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Idag inleds emissionen inför den planerade listningen på First North
Idag, den 25 september 2014, inleds teckningstiden i Arcoma AB:s emission inför den planerade
listningen på NASDAQ OMX First North Sweden. Teckningstiden löper till och med den 9 oktober 2014.
I det fall emissionen blir fulltecknad tillförs Arcoma cirka 15 MSEK före emissionskostnader och
premieersättningar.
Memorandum, folder och anmälningssedel finns att tillgå på bolagets och Sedermera Fondkommission
AB:s respektive hemsidor (www.arcoma-imix.com och www.sedermera.se).
Emissionen genomförs för att finansiera bolagets fortsatta expansion och för att uppfylla
listningskraven på First North. Lägsta nivå för emissionens genomförande är cirka 10 MSEK. Arcoma
har erhållit skriftliga teckningsförbindelser och garantiteckningar motsvarande cirka 9 MSEK. Förutom
3 MSEK som lämnats som brygglån har teckningsförbindelser och garantiåtaganden inte säkerställts
via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.
I samband med att listningsprocessen initierades utsågs Sedermera Fondkommission AB till Certified
Adviser.
”Vi står väl positionerade på en växande marknad och med en lyckad turn-around i ryggen som
inneburit en ny bred produktportfölj och kraftigt sänkt kostnadsbas. Tack vare nya kundkontrakt och
produktintroduktioner har vi ett starkt momentum i vår försäljning. Vi ser en stor potential att fortsätta
växa vidare på tillväxtmarknader som Kina och de nya produkter som vi har i vår pipeline innehåller
nya innovativa lösningar som vi tror möter marknadens efterfrågan, både i nya och existerande
marknadskanaler.
Emissionen och den planerade listningen på NASDAQ First North Sweden ger oss förutsättningar att ta
vara på den möjlighet som teknikskiftet i branschen ger. Detta är ett led i vår långsiktiga plan att skapa
resurser för att bredda verksamheten och lägga grunden för vår globala expansion. Jag ser med
tillförsikt fram emot de kommande åren och hoppas att ni vill följa med oss genom att investera i
Arcoma”, säger Jonas Salmonson, VD Arcoma AB.
Erbjudandet i sammandrag
 Teckningstid: 25 september – 9 oktober 2014.
 Teckningspost: Minsta teckningspost är 400 aktier.
 Teckningskurs: 13,90 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 080 000 aktier och lägst 720 000 aktier. Vid
fulltecknad emission tillförs Bolaget högst cirka 15 MSEK före emissionskostnader.
 Antal aktier innan emission: 6 112 631 aktier.
 Värdering: Cirka 85 MSEK (pre-money).
 Marknadsplats: Bolagets aktie är planerade att anslutas till NASDAQ OMX First North
Sweden. Första dag för handel beräknas bli den 11 november 2014.
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Fullständiga villkor och anvisningar finns att tillgå i memorandumet som publicerats på bolagets och
Sedermera Fondkommission AB:s respektive hemsidor.
Informationsträffar
I samband med emissionen kommer Arcoma AB att anordna och delta i följande informationsträffar
för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner:


Falköping - torsdagen den 25 september 2014 kl. 14.00–14.30 – Stora Aktiedagen i
Falköping, Pingstkyrkan, Odengatan 46. Anmälan sker på Aktiespararnas hemsida
(www.aktiespararna.se).



Stockholm – torsdagen den 2 oktober 2014 kl. 18.00 – Scandic Klara, Slöjdgatan 7, precis vid
Hötorget. För anmälan och ytterligare information vänligen kontakta Sedermera
Fondkommission på tel. 0431-47 17 00 eller anmalan@sedermera.se.



Lund - måndagen den 6 oktober 2014 kl. 12.00 – Investerarlunch på Medicon Village,
Scheleevägen 2 i Gamla gästmatsalen. För anmälan och ytterligare information vänligen
kontakta Sedermera Fondkommission på tel. 0431-47 17 00 eller anmalan@sedermera.se.

För ytterligare information om emissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tfn: 0431 – 47 17 00
E-post: nyemission@sedermera.se
Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till bolaget i samband med emissionen.
Om Arcoma AB
Arcoma, med över 40 års samlad erfarenhet, skapar innovativa digitala röntgensystem vilka ger
sjukvården förutsättningar för att använda sina resurser optimalt och korta ledtiden mellan diagnos
och behandling av patienter. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken
kombinerat med rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk
design, erbjuder kunden kompletta och funktionella digitala röntgensystem. Den breda
produktportföljen erbjuder kombinationer av detektorer, generatorer, programvara och
positioneringssystem som tillsammans skapar, en för kunden, optimal konfigurering. Produkter finns i
olika kostnadsnivåer, för olika kliniska behov och utrymmesbegränsningar. Arcoma marknadsför och
säljer sina röntgensystem globalt under varumärket Arcoma och IMIX via specialiserade distributörer.
Arcoma AB (publ)
Annavägen 1
352 46 Växjö
Tfn: 0470-70 69 00
Hemsida: www.arcoma-imix.com

