Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) genomför nu en företrädesemission av units (aktier och vederlagsfria
vidhängande teckningsoptioner) om totalt cirka 44,7 MSEK. De som på avstämningsdagen den 7 februari 2020
var registrerade som aktieägare i Invent Medic äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen. För
varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit
består av sex (6) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningstiden pågår under perioden 13-27
februari 2020. I teasern finnes sammanfattad information om erbjudandet. För mer information, inklusive en
mer utförlig beskrivning av Invent Medics verksamhet och fullständiga villkor och anvisningar, hänvisas till det
EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av emissionen. Prospektet finns att tillgå via Invent Medics
(www.inventmedic.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Du kan ha dina aktier i Invent Medic registrerade på två
sätt:
1. På en depå hos en förvaltare (exempelvis Avanza eller
Nordnet), på ett investeringssparkonto eller i en
kapitalförsäkring.
2. På ett VP-konto (direktregistrerat ägande).
1. Du som har aktier registrerade på en depå hos en
förvaltare, på ett investeringssparkonto eller i en
kapitalförsäkring
Oftast räcker det med att logga in på din depå för att få
instruktioner om hur du tecknar. Om du inte hittar dessa
instruktioner, vänligen kontakta din förvaltare så kommer
densamma att hjälpa dig. Observera att i det fall nyttjande
av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare,
rekommenderas detta att ske tidigt i teckningstiden på
grund av att respektive bank/förvaltare har olika
tidsgränser för sista dag för teckning.
2. Du som har aktier på ett VP-konto
a) Emissionsredovisning
Du erhåller en emissionsredovisning med inbetalningsavi
där det framgår antal erhållna uniträtter och antalet
aktier som kan tecknas med företrädesrätt. I det fall du
vill nyttja samtliga uniträtter betalar du in enligt
inbetalningsavin.
b) Särskild anmälningssedel – med företrädesrätt
I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller om du av
andra skäl avser att utnyttja ett annat antal uniträtter än
vad som framgår av emissionsredovisningen från

Euroclear Sweden AB, ska särskild anmälningssedel
användas.
Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet
med de instruktioner som anges på den särskilda
anmälningssedeln.
Emissionsredovisningen
från
Euroclear Sweden AB ska därmed inte användas. Särskild
anmälningssedel finns bilagd till detta informationsblad,
men kan även beställas från Sedermera Fondkommission
via telefon eller e-post.
c) Teckning över 15 000 EUR med företrädesrätt i
förekommande fall
I det fall att din teckning uppgår till eller överstiger 15 000
EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till
Sedermera Fondkommission samtidigt som betalning sker
enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism. Observera att BTU (Betald
Tecknad Unit) inte kan bokas ut, trots att betalning
inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera
Fondkommission tillhanda. Penningtvättsformulär finner
du bilagt tillsammans med övriga dokument i detta
utskick.
d) Anmälningssedel – utan företrädesrätt
Om du önskar teckna fler aktier än vad du har rätt till med
företrädesrätt fyller du även i anmälningssedel utan
företräde. Sådan anmälningssedel finns bilagd till detta
informationsblad, men kan även beställas från Sedermera
Fondkommission via telefon eller e-post. Teckning kan
även ske elektroniskt med BankID på www.sedermera.se.

Observera: För att inte värdet på erhållna uniträtter ska gå förlorade måste du antingen teckna aktier med stöd av
uniträtter i Invent Medic senast den 27 februari 2020 eller sälja uniträtterna senast den 25 februari 2020.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Invent Medic.
Anmälningssedel skickas till Sedermera Fondkommission.
Tel: +46 40-615 14 10
E-post: issuingservices@sedermera.se

