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12 maj, 2021 

Prospekt avseende Enzymaticas företrädesemission 

offentliggjort  

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER 

TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN 

JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA 

FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. 

Prospektet avseende Enzymatica ABs (publ) (”Enzymatica”) nyemission med företrädesrätt för Enzymaticas aktieägare om 

cirka 59 miljoner kronor har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 

Prospektet kan erhållas från Enzymatica och Erik Penser Bank och hålls tillgängliga på Enzymaticas webbplats 

(www.enzymatica.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga 

på Enzymaticas och Erik Penser Banks webbplatser per 19 maj 2021.  

Preliminär tidplan för nyemissionen 

12 maj 2021  Sista dag för handel med Enzymaticas aktier inklusive teckningsrätter  

14 maj 2021  Första dag för handel med Enzymaticas aktier exklusive teckningsrätter  

17 maj 2021  Avstämningsdag för deltagande i Nyemissionen 

19 maj – 2 juni 2021 Teckningsperiod 

19 – 28 maj 2021  Handel i teckningsrätter 

7 juni 2021   Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Nyemissionen 

Rådgivare 

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Enzymatica i samband med Nyemissionen. Mannheimer Swartling är legala 

rådgivare till Bolaget. 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 

Bengt Baron, arbetande styrelseordförande Enzymatica AB 

Tel: 0708-59 30 09 | E-post: bengt.baron@outlook.com 

Therese Filmersson, CFO och tf VD Enzymatica AB 

Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com 

Claus Egstrand, Chief Operating Officer & Senior Director Growth Enzymatica AB 

Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com 

mailto:bengt.baron@outlook.com


PRESSMEDDELANDE 

 

Enzymatica AB (publ) 

Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden 

Tel: +46 (0)46-286 31 00, Web: enzymatica.se 

2 

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB 

Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com 

VIKTIG INFORMATION 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, 

teckningsrätter eller andra värdepapper i Enzymatica. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enzymatica kommer 

endast att ske genom det prospekt som Enzymatica offentliggör idag den 12 maj 2021. 

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt 

eller indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, 

Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant 

offentliggörande, publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva andra åtgärder än de som 

krävs enligt svensk lag. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i 

strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot 

tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller 

teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats och kommer inte att 

registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”) eller 

värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, 

direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, 

registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion 

i USA. Enzymatica avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande 

av värdepapper till allmänheten i USA. 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i 

något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast 

lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. 

OM ENZYMATICA AB 

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-

näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första 

produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på 30-tal 

marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på 

befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund 

och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och 

www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden 

 

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se 
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