
•	Fler	än	40	000	behandlingar	av	godartad	prostataförstoring	genomförda
•	Tidiga	resultat	visar	på	en	minskad	risk	för	att	drabbas	av	prostatacancer	efter	behandling
•	Planerad	större	studie	på	10	000	patienter	samt	prospektiv	studie	och	ökad	marknadsbearbetning

Inbjudan	till 
teckning av aktier
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ProstaLund i korthet

Sedan	verksamheten	kom	tillbaka	till	Lund	har	
vi	bland	annat	återuppbyggt	en	väl	fungerande	
försäljningsorganisation	i	Skandinavien	och	USA	
och	vi	har	också	utsett	en	ny	distributör	i	Kina.	
Just	nu	är	vi	inne	i	en	intensiv	fas	med	arbetet	för	
att	erhålla	det	kinesiska	myndighetsgodkännandet.	

Vår	pågående	kraftfulla	satsning	på	försäljningen	
påverkar	naturligtvis	vårt	resultat	negativt	på	kort	
sikt	men	med	en	starkare	försäljningsorganisation	
och	de	nya	produkterna	CoreTherm	Short	och	
CoreBloc	klara	i	USA	förväntar	vi	oss	se	snabba	
resultat.	Redan	under	inledningen	av	2014	
har	vi	också	sett	en	ökning	i	försäljningen	på	
hemmamarknaden.

Godartad prostataförstoring
Ungefär	hälften	av	alla	män	över	50	år	och	upp	
till	80	procent	av	alla	män	över	80	år	drabbas	av	
BPH	(Benign	Prostatahyperplasi),	även	benämnt	
godartad	prostataförstoring.	Drygt	40	000	män	
har	genomgått	en	behandling	med	CoreTherm	
-	ProstaLunds	patenterade	värmebehandling	för	
BPH	-	och	metoden	används	idag	på	sjukhus	och	
läkarmottagningar	runt	om	i	världen.

Publicerade	rapporter	från	oberoende	organ	och	
myndigheter	har	gett	bolagets	behandlingsmetod	
goda	vitsord	och	ProstaLunds	BPH-behandling	
rekommenderas	av	bland	andra	American	
Urology	Association	och	European	Urology	
Association	i	deras	respektive	riktlinjer1.	
CoreTherm-behandlingen	tar	tio	minuter	att	
genomföra	på	en	mottagning,	i	jämförelse	med	
kirurgi	som	kräver	nedsövning	och	två	till	tre	
dagars	sjukhusvistelse.

ProstaLunds hypotes – förebyggande 
skydd mot prostatacancer
Omkring	15	%	av	alla	cancerupptäckter	i	
västvärlden	är	relaterade	till	prostatacancer2.	
Enbart	i	Sverige	får	9	000	män	diagnosen	
prostatacancer	årligen3.	Det	har	i	vetenskapliga	
studier	visats	att	patienter	som	behandlats	med	

Vi	passerade	en	viktig	milstolpe	under	första	
kvartalet	2014	då	vi	kunde	presentera	resultaten	
från	en	pilotstudie	på	1	500	patienter	som	
behandlats	med	CoreTherm	och	som	visade	
en	tydlig	indikation	på	minskad	förekomst	av	
prostatacancer.	Dessa	tidiga	resultat	är	mycket	
spännande	men	vi	behöver	givetvis	större	
underlag	att	bygga	vidare	på.	Vi	avser	därför	att	
genomföra	en	större	studie	på	10	000	patienter	
för	att	få	ett	större	underlag	samt	en	mindre	
prospektiv	studie	för	att	undersöka	de	mekanismer	
som	kan	ligga	bakom	CoreTherms	potentiella	
skyddseffekt.	Ytterligare	framgångsrika	resultat	i	
de	kommande	studierna	skulle	givetvis	innebära	
ett	stort	genombrott	för	vår	behandlingsmetod.
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1. Guidelines	on	the	Management	of	Male	Lower	Urinary	Tract	Symptoms	(LUTS),	incl.	Benign	Prostatic	Obstruction	(BPO);	European	Association	of	Urology	2012)	,Ref2:	American	Urological	Association	Guideline:	
Management	of	Benign	Prostatic	Hyperplasia	(BPH),	2010.	2.	American	Cancer	Society.	3.	Cancerfonden.	4.	Cancers	2011	(ISSN	2072-6694),	no.	3,	”Risk	of	Prostate	Cancer	after	Trans	Urethral	Resection	of	
BPH:	A	Cohort	and	Nested	Case-Control	Study”.	5.	Frey	B,	Weiss	EM,	Rubner	Y,	Wunderlich	R,	Ott	OJ.	Sauer	R,	Fietkau	R,	Gaipl	US.	Old	and	new	facts	about	hyperthermia-induced	modulations	of	the	immune	
system.	Int	J	Hyperthermia;	2012;	28(6):	528-542.

