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MediRätt avropar en fjärde tranche av konvertibler om 2,5 MSEK
och ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktieägare
Den 21 maj 2018 meddelade MediRätt att bolaget och European Select Growth
Opportunities Fund ("Investeraren") hade ingått ramavtal om finansiering genom utgivning av
konvertibler till ett värde om högst 50 miljoner SEK över 18 månader. Styrelsen i MediRätt
har nu beslutat om ytterligare en emission av konvertibler till Investeraren, om nominellt 2,5
MSEK. Kapitaltillskottet stärker bolagets egna kapital inför den breda lanseringen av Dosell.
I samband med detta har styrelsen i MediRätt även beslutat att kostnadsfritt ge ut
teckningsoptioner TO6 till Investeraren och övriga aktieägare, för att mildra
utspädningseffekten. 159 574 stycken teckningsoptioner kommer att emitteras till
Investeraren och 158 918 stycken till bolagets aktieägare, proportionellt mot deras
aktieinnehav.
MediRätts VD Carl Johan Merner kommenterar emissionen:
”Allt fler kommuner hör av sig och visar intresse för vår digitala läkemedelsautomat Dosell.
Med det här kapitaltillskottet kan vi ytterligare stärka vår produktionskapacitet och möta en
ökande efterfrågan”, säger VD Carl Johan Merner.
Teckningsoptionerna TO6 är identiska med de teckningsoptioner TO6 som utgavs i samband
med en tidigare konvertibelemission, och som registrerades den 29 november 2018.
Teckningsoptionerna kommer därmed att tilldelas samma ISIN-kod.
1 teckningsoption TO6 kommer att beviljas för varje 94 aktier som innehas på
avstämningsdagen. Datum för avstämning och tilldelning av teckningsoptioner till
aktieägarna kommer att kommuniceras av MediRätt vid ett senare tillfälle.
Teckningsoptionerna ger rätt att teckna 1 aktie i MediRätt till ett lösenpris om 9,40 SEK, fram
till 3-årsdagen för registreringen av de först emitterade teckningsoptionerna TO6, som ägde
rum den 29 november 2018.
Teckningsoptionerna kommer att noteras på Nasdaq First North från och med att de har
registrerats. MediRätt är i dialog med relevanta intressenter för att få tillträde till handel av
TO6 på Nasdaq First North. Notering av optioner är beviljad under förutsättning att avtal om
likviditetsgaranti tecknas.
Villkor för konvertiblerna och teckningsoptionerna publiceras på MediRätts
hemsida http://www.mediratt.com/, tillsammans med uppföljningstabellen som anger
omvandlingar och antal utestående konvertibler och teckningsoptioner.

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
carl.johan.merner@mediratt.com
MediRätt AB (publ)
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c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm
E-post: info@mediratt.com
www.mediratt.com
Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 februari 2019 kl.12.20 CET.
Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och
läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing.
MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som
tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker
medicinering.
Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46
8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

