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Corpura AB är finansiell rådgivare
i samband med hemChecks övertecknade
noteringsemission om 30 MSEK
Den 3 februari 2017 avslutades teckningstiden i hemChecks nyemission av units inför den planerade
noteringen vid Nasdaq First North. Emissionen om 28,2 MSEK tecknades till cirka 59 MSEK inklusive
teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 209%. Då emissionen övertecknades
har styrelsen beslutat att till fullo använda en övertilldelningsemission med möjlighet att ge ut
ytterligare 330 000 units, motsvarande 1,98 MSEK. hemCheck tillförs därmed totalt cirka 30 MSEK
före noterings- och emissionskostnader. hemCheck tillförs genom emissionen 1 916 nya aktieägare.

hemChecks VD Annelie Brolinson kommenterar:
– Jag vill hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna till hemCheck och samtidigt tacka för det förtroende som ni visat genom att delta i noteringsemissionen. Det känns mycket inspirerande att vi utökar
ägarskaran med mer än 1 900 nya aktieägare. Vårt nästa steg är nu, bland annat, att vi ska färdigställa produktkonceptet bestående av HELGETM och READYTM för CE-märkning. Därefter kan vi sätta
full fart med en marknadslansering av vårt koncept med start i Sverige. Jag är övertygad om att vi
kommer bidra till en bättre, säkrare och en mer effektiv sjukvård som kommer skapa värde för
våra aktieägare.
Corpura AB är finansiell rådgivare i samband med noteringsemissionen.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48

eller mail fredrik.holst@corpura.se

Om Corpura
Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för
små- och medelstora snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Vi arbetar långsiktigt,
innovativt och, framför allt, nära våra kunder. Genom åren har vi byggt upp ett stort nätverk av privata och institutionella investerare. De större investerarnas inställning till ett
erbjudande är många gånger avgörande för en lyckosam transaktion och därför bygger
våra relationer på tillit och tidigare framgångsrika affärer.
Vi har mycket bred erfarenhet av corporate finance-rådgivning och arbetar i partnerskap. Genom vår samlade kunskap har vi en omfattande kompetens på området och
kan erbjuda högkvalitativa helhetslösningar och skapa långsiktiga relationer med våra
kunder.
Corpura står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö.
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