Vi	har	nu	beslutat	att	genomföra	en	nyemission	
för	att	finansiera	dessa	studier	samt	för	att	
intensifiera	marknadsföringen	och	föryngra	
produktprogrammet.	Med	dessa	förutsättningar	
kan	vi	fortsätta	arbeta	hårt	för	att	öka	vår	
marknadsandel	ytterligare.		

Magnus Bolmsjö
VD och styrelseledamot
ProstaLund AB

Vi har de senaste åren arbetat mycket med att bygga en stabil grund för vår verksamhet och återuppbygga ett framgångsrikt 
koncept. För att lyckas har vi tagit bort onödiga kostnader, omorganiserat och framförallt prioriterat försäljningsorganisationen. 
Sjukvården är konservativ och vi har som ett mindre medtech-bolag med begränsade resurser en bit kvar att gå. Men med 
en väsentligt lägre kostnadsbild än tidigare och tydligare fokus på försäljning och användarna är det min övertygelse att vi 
kommer att lyckas med våra mål. Det senaste året har dessutom fokuserat mycket kring vår hypotes om en skyddseffekt mot 
prostatacancer.

traditionell	kirurgi	för	godartad	prostataförstoring,	
så	kallad	TURP,	har	en	förhöjd	risk	med	30	%	
att	drabbas	av	prostatacancer	jämfört	med	
normalbefolkningen4.	

Det	finns	idag	allt	fler	internationella	veten-
skapliga	studier	som	tyder	på	att	värmenekros	
(det	vill	säga	att	vävnad	hettas	upp	till	sådan	
temperatur	att	cellerna	förstörs)	i	vävnad	
skapar	en	immunologisk	reaktion	som	hämmar	
tumörtillväxt	och	ger	en	form	av	individuell	
skyddande	effekt	mot	sjukdomen5.	

Företrädesemission 2014
Resultatet	från	pilotstudien	på	1	500	patienter	
stärker	hypotesen	att	CoreTherm,	förutom	
att	vara	en	effektiv	behandling	mot	godartad	
prostataförstoring,	även	ger	ett	förebyggande	
skydd	mot	prostatacancer.	Som	tidigare	
kommunicerats	avser	ProstaLund	att	studera	
detta	ytterligare	i	en	väsentligt	större	studie	
under	2014-2015	på	data	från	uppemot	
10	000	patienter	som	genomgått	bolagets	
behandlingsmetod	mellan	åren	1995-2012.	Den	
slutliga	utformningen	på	studien	är	inte	beslutad	
men	styrelsen	i	ProstaLund	bedömer	i	dagsläget	
att	studien	skulle	pågå	under	12-18	månader	
från	den	tidpunkt	då	studien	inleds.	

ProstaLund	avser	även	att	genomföra	en	studie	
för	att	undersöka	den	tumörimmunologiska	
effekten	och	studera	vilka	mekanismer	
som	ligger	bakom	CoreTherms	potentiella	
skyddseffekt	mot	prostatacancer.	Denna	studie	
genomförs	som	en	prospektiv	studie	på	50	till	
100	patienter.

Härutöver	avser	ProstaLund	bland	annat	att	
finansiera	ökad	marknadsföring	och	försäljning	
samt	utveckling	av	produktprogrammet.

Målsättning
ProstaLunds	initiala	målsättning	är	att	inom	
en	överskådlig	framtid	åter	redovisa	samma	
försäljning	(omkring	40	miljoner	kronor)	och	bli	
samma	innovativa	bolag	med	en	spännande	
produktportfölj	som	innan	2006	då	ProstaLund	
varje	år	lanserade	nya	urologiprodukter.	

