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VIKTIG INFORMATION
Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till AroCell AB (publ):s prospekt och innehåller
inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Varje beslut att investera i AroCell bör grunda sig på en bedömning
av innehållet i prospektet i dess helhet, vilket efter godkännande, kommer finnas tillgängligt på www.arocell.com.
AroCell AB (publ) (org. nr. 556596-6107).

Nyemissionen i sammandrag
Nyemissionen sker med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar
innehavaren att teckna nya aktier varvid åtta (8) teckningsrätter
ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier. Nyemissionen omfattar
högst 10 752 939 aktier. Teckningskursen uppgår till tre kronor
och tjugofem öre (3,25 SEK) per ny aktie. Vid full teckning
uppgår emissionslikviden till cirka 34,9 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,3 MSEK exklusive
garantikostnader. Garantikostnader uppgår till cirka 2,6 MSEK.
ISIN-koderna är SE0003883990 för aktierna, SE0011036532 för
teckningsrätterna och SE0011036540 för de betalda tecknade
aktierna (BTA). Kortnamnen är AROC för aktierna, TR för teckningsrätterna och BTA för de betalda tecknade aktierna (BTA).

Viktiga datum
Avstämningsdag
Teckningsperiod
Handel med teckningsrätter
Handel med BTA

Offentliggörande av utfall

21 mars 2018
26 mars – 11 april 2018
26 mars – 9 april 2018
26 mars 2018 tills Bolagsverket registrerat
Nyemissionen. Denna
registrering beräknas ske i
början av maj 2018.
Mitten av april 2018

Finansiell kalender
Delårsrapport januari – mars 2018
Årsstämma 2018
Delårsrapport januari – juni 2018
Delårsrapport januari – september 2018
Bokslutskommuniké 2018

27 april 2018
15 juni 2018
31 augusti 2018
9 november 2018
22 februari 2019

Tecknings- och garantiåtaganden
Bolaget har ingått avtal om teckningsåtagande om cirka
0,6 MSEK och avtal om emissionsgaranti motsvarande cirka
25,6 MSEK, innebärande att tecknings- och garantiåtagandena
totalt uppgår till 75 procent av Nyemissionen. Nuvarande
ägare Olle Stenfors har lämnat teckningsåtagande. Garantiåtaganden om cirka 25,6 MSEK från Göran Månsson,
FormueNord Markedneutral, Olle Stenfors, Modelio Equity,
Navitex Trading och Gerhard Dal. Garanternas och teckningsåtagarens betalningsförmåga är inte verifierad och ingen
säkerhet har ställts för åtagandena.

Anmälningssedel och det fullständiga prospektet samt
ytterligare information, kommer efter prospektets
godkännande finnas tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.arocell.com.

VD-ord
2017 har varit ett händelserikt år. Vi har börjat försäljningen av TK
210 ELISA-testet och vi har arbetat hårt med flera viktiga frågor
för att tydliggöra vår affär inför framtiden. Detta innefattar bland
annat bolagets långsiktiga strategi för att bygga framtida värde.
Nyligen tecknade vi ett distributionsavtal med Green Cross Cell
i Sydkorea vilket är en viktig milstolpe för oss på den asiatiska
marknaden. Vi har under året haft samtal med potentiella framtida globala partners verksamma inom IVD (in vitro-diagnostik).
Vår ambition 2018 är att fortsätta driva den strategi vi fastlagt i
syfte att skapa en långsiktig närvaro i fler marknadssegment.

Vår strategi
Vår strategi bygger på aktiviteter inom tre områden:
•
Klinisk validering
•
Kommersialisering
•
Licensiering och partnerskap

Klinisk validering
Klinisk validering är grunden för vår framgång och skapar
förutsättningarna för de två andra delarna. På kort sikt kan det
stimulera nya kunder att köpa TK 210 ELISA-testet till exempel
läkemedelsbolag för läkemedelsutveckling och kliniska studier.
På medellång och lång sikt ger resultaten från våra studier
bevis för nya tillämpningar av biomarkören TK 1. Det är viktigt
att beskriva hur resultaten av vårt test ska tolkas och användas i
olika sammanhang. Vi fortsätter investera i de studier som pågår
och har också för avsikt att investera i nya studier. Vetenskapliga
studier och publicerade resultat från den kliniska valideringen
stärker vårt budskap.

Kommersialisering
Att mäta koncentrationen av TK 1 i olika sammanhang ger
möjlighet för till exempel läkemedelsutvecklare och forskare
att använda vår biomarkör för att optimera utvecklingen av nya
läkemedelskandidater och behandlingsmetoder. Genom att
komma in tidigt i läkemedelsbolagens utvecklingsfas kommer
vår biomarkör att användas under hela utvecklingsfasen och
kommer dessutom att ha stor potential att användas i klinisk
praxis när läkemedlet eller behandlingsmetoden når marknaden. Vi marknadsför AroCell, och vår produkt TK 210™ ELISA på
mässor, utställningar, webinars, på vår och andras webbplatser
och via distributörer på olika marknader. Genom detta får vi
uppmärksamhet och utrymme att förklara värdet av TK 210™.

