Pressmeddelande, 29 oktober 2018

Camanio Care: första teckningsdag för
företrädesemission
Idag, måndag den 29 oktober, inleds teckningsperioden för Camanio Cares företrädesemission.
Tillförda medlen kommer att användas för investeringar i bolagets kommersialisering och
expansion av smarta tjänster för hemmet.
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknik som fokuserar på att leverera innovativa lösningar för
omsorg i hemmet. Camanio Cares styrelse har beslutat om att genomföra en företrädesemission om
5 MSEK, tillsammans med en överteckningsemission om 2 MSEK. Emissionen är ett av flera steg I
bolagets långsiktiga finansiella plan.

Villkor för nyemissionen
-

-

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en
uniträtt.
För varje (1) befintlig aktie erhålles en (1) uniträtt. Det krävs två (22) uniträtter för att teckna
en (1) unit.
Varje unit består av fyra (4) nya aktier samt en (1) teckningsoption (TO 2).
En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Camanio Care AB under
perioden 27 december 2019 – 17 januari 2020. Teckningskurs ska motsvara 70 procent av
den dagliga volymviktade genomsnittskursen under 20 handelsdagar med början den 20
november 2019, dock lägst 1,70 kronor och högst 5 kronor.
Emissionskursen är 6,80 SEK per unit.
Nyemissionen omfattar högst 757 933 units.
Units i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de som tecknat units med
stöd av unitsrätter.
Överteckningsoptionen omfattar högst 294 117 units.

Tidsplan för nyemissionen
-

Teckningsperiod är 29 oktober – 19 november 2018.
Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är 23 oktober 2018.
Första dag med handel i aktien exklusive uniträtt är 24 oktober 2018.
Avstämningsdag är 25 oktober 2018.
Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 19 november 2018.
Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
Handel med untirätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 29 oktober
– 15 november 2018.
Handel med BTU (Betalt Tecknande Units) kommer att ske från och med den 29 oktober
2018 till dess att aktierna och teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket.

-

Handel med teckningsoptioner, TO 2, kommer att ske på Spotlight Stock Market från och
med att optionerna blivit registrerade hos Euroclear. Sista dag för handel med TO 2 kommer
att vara två dagar innan sista dag för inlösen, vilket innebär den 29 januari 2020.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på bolagets hemsida:
https://www.camanio.com/sv/att-investera/ och på Spotlight Stock Markets hemsida
www.spotlightstockmarket.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet
med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik,
hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom
tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors
grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care
AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt
distributörer i Asien, Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.
Prenumerera på våra pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com.
Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018.