Om	de	kommande	studierna	faller	väl	ut	avser	
styrelsen	att	se	över	bolagets	marknadsstrategi	
och	målsättningar	för	att	anpassas	till	dessa	nya	
förutsättningar.



Erbjudandet i sammandrag
•	 Företrädesrätt: Sista dag för handel i bolagets aktie 

inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 maj 2014 
och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var 
den 21 maj 2014. Avstämningsdag var den 23 maj 2014. 
 
För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav 
av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) 
ny aktie. 

•	 Teckningstid: 27 maj – 12 juni 2014. 

•	 Teckningskurs: 10,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej. 

•	 Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst cirka  
16 miljoner kronor före emissionskostnader. 

•	 Antal aktier innan nyemission: 3 184 887 aktier. 

•	 Värdering: Cirka 32 miljoner kronor (pre-money). 

•	Marknadsplats: ProstaLunds aktie handlas på AktieTorget.  

•	 Teckningsförbindelser: ProstaLund har erhållit 
teckningsförbindelser om cirka 10,2 miljoner kronor. Ingen 
ersättning utgår för dessa åtaganden.

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med 
risktagande. I ProstaLunds memorandum finns en 

beskrivning av potentiella risker som är förknippade 
med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett 

investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans 
med övrig information i det kompletta memorandumet 
noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt 

för nedladdning på bolagets, AktieTorgets och 
Sedermera Fondkommissions respektive hemsida 

(www.prostalund.se, www.aktietorget.se,  
www.sedermera.se).



”Drygt 40 000 män har 
genomgått en behandling 

med CoreTherm® och 
metoden används 

idag på sjukhus och 
läkarmottagningar runt 

om i världen.”



Villkor och anvisningar

Erbjudandet 
Styrelsen	i	ProstaLund	AB	beslutade	den	15	maj	2014,	med	stöd	
av	bemyndigande	från	årsstämma	den	5	maj	2014,	att	genom	
företrädesemission	öka	bolagets	aktiekapital	med	högst	1	592	443	SEK	
genom	nyemission	av	högst	1	592	443	aktier	envar	med	ett	kvotvärde	om	
1,00	SEK	till	en	teckningskurs	om	10,00	SEK	per	aktie.	Även	allmänheten	
ges	rätt	att	teckna	i	nyemissionen.	Det	totala	emissionsbeloppet	uppgår	till	
högst	15	924	430	SEK.	

Företrädesrätt till teckning	
De	som	på	avstämningsdagen	den	23	maj	2014	var	registrerade	som	
aktieägare	i	ProstaLund	äger	företrädesrätt	att	teckna	aktier.	För	varje	
befintlig	aktie	erhålls	en	(1)	teckningsrätt.	Innehav	av	två	(2)	teckningsrätter	
berättigar	till	teckning	av	en	(1)	ny	aktie.		

Avstämningsdag	
Avstämningsdag	hos	Euroclear	Sweden	AB	(”Euroclear	Sweden”)	för	
fastställande	av	vem	som	ska	erhålla	teckningsrätter	i	nyemissionen	var	den	
23	maj	2014.	Sista	dag	för	handel	i	bolagets	aktie	inklusive	rätt	att	erhålla	
teckningsrätter	var	den	20	maj	2014	och	första	dag	exklusive	rätt	att	erhålla	
teckningsrätter	var	den	21	maj	2014.	

Teckningsrätter	
Aktieägares	företrädesrätt	utövas	med	stöd	av	teckningsrätter.	Den	som	var	
registrerad	som	aktieägare	på	avstämningsdagen	den	23	maj	2014	erhöll	
en	(1)	teckningsrätt	för	varje	befintlig	aktie.	För	teckning	av	en	(1)	ny	aktie	
erfordras	två	(2)	teckningsrätter.	

För att inte värdet på erhållna teckningsrätter ska gå förlorade måste 
aktieägaren antingen teckna aktier med stöd av teckningsrätter i ProstaLund 
senast den 12 juni 2014 eller sälja teckningsrätterna senast den 9 juni 2014. 

Handel med teckningsrätter	
Handel	med	teckningsrätter	kommer	att	ske	på	AktieTorget	under	perioden	
27	maj	–	9	juni	2014.	

