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STOCKHOLM, 30 september 2019 
 
Karo Pharma offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen 

Prospektet avseende Karo Pharma Aktiebolags (“Karo Pharma”) företrädesemission om cirka 

2 003 miljoner kronor har idag, den 30 september 2019, godkänts och registrerats av 

Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Karo Pharmas webbplats, www.karopharma.se, 

samt på SEB:s webbplats för prospekt, www.seb.se/prospekt, och Swedbanks webbplats för 

prospekt, www.swedbank.se/ prospekt. 

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter finns tillgängliga på Karo Pharmas 

webbplats samt på SEB:s och Swedbanks respektive webbplatser för prospekt. 

Rådgivare 

SEB Corporate Finance och Swedbank Corporate Finance är Joint Global Coordinators och White 

& Case är legal rådgivare till Karo Pharma i samband med företrädesemissionen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.se 

Mats-Olof Wallin, CFO, 076-002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se 

Om Karo Pharma 

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av 

receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och 

detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap. 

VIKTIG INFORMATION 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med 

aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma Aktiebolag. Inbjudan till berörda personer att teckna 

aktier i Karo Pharma Aktiebolag kommer endast att ske genom det svenskspråkiga prospekt som Karo Pharma 

Aktiebolag offentliggör genom detta pressmeddelande. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till 

Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan 

jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, 

registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte 

heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära 

sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller 

kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (“Securities Act”) och 

får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i 

eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig 

inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, 

Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra 

åtgärder än de som följer av svensk rätt. 


