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Corpura AB är finansiell rådgivare åt
Hemcheck Sweden AB (publ) inför notering
på Nasdaq First North
Kort om hemCheck
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att röda blodkroppar spricker i blodprov-
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Dessa två komponenter kommer att intro-
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Teckningsåtaganden
hemCheck har erhållit teckningsåtaganden om
nästan 15 MSEK, motsvarande cirka 53,2 procent
av den initiala emissionslikviden. Teckningsåtagandena är inte säkerställda. Teckningsåtagarna
är garanterade full tilldelning i Nyemissionen. Se
nedan beskrivning av de två största teckningsåtagarna:
• LMK Forward AB är ett helägt dotterbolag till LMK
Industri, ett nordiskt privatägt investmentbolag
med investeringar i ett flertal bolag. LMK Forward
har åtagit sig att teckna units för cirka 3,2 MSEK
i nyemissionen och äger, per den 31 december
2016, 6,3 % av rösterna och kapitalet i Bolaget.

• SHL Group är en strategisk viktig
teckningsåtagare i nyemissionen. SHL Group
utvecklar och producerar produkter för injektion
och inhalation av läkemedel. Med verksamhet
i Taiwan, Kina, Sverige och USA är SHL Group
världens största leverantör av auto-injektorer.
Bland deras kunder finns världens största
läkemedels- och bioteknikbolag. SHL Group
bildades 1989 och har idag totalt drygt 3 200
medarbetare. SHL Group har åtagit sig att teckna
units för 3 MSEK i nyemissionen.

Erbjudandet i sammandrag
Värdering: cirka 35 MSEK (före nyemissionen)
Teckningstid: 18 januari 2017 – 3 februari 2017
Teckningspost: 1 000 units. Varje unit består av en
aktie och en teckningsoption av serie TO 1.
Teckningskurs: 6 SEK per unit, vilket motsvarar
6 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras
vederlagsfritt. Courtage utgår ej. En teckningsoption
ger rätt till teckning av en ny aktie till lösenpriset 6
SEK per aktie under perioden 29 januari 2018 - 9
februari 2018.
Emissionsvolym: hemCheck tillförs, före avdrag
för emissionskostnader, 28,2 MSEK vid full teckning
i nyemissionen och ytterligare 28,2 MSEK vid fullt
nyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningsåtaganden: hemCheck har erhållit teckningsåtaganden om cirka 15 MSEK, motsvarande
cirka 53,2 procent av den initiala emissionslikviden.
Övertilldelningsemissionen: Vid överteckning
kan en övertilldelningsemission användas om upp
till 1,98 MSEK och ytterligare 1,98 MSEK vid fullt
nyttjande av teckningsoptionerna.
Marknadsplats: Bolaget avser att ansöka om upptagande av Bolagets aktier och teckningsoptioner till
handel på First North. Förutsatt marknadsplatsens
godkännande beräknas första dag för handel för
Bolagets aktie och teckningsoption på First North bli
den 10 mars 2017.
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Hänvisning till prospekt
Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till
hemChecks prospekt och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Varje beslut att investera i hemCheck bör grunda sig på en bedömning av
innehållet i prospektet i dess helhet, vilket efter godkännande, kommer finnas tillgängligt
på http://hemcheck.com/investors/ipo-2017/
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För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Fredrik Holst, vd Corpura AB,
Mail: fredrik.holst@corpura.se
Telefon: 0703-66 09 48

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.

Linnégatan 44
SE-114 47, Stockholm
Börshuset, Skeppsbron 2
SE-211 20 Malmö

info@corpura.se
www.corpura.se