Teckningskurs 
De	nya	aktierna	emitteras	till	en	teckningskurs	om	10,00	SEK	per	aktie.	
Courtage	utgår	ej.		

Teckningstid	
Teckning	av	aktier	ska	ske	på	nedan	angivet	sätt	under	perioden	från	och	
med	den	27	maj	–	12	juni	2014.
	
Observera	att	teckning	av	aktier	ska	ske	senast	kl.	15.00	den	12	juni	2014.	
Efter	teckningstidens	utgång	blir	outnyttjade	teckningsrätter	ogiltiga	och	
saknar	därmed	värde.	Outnyttjade	teckningsrätter	kommer	därefter,	utan	
avisering	från	Euroclear	Sweden,	att	avregistreras	från	aktieägarens	VP-
konto.	

Styrelsen	för	ProstaLund	äger	rätt	att	förlänga	den	tid	under	vilken	anmälan	
om	teckning	och	betalning	kan	ske.	Meddelande	om	detta	kommer	i	så	
fall	att	ske	senast	den	12	juni	2014,	genom	pressmeddelande	på	bolagets	
hemsida.	Styrelsen	i	ProstaLund	har	inte	förbehållit	sig	rätten	att	dra	in	
erbjudandet	permanent	eller	tillfälligt.	Det	är	inte	heller	möjligt	att	dra	tillbaka	
erbjudandet	efter	det	att	handel	med	värdepappren	inletts.
	 	
Information till direktregistrerade aktieägare	
De	som	på	avstämningsdagen	var	registrerade	i	den	av	Euroclear	Sweden	
för	bolagets	räkning	förda	aktieboken	erhåller	förtryckt	emissionsredovisning	
med	bifogad	inbetalningsavi	samt	folder	innehållande	en	sammanfattning	
av	villkor	för	nyemissionen	och	hänvisning	till	fullständigt	memorandum.	Av	
den	förtryckta	emissionsredovisningen	framgår	bland	annat	antalet	erhållna	
teckningsrätter	och	det	hela	antalet	aktier	som	kan	tecknas.	

Den	som	är	upptagen	i	den	i	anslutning	till	aktieboken	förda	förteckningen	
över	panthavare	m.fl.	erhåller	inte	någon	emissionsredovisning	utan	
underrättas	separat.	Någon	separat	VP-avi	som	redovisar	registrering	av	
teckningsrätter	på	aktieägares	VP-konto	kommer	ej	att	skickas	ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare	
Aktieägare	vars	innehav	är	förvaltarregistrerat	hos	bank	eller	annan	förvaltare	
erhåller	varken	emissionsredovisning	eller	särskild	anmälningssedel,	dock	
utsändes	folder	innehållande	en	sammanfattning	av	villkor	för	nyemissionen	
och	hänvisning	till	fullständigt	memorandum.	Teckning och betalning ska ske 
i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter – 
direktregistrerade aktieägare
Anmälan	om	teckning	med	stöd	av	teckningsrätter	ska	ske	genom	samtidig	
kontant	betalning.	Betalning	ska	vara	Sedermera	Fondkommission	tillhanda	
senast	den	12	juni	2014.	Observera	att	det	kan	ta	upp	till	tre	bankdagar	för	
betalningen	att	nå	mottagarkontot.	Anmälningssedlar	som	sänds	med	post	
bör	avsändas	i	god	tid	före	sista	teckningsdagen.		

Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av 
nedanstående alternativ:  

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden 
I	det	fall	samtliga	på	avstämningsdagen	erhållna	teckningsrätter	utnyttjas	för	
teckning	av	aktier	ska	den	förtryckta	inbetalningsavin	från	Euroclear	Sweden	
användas	som	underlag	för	anmälan	om	teckning	genom	betalning.	Den	
särskilda	anmälningssedeln	I	ska	därmed	inte	användas.	Inga	tillägg	eller	
ändringar	får	göras	i	den	på	inbetalningsavin	förtryckta	texten.	Anmälan	är	
bindande.	

