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Nyemissionen inleds idag
Idag, den 28 januari 2014, inleds teckningstiden i Alteco Medical AB:s nyemission inför listning på AktieTorget.
Teckningstiden löper till och med den 12 februari 2014. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 9 MSEK före
emissionskostnader. I samband med nyemissionen kommer Alteco att delta i ett antal informationsträffar samt en
webbhearing för att informera om bolaget och dess framtidsplaner. Memorandum, folder samt anmälningssedel finns
härmed att tillgå på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor
(www.altecomedical.se, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).
Motiv för nyemission – ökad marknadsbearbetning
Alteco säljer produkten Alteco® LPS Adsorber som kan hejda den kritiska fasen vid sepsis (livshotande blodförgiftning) vilket
förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. För att
stärka bolagets tidigare studier och data från genomförda behandlingar planerar Alteco närmast att inleda en mer
omfattande studie på patienter från kliniker i Norden, Tyskland och Italien. Syftet med studien är att stärka den kliniska
argumentationen för marknadsbearbetning och expansion, med fokus på Europa. Vidare är studien ett viktigt
marknadsföringsverktyg för att starta användningen av produkten på nyckelkliniker. Emissionslikviden är huvudsakligen
avsedd att finansiera patientstudien och den ökade marknadsbearbetningen.
Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 28 januari – 12 februari 2014.

Teckningskurs: 3,70 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Högst 8 954 000 SEK före emissionskostnader. Lägst 1 620 000 aktier och högst 2 420 000 aktier.

Minsta teckningspost: 1 300 aktier.

Antal aktier innan nyemission: 8 498 400 aktier.

Värdering: Cirka 31,4 MSEK (pre-money).

Aktiens ISIN-kod: SE0005620408
Teckningsförbindelser och garantiteckning
Alteco har erhållit skriftliga bindande teckningsförbindelser om totalt cirka 3,5 MSEK och garantiåtagande om 1,1 MSEK.
Garantiåtaganden gäller i det fall nyemissionen tecknas till åtminstone 5 994 000 SEK (vilket är lägsta nivå för
nyemissionens genomförande). Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden.
Listning på AktieTorget
Alteco är godkänt för listning på AktieTorget under förutsättning att nyemissionen genomförs samt att AktieTorget
bedömer att förutsättningarna finns för en ändamålsenlig handel i bolagets aktie. Första dag för handel beräknas bli den
12 mars 2014.
Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen inför listning på AktieTorget.
Informationsträffar

30 januari 2014 kl. 18.00 - Investerarträff i Uppsala - Salagatan 18 (gamla polishuset).

5 februari 2014 kl. 17.15 - Investerarträff i Skellefteå - Scandic Hotell, Kanalgatan 75.

6 februari 2014 kl. 18.00 - Investerarträff i Stockholm - Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23.

10 februari 2014 kl. 10.00 - Webbhearing på www.aktietorget.se.
Frågor och anmälan avseende informationsträffar
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: anmalan@sedermera.se

Frågor om nyemissionen
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information kontakta VD Jonas Jönmark, 0703 - 655 400.
Alteco Medical AB - 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.

