
   

Zenicors erbjudande till allmänheten övertecknat 
 
Stockholm 10 november, 2014  

Intresset att delta i Zenicors nyemission i samband med notering på Aktietorget var mycket stort. 

Emissionen om 12 MSEK tecknades till ca 180 procent. Därmed tillförs bolaget 12 MSEK före 

emissionskostnader. Styrelsen har därtill beslutat att utnyttja hela övertilldelningsutrymmet om 

140 000 aktier.  

 Zenicor Medical Systems AB (publ) ("Zenicor") nyemission om 12 MSEK övertecknades kraftigt 
 Zenicor tillförs fler än 1 100 nya aktieägare 
 Zenicor tillförs 12 Mkr, före emissionskostnader 
 Övertilldelningsutrymmet utnyttjas för att tillgodose det stora intresset 
 Pris per aktie i emissionen är 12,80 kr 
 Likviddag är 15 november 2014 
 Första handelsdag på Aktietorget beräknas bli 18 november 2014 
 Totala antal aktier efter nyemissionen är 4 453 000 

Zenicors nyemission övertecknades med stor marginal. Detta innebär att även övertilldelnings-
utrymmet om 140 000 aktier från en av huvudägarna kommer att utnyttjas i syfte att tillgodose det 
stora intresset. Bolaget tillförs därmed det fulla emissionsbeloppet om 12 MSEK före emissions-
kostnader. Totalt kommer således 937 500 nya aktier i Zenicor att emitteras och bolaget får över 
1100 nya aktieägare. Teckningsperioden avslutades den 5 november och första handelsdag i aktien 
beräknas bli 18 november.  
Syftet med nyemissionen är dels att öka antalet aktieägare, dels att kunna öka takten i företagets 
geografiska expansion samt därutöver inleda ökade satsningar på nya kundbehov. Marknads-
organisationen i Norden, Tyskland och Storbritannien kommer att förstärkas och ytterligare 
geografisk expansion kommer att förberedas. Zenicor kommer också att verka för etablering av 
nationella och regionala screeningprogram för förmaksflimmer för att ”Hitta flimmer - Stoppa 
stroke”.  

”Det är glädjande att se det stora intresse som finns att bli aktieägare i Zenicor. Jag vill ta tillfället i 
akt och hälsa alla nya aktieägare i Zenicor hjärtligt välkomna” kommenterar VD Mats Palerius. 

Avanza Bank har varit rådgivare i samband med emissionen. 
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Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor 

Zenicors diagnosmetod finns idag på 250 kliniker i Sverige och Norden. Zenicors lösning består av en 

handhållen apparat (tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare 

episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via 

Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Flera 

omfattande studier har visat att Zenicors tum-EKG, i kombination med kostnadseffektivitet och 

användarvänlighet, har en överlägsen diagnostisk förmåga jämfört med traditionella metoder. 

mailto:mats@zenicor.se
http://www.zenicor.se/pressmaterial/