Licensiering och partnerskap
AroCell har en stark patentportfölj och har för avsikt att förstärka
den genom att söka nya patent. För att säkerställa Bolagets
möjligheter att licensiera ut TK 210™ med tillhörande teknologi
och know-how arbetar AroCell mycket aktivt med att bevaka att
beviljade patent inte utnyttjas utan AroCells medgivande.

För att göra vår biomarkör tillgänglig i stor skala måste vi
etablera samarbeten med IVD-bolag. Med inkluderingen av de
antikroppar AroCell erbjuder på en plattform från ett IVD-bolag,
som har en stor installerad bas med automatiserade plattformar
och bred kundbas, blir varje analys av TK 1 billigare och logistiskt
enklare. Detta kommer att stimulera användningen kliniskt. Det
kommer även att förbättra möjligheten till nya kliniska studier på
fler sjukdomar än vi har idag.
För att fånga IVD-bolagens intresse måste vår biomarkör uppfylla vissa grundläggande krav; så som att ge svar på en klinisk
frågeställning, gärna inom ett indikationsområde med stor
efterfrågan från patienter och betalande sjukvårdssystem.
Genomförandet av våra kliniska studier och marknadsföringsinsatser tillsammans med våra investeringar i etablerade samarbeten med partners inom läkemedelsutveckling och in vitro-diagnostik leder till att vi steg för steg förbättrar förutsättningarna för
att lyckas i denna ambition.

Våra framsteg hittills
Cellkultur och djurmodeller är viktiga för att utveckla nya
läkemedel och behandlingar. Vi har visat att TK 210 ELISA-testet
fungerar för mätning av TK 1 både i cellkultur och i djurmodeller. Detta gör det möjligt för forskare att använda testet redan
vid utprovning av nya preparat innan försök i djurmodeller, dvs
mycket tidigt i utvecklingskedjan, för att utvärdera effekterna
av nya läkemedelskandidater. Vi märker nu ett ökat intresse för
användning av TK 210™ ELISA i tidig forskning och utveckling av
nya läkemedel.
Baserat på senaste tidens resultat i studier har underlagen
och den kliniska evidensen stärkts. Bland annat har de första
resultaten i PROMIX-studien (en multicenterstudie som genomförts av Karolinska sjukhuset och flera andra kliniker i Sverige
på patienter med bröstcancer) har presenterats på ESMO Asia
i november 2017. Resultaten visar att en stegring av TK 1 i blod
direkt efter behandling med cellgifter förutsäger hur tumörstorleken ändras som en följd av behandlingen. Detta indikerar att
vi kan få ett tidigt svar på behandlingens effektivitet genom att
använda TK 210™ ELISA. Vi förväntar oss att ytterligare resultat
från PROMIX-studien presenteras under 2018. Vi har också fått ta
del av nya resultat från UCAN-studien på Akademiska sjukhuset i
Uppsala. De första resultaten visar att det går att följa hur patienter med Hodgkins lymfom får förändrade koncentrationer av TK
1 under behandling.
En pilotstudie som presenterades på NCRI 2017 visade att
patienter med olika stadier av misstänkt prostata-cancer kan
bedömas bättre när TK 210™ används i kombination med PSA,
proPSA och PHI (Prostate Health Index). Studien är ytterligare ett
exempel på att TK 210™ i kombination med andra biomarkörer
ger bättre information.
Vi har även påbörjat försäljningen av TK 210 ELISA-testet.

