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Arcomas nyemission inför planerad listning på First North
framgångsrikt genomförd
Nyemissionen i Arcoma har framgångsrikt avslutats. Knappa 14 MSEK, d.v.s. 93 % av maxbeloppet,
tillförs bolaget av nya tecknare, existerande aktieägare samt av teckningsåtagare och garanter. Genom
emissionen nyemitteras 1 000 755 aktier och Arcoma tillförs cirka 190 nya aktieägare. Avräkningsnotor
är planerade att skickas ut till tecknarna idag den 15 oktober 2014.
”Jag vill passa på att hälsa alla nya aktieägare välkomna och tacka för förtroendet. Det har varit
inspirerande att under arbetet med nyemissionen få träffa alla investerare som visat stort intresse för
vår verksamhet och våra produkter. Genom nyemissionen tillförs vi kapital för att arbeta vidare mot de
mål vi har satt upp”, säger Jonas Salomonson, VD för Arcoma AB.
Planerad listning på First North
Första handelsdag för Arcomas aktier på First North är beräknad att bli den 11 november 2014. Arcoma
har för avsikt att utse en likviditetsgarant före första handelsdag på First North.
Antal aktier och aktiekapital
När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Arcoma att
uppgå till 7 113 386 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 14 226 772 SEK.
Om Arcoma
Arcoma, med över 40 års samlad erfarenhet av branschen, 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. Produkterna
erbjuds i olika kostnadsnivåer och för olika kliniska behov. Arcoma marknadsför och säljer sina
röntgensystem globalt under varumärket Arcoma och IMIX via specialiserade distributörer samt via
OEM-kunder.
Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Arcoma i samband med nyemissionen. I
samband med att listningsprocessen initierades utsågs Sedermera Fondkommission även till bolagets
Certified Adviser.
För ytterligare information kontakta:
Jonas Salomonson, VD
Telefon: 0470-70 69 11
E-post: jonas.salomonson@arcoma.se
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