2. Särskild anmälningssedel I
I	det	fall	teckningsrätter	förvärvas	eller	avyttras	eller	om	aktieägaren	av	
andra	skäl	avser	att	utnyttja	ett	annat	antal	teckningsrätter	än	vad	som	
framgår	av	den	förtryckta	inbetalningsavin	från	Euroclear	Sweden,	ska	
särskild	anmälningssedel	I	användas.	Anmälan	om	teckning	genom	betalning	
ska	ske	i	enlighet	med	de	instruktioner	som	anges	på	den	särskilda	
anmälningssedeln	I.	Den	förtryckta	inbetalningsavin	från	Euroclear	Sweden	
ska	därmed	inte	användas.	Särskild	anmälningssedel	I	kan	beställas	från	
Sedermera	Fondkommission	via	telefon	eller	e-post.	

Ifylld	särskild	anmälningssedel	I	ska	vara	Sedermera	Fondkommission	
tillhanda	på	nedanstående	adress,	fax	eller	e-post	senast	kl.	15.00	den	12	
juni	2014.	Endast	en	anmälningssedel	per	tecknare	kommer	att	beaktas.	Vid	
flera	inlämnade	anmälningssedlar	gäller	den	senast	inkomna.	Ofullständigt	
eller	felaktigt	ifylld	särskild	anmälningssedel	I	kan	komma	att	lämnas	utan	
avseende.	Anmälan	är	bindande.	I	det	fall	ett	för	stort	belopp	betalas	in	av	
en	tecknare	kommer	ProstaLund	att	ombesörja	att	överskjutande	belopp	
återbetalas.		

Teckning utan stöd av teckningsrätter	
Teckning	av	aktier	utan	företräde	ska	ske	under	samma	period	som	teckning	
av	aktier	med	företrädesrätt,	det	vill	säga	från	och	med	den	27	maj	–	12	
juni	2014.	Anmälan	om	teckning	utan	stöd	av	teckningsrätter	ska	göras	på	
avsedd	särskild	anmälningssedel	II.	Sådan	anmälningssedel	kan	erhållas	från	
Sedermera	Fondkommission	på	nedanstående	adress,	telefonnummer	eller	
på	Sedermera	Fondkommissions	hemsida	(www.sedermera.se),	på	bolagets	
hemsida	(www.prostalund.se),	eller	på	AktieTorgets	hemsida		
(www.aktietorget.se).	



Ifylld	anmälningssedel	ska	vara	Sedermera	Fondkommission	tillhanda	på	
nedanstående	adress,	fax	eller	e-post	senast	kl.	15.00	den	12	juni	2014.	
Endast	en	anmälningssedel	per	tecknare	kommer	att	beaktas.	Vid	flera	
inlämnade	anmälningssedlar	gäller	den	senast	inkomna.	Ofullständigt	eller	
felaktigt	ifylld	anmälningssedel	kan	komma	att	lämnas	utan	avseende.	
Anmälan	är	bindande.	I	det	fall	ett	för	stort	belopp	betalas	in	av	en	tecknare	
kommer	ProstaLund	att	ombesörja	att	överskjutande	belopp	återbetalas.	

Besked	om	eventuell	tilldelning	lämnas	genom	utskick	av	avräkningsnota	och	
betalning	ska	ske	i	enlighet	med	anvisningarna	på	denna.	Avräkningsnotor	
är	beräknade	att	skickas	ut	snarast	efter	avslutad	teckningstid	och	betalning	
ska	ske	senast	fyra	bankdagar	därefter.	De	som	inte	tilldelats	några	aktier	får	
inget	meddelande.

Tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter 
För	det	fall	inte	samtliga	aktier	tecknas	med	företrädesrätt	enligt	ovan	
ska	styrelsen,	inom	ramen	för	nyemissionens	högsta	belopp,	besluta	om	
tilldelning	av	aktier	till	annan	som	tecknat	aktier	utan	stöd	av	företrädesrätt	
samt	besluta	hur	fördelning	mellan	tecknare	därvid	ska	ske.	

I	första	hand	ska	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,	ska	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	ska	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	ska	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.

Aktieägare bosatta utanför Sverige	
Aktieägare	som	är	bosatta	utanför	Sverige	och	som	äger	rätt	att	teckna	
aktier	i	nyemissionen	kan	vända	sig	till	Sedermera	Fondkommission	på	
ovanstående	telefonnummer	för	information	om	teckning	och	betalning.	

