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Idag inleds teckningsperioden i Panion Animal
Health AB:s företrädesemission
Idag, den 16 maj 2018, inleds teckningstiden i Panion Animal Health AB:s (”Panion”)
företrädesemission av units. Teckningstiden löper till och med den 30 maj 2018.
Vid fulltecknad emission tillförs Panion cirka 9,2 MSEK före emissionskostnader.
Emissionsmemorandum och anmälningssedel finns
tillgängligt på Panions (www.panion-animalhealth.
com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive
hemsidor. Härutöver finns det möjlighet att teckna units
via Mangold (www.mangold.se).
Motiv för unitemission
I januari 2018 genomförde Panion en konvertibelemission om 9 MSEK riktad till Yorkville Advisors Global
(”Yorkville”) samt en konvertibelemission om 0,5 MSEK
riktad till Dividend Sweden. Genom de genomförda
konvertibelemissionerna kunde Panion säkerställa
Bolagets kapitalbehov för de kommande åren.
Bolaget vill nu ge sina befintliga aktieägare möjlighet
att teckna aktier till liknande villkor som Yorkville och
Dividend Sweden. Styrelsen i Panion har därför beslutat
att genomföra en unitemission med företräde för
befintliga aktieägare om total ca 9,2 mkr.
Villkor för unitemissionen:
För varje en (1) per avstämningsdagen den 14 maj
2018 innehavd aktie, erhålls en (1) uniträtt. Två (2)
uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny Unit. Härutöver
erbjuds möjlighet för investerare att teckna Units utan
företrädesrätt.

Teckningstid 		
Avstämningsdag
Handel med uniträtter

16–30 maj 2018
14 maj 2018
16–28 maj 2018

Handel med BTU pågår från 16 maj 2018 fram till dess
att nyemissionen registreras av Bolagsverket, vilket
beräknas ske omkring juni 2018.
Villkor för teckningsoption av serie 1
En (1) teckningsoption av serie 1 (benämns ”TO 1” i
Euroclear Sweden) berättigar innehavaren till teckning
av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om
1,31 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av
teckningsoptioner av serie 1 kan äga rum under
perioden från och med den 1 september 2019 till och
med den 30 september 2019.
Antal Units i erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 8 095 796. Teckningspost
(vid teckning utan företräde): Minsta teckningspost är
5 000 Units (5 700 SEK), vid teckning utan stöd av
uniträtter.
Antalet aktier innan emissionen är 16 191 593 st.

Teckningskurs 1,14 SEK per Unit (teckningsoptionen
som ingår erhålles vederlagsfritt). Courtage utgår ej.

For further information, please contact:
Anja E. H. Holm, CEO | + 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Developing animal health – In Panion, we want to improve the
quality of life for animals suffering from chronic diseases. We are
convinced that gene therapy has promising prospects. Our aim is to
develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with
drug refractory epilepsy, based on CombiGene AB’s technology and
platform. Panion Animal Health AB is listed at AktieTorget.
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