgänglig för, och kommer 
endast att avse, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några 
åtgärder med detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det. 
 
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 utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i 
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den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de 
erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa 
värdepapper 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 Bolagets aktier eller 
teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att 
Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller 
kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner 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 Bolagets aktier eller teckningsoptioner.  

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

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2022 kl. 15:20 CET. 

 

 