Observera	att	erbjudandet	enligt	bolagets	memorandum	inte	riktar	sig	till	
personer	som	är	bosatta	i	USA,	Kanada,	Nya	Zeeland,	Sydafrika,	Japan,	
Australien	eller	andra	länder	där	deltagande	förutsätter	ytterligare	prospekt,	
registrering	eller	andra	åtgärder	än	de	som	följer	av	svensk	rätt.	

Betalning	från	utlandet	ska	erläggas	till	Sedermera	Fondkommissions	
bankkonto	hos	Swedbank:	

BIC:	SWEDSESS	
IBAN	nr:	SE44	8000	0816	9591	3403	9479

Betalda tecknade aktier (BTA) 
Teckning	genom	betalning	registreras	hos	Euroclear	Sweden	så	snart	
detta	kan	ske,	vilket	normalt	innebär	upp	till	tre	bankdagar	efter	betalning.	
Därefter	erhåller	tecknare	en	VP-avi	med	bekräftelse	att	inbokning	av	betalda	
tecknade	aktier	(BTA)	har	skett	på	tecknarens	VP-konto.	Observera	att	
aktieägare	som	har	sitt	innehav	förvaltarregistrerat	via	depå	hos	bank	eller	
fondkommissionär	delges	information	från	respektive	förvaltare.

Handel med betald tecknad aktie (BTA)
Handel	med	BTA	kommer	att	ske	på	AktieTorget	från	och	med	den	27	maj	
2014	fram	till	dess	att	Bolagsverket	har	registrerat	nyemissionen.	Denna	
registrering	beräknas	ske	i	början	på	juli	2014.

Leverans av aktier	
BTA	kommer	att	ersättas	av	aktier	så	snart	nyemissionen	har	registrerats	
av	Bolagsverket.	Efter	denna	registrering	kommer	BTA	att	bokas	ut	från	
respektive	VP-konto	och	ersättas	av	aktier	utan	särskild	avisering.	I	samband	
med	detta	beräknas	de	nyemitterade	aktierna	bli	föremål	för	handel	på	
AktieTorget.

Handel med aktier
Bolagets	aktie	är	upptagen	till	handel	på	AktieTorget.	Aktien	handlas	under	
kortnamnet	PLUN	och	ISIN-kod	SE0002372318.	De	nyemitterade	aktierna	
kommer	att	bli	föremål	för	handel	på	AktieTorget.	En	handelspost	omfattar	
en	(1)	aktie.	

Rätt till utdelning	
Vinstutdelning	för	de	nya	aktierna	ska	utgå	från	och	med	den	första	
avstämningsdag	för	utdelning	som	infaller	efter	aktiens	registrering	i	den	av	
Euroclear	Sweden	förda	aktieboken.

Emissionsresultatets offentliggörande 
Utfallet	av	nyemissionen	kommer	att	offentliggöras	genom	ett	
pressmeddelande	på	bolagets	och	AktieTorgets	respektive	hemsida		
(www.prostalund.se	samt	www.aktietorget.se),	vilket	beräknas	ske	under	
vecka	25,	2014.	

Emissionsinstitut 
Sedermera	Fondkommission	agerar	emissionsinstitut	med	anledning	av	
aktuell	företrädesemission.
	
Övrigt
Samtliga	aktier	som	erbjuds	i	denna	nyemission	kommer	att	nyemitteras.	
Det	finns	därför	inga	fysiska	eller	juridiska	personer	som	erbjuder	att	sälja	
värdepapper	i	denna	nyemission.		

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Sedermera	Fondkommission	 	Fax:	0431	-	47	17	21
Emissionstjänster	 	 	E-post: nyemission@sedermera.se
Importgatan	4	 	
SE-262	73	Ängelholm

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:
ProstaLund AB		 	 	Sedermera Fondkommission 
Tel:	046	-	28	65	820	 	Tel: 0431	-	47	17	00
E-post:	info@prostalund.se	 	E-post:	nyemission@sedermera.se

Memorandum	finns	tillgängligt	via	bolagets	hemsida		
(www.prostalund.se),	AktieTorgets	hemsida	(www.aktietorget.se)	
samt	Sedermera	Fondkommissions	hemsida	(www.sedermera.se).	
Memorandum	kan	även	erhållas	kostnadsfritt	från	ProstaLund.	
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