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Panion Animal Health AB genomför
företrädesemission om cirka 7,7 MSEK
Panion meddelar idag att styrelsen i Panion Animal Health
AB (”Panion” eller ”Bolaget”) den 28 november 2018, med
stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 29 maj
2018, beslutat att genomföra en nyemission av 7 687 374
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Teckningskursen i nyemissionen är 1 krona vilket vid full
teckning kommer att tillföra bolaget cirka 7,7 Mkr före
emissionskostnader om cirka 0,2 Mkr.
Villkor och tidsplan för företrädesemissionen
Rätten att teckna tillkommer i första hand Bolagets
aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt.
För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen
erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar
till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 1 kr
per aktie. Nyemissionen omfattar högst 7 687 374 aktier.
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den
5 december 2018.
Sista dag för handel med Panion-aktien inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 3 december 2018. Aktien
handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och
med den 4 december 2018.
Teckningstiden är 7 december – 21 december 2018.
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight
Stock Market under perioden 7 december – 19 december
2018. Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock
Market från och med den 7 december 2018 fram till dess att
Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och
betaltiden.

For additional information, 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 Spotlight Stock Market.

Villkor för nyemissionen och utförligare
information om nyemissionen
Styrelsen i Panion beslutade 28 november 2018, med stöd av
bemyndigande lämnat vid årsstämma den 29 maj 2018, om
en nyemission av 7 687 374 aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Bolagets befintliga aktieägare
kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier
i förhållande till det antal aktier de äger på
avstämningsdagen den 5 december 2018.
Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1)
teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar innehavaren
till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 1 kr per
aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 7,7 Mkr före
emissionskostnader om cirka 0,2 Mkr.
Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter
ska i första hand tilldelning av nya aktier som tecknats utan
stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även
tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om
tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte,
och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut,
skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal
teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra
hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte
kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till
det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån
detta inte kan ske, genom lottning.
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Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning,
av aktiekapitalet med 358 261,44 kr från 1 074 784,33 kr till
högst 1 433 045,77 kr genom emission av högst 7 687 374
aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,05 kr

Denna information är sådan information som Panion Animal
Health AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 28 november 2018.

Investeringsmemorandum för Företrädesemissionen
beräknas publiceras 6 december 2018.

Organisationsnummer: 559018–4171
Aktiens kortnamn:
PANION
Aktiens ISIN-kod:
SE0008963151

Mangold Fondkommission AB agerar Emissionsinstitut
i företrädesemissionen.
Mer om Bolaget och dess produkter:
http://panion-animalhealth.com

För mer information, kontakta:
Anja Holm, VD
Hemsida: http://panion-animalhealth.com
Maila till: info@panion-animalhealth.com

New postal address:
As part of the process to streamline our internal
processes and reduce unnecessary costs, the postal
address of Panion has just been moved to:
Panion Animal Health AB
c/o Er Redovisning i Skåne AB
Järnåkravägen 3
SE 222 25 Lund, Sweden
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