Våra ambitioner för framtiden
Våra fortsatta kliniska studier fokuseras nu på färre tumörsjukdomar men med fler patienter och ofta i kombination med andra biomarkörer för att klargöra hur TK 210™
ELISA bäst kan användas för att optimera behandling och
uppföljning av patienter.
Vi kommer att intensifiera marknadsföringen för att nå nya
kunder och användare. Framför allt kommer vi att fokusera
på att medverka tidigt i processen för läkemedelsutveckling. Om TK 210™ används tidigt ger det stor möjlighet för
AroCell eftersom det ökar chanserna att TK 210™ används
genom hela utvecklingsprocessen fram till klinisk praxis.
Vi kommer inom en snar framtid att investera mer i digital
marknadsföring och distribution av vår biomarkör TK 210™
ELISA. Vår produkt passar bra för internetbaserad marknadsföring och distribution, och våra produkter efterfrågas
mer och mer via dessa kanaler. Vi är övertygade om att
dessa investeringar kommer att ge resultat redan under
2018 och att den inledande försäljningen vi haft hittills
kommer att öka successivt.
Detta ger möjligheter till tidiga intäkter, mindre inledningsvis men större på sikt i takt med att fler studier startar och
större intäkter när läkemedlen som blir godkända också
används i klinisk praxis med TK 210™ som biomarkör.
Baserat på resultaten som genererats från våra kliniska
och experimentella studier kan vi nu bygga affärsrelationer med större partners inom läkemedelsutveckling. Ett
exempel på detta och ett första steg är samarbetet med
Green Cross Cell i Sydkorea (GCC). Med GCC kommer vi att
samarbeta både inom klinisk utveckling och marknadsföring på flera marknader i Asien. Eftersom GCC dessutom
planerar att lansera sina terapiprodukter på flera marknader i världen, till exempel i USA, räknar vi med att TK 210™
ELISA kommer att säljas tillsammans med GCCs terapiprodukter som en biomarkör. Detta skulle i många avseenden
vara ett genombrott för AroCell.
Tack vare ett målmedvetet arbete och resultaten från våra
kliniska studier har IVD-bolag börjat visa ett ökat intresse
för TK 1 som biomarkör den senaste tiden. Vår ambition är
att under 2018 utveckla samarbetet med flera IVD-bolag

”Vi har under året haft samtal
med potentiella framtida globala
partners verksamma inom IVD
(in vitro -diagnostik). Vår ambition
2018 är att fortsätta driva den
strategi vi fastlagt i syfte att
skapa en långsiktig närvaro
i fler marknadssegment. ”

och att teckna samarbetsavtal. Vi har all anledning att se
positivt på framtiden med alla de möjligheter vi skapar
med TK 210™ ELISA. Det är exceptionellt att ha en biomarkör med så många möjligheter och brett användningsområde. Vi känner stor tillförsikt inför 2018 och kommer
att jobba vidare med att tydliggöra och implementera vår
strategi.
Jan Stålemark, VD AroCell AB (publ)

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN
AroCell har erhållit teckningsförbindelse och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 26,2 MSEK,
motsvarande 75 procent av emissionslikviden. Åtagandena är inte säkerställda.

Bakgrund och motiv
Bakgrund
AroCells affärsidé är att utveckla, producera och kommersialisera
tester för bestämning av koncentrationen av en specifik biomarkör, thymidine kinase 1, TK 1, i serum (blod).
Vid sjukdomar med en hög förekomst av celldelning, exempelvis
vid en cancersjukdom, kan nivåerna av TK 1 i blod öka. Cancervården är ett område där Bolaget bedömer att patienternas
situation sannolikt kan komma att förbättras genom mätningar
av TK 1 i blod.
•

Behandling med cellgifter och biologiska läkemedel syftar
till att skada och döda cancercellerna vilket bör påverka
TK 1 i blodet. En förändring av TK 1 kan indikera att
behandlingen är effektiv. Inte minst då nya experimentella
behandlingar prövas kan denna snabba utvärdering av
behandlingen vara av stort värde.

•

Påvisande av förhöjda halter av TK 1 vid en hälsokontroll
kan indikera en odiagnostiserad cancer.

•

Hos patienter som diagnostiseras med cancer kan
TK 1-nivåer i blodet komma att användas för att skräddarsy
behandlingen för den enskilde patienten. Det kan gälla vid
diagnos men även för att monitorera, exempelvis, en 		
hematologisk malignitet.

•

Efter kirurgi förväntas nivåerna av TK 1 återvända till de
normala, om de inte gör det måste nya behandlingar,
exempelvis med cellgifter eller strålbehandling, läggas till.
Om värdena av TK 1 i blod höjs efter att initialt varit låga
efter behandlingen kan det indikera återfall i cancersjukdomen.

•

Behandling med cellgifter och biologiska läkemedel
syftar till att skada och döda cancercellerna vilket bör
påverka TK 1 i blodet. En förändring av TK 1 kan indikera
att behandlingen är effektiv. Inte minst då nya experimentella behandlingar prövas kan denna snabba utvärdering
av behandlingen vara av stort värde.

AroCell har utvecklat en ny testmetod för bestämning av TK 1
i blodet, TK 210™ ELISA. TK 210™ mäter såväl aktivt som inaktivt
TK 1 protein vilken kan ge kliniska fördelar jämfört med att
enbart mäta aktivt TK 1. I detta avseende skiljer sig TK 210™ ELISA
från andra TK-tester på marknaden. AroCell har genom registrering hos Läkemedelsverket CE-märkt TK 210™ ELISA för analys av
TK 1 koncentration i serum. CE-märkning innebär en kvalitetsstämpel och är viktigt för den fortsatta kliniska valideringen och
kommersