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Alteco Medical: Idag inleds företrädesemissionen
Idag, den 29 september 2016, inleds teckningstiden i Alteco Medical AB:s (”Alteco”) företrädesemission. Även
allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen och teckningstiden löper till och med den 13 oktober 2016.
Vid fulltecknad nyemission tillförs Alteco cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader. Memorandum, teaser och
anmälningssedel utan företrädesrätt finns att tillgå på Altecos, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive
hemsidor (www.altecomedical.se, www.aktietorget.se och www.sedermera.se). Alteco har, genom bolagets
huvudägare, erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande motsvarande hela emissionsbeloppet.
Kort om Alteco Medical
Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården och orsakar
idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Alteco tillverkar och marknadsför Alteco® LPS
Adsorber för reduktion av bakteriegiftet lipopolysackarid i blodet hos patienter med sepsis eller septisk chock orsakad av
gramnegativa bakterier. Mer specifikt fångar bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS Adsorber upp det
bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar bolagets behandling den
kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande
infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. Med Alteco® LPS Adsorber har hittills fler än 2 500 behandlingar
genomförts.
VD Håkan Petersson kommenterar:
– Alteco Medical står inför en spännande utveckling. Kapitalet från den förestående nyemissionen kommer att användas till
att slutföra den multicenterstudie vi genomför samt möjliggöra en marknadsexpansion i Europa. Multicenterstudien är
omfattande och målsättningen är att studien ska generera ytterligare evidensdata. Vår marknadsexpansion genomförs
genom att bygga upp ett omfattande distributionsnätverk samt på egen hand genom projektet Clinical ICU Project finna
referenskliniker. Våra huvudägare har avtalat om teckningsförbindelser och garantiåtagande motsvarande hela
emissionsvolymen. Varmt välkommen att delta som ägare i Alteco.
Villkor för nyemissionen i sammandrag:
• Teckningstid: 29 september – 13 oktober 2016.
• Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie.
• Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 23 september. De som på avstämningsdagen är
registrerade som aktieägare i Alteco Medical AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls
en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
• Sista dag för handel i Altecos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 21 september 2016.
• Första dag för handel i Altecos aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 22 september 2016.
• Emissionsvolym: Företrädesemission om 16 377 600 SEK, vilket högst omfattar 10 918 400 aktier.
• Antal aktier innan nyemission: 16 377 600 aktier.
• Värdering: Cirka 24,6 MSEK (pre-money).
• Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,4 MSEK
(motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen) och garantiteckning om cirka 7 MSEK, (totalt
motsvarande cirka 43 procent av emissionsvolymen). Totalt motsvarar teckningsförbindelser och
garantiåtaganden hela emissionsvolymen.
• Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden
29 september – 11 oktober 2016.
• Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) påbörjas den 29 september 2016 och pågår fram
till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas att ske första halvan av
november 2016.
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• Marknadsplats: Alteco Medical AB är noterat på AktieTorget.
Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt ytterligare information om teckningsförbindelser och
garantiåtagande finns att ta del av i upprättat memorandum.
Målsättningar
I aktuellt memorandum har Altecos målsättningar preciserats enligt följande. Bolagets mål är att:

Offentliggöra resultatet av pågående multicenterstudie under slutet av 2017.

Öka acceptansen och användningen av bolagets produkt på nyckelkliniker i Europa, kontrakt med minst 20 nya
kliniker inom ramen för Clinical ICU Project under 2016/2017.

Om styrelsen efter utvärdering av första fasen finner det av värde för bolaget kommer en andra fas av studien att
genomföras på ett större patientunderlag i flera europeiska länder under 2018/2019.

Att bolagets förestående nyemission skall driva bolaget mot ett positivt kassaflöde.
Informationsträffar
I samband med bolagets nyemission kommer Alteco att delta på ett antal informationsträffar för att informera om bolagets
verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis att närvara vid och det kommer att
bjudas på lättare förtäring. För anmälan till eller ytterligare information vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på
e-post: anmalan@sedermera.se eller på telefon: 040-615 14 10.



29/9 Stockholm – Investerarträff kl. 12.00–13.15, AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm.
30/9 Malmö – Investerarträff kl. 11.45–13.00, Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Alteco Medical i samband med nyemissionen.
För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission, telefon: 040-615 14 10, e-post: info@sedermera.se.
För ytterligare information om Alteco Medical, vänligen kontakta:
Håkan Petersson, VD, telefon 0706 - 320 043.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 september 2016.

Alteco Medical AB (org.nr. 556625-0840) - Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna
intensivvården. Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Bolagets patenterade CE-märkta
produkt Alteco® LPS Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar
bolagets behandling den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den
bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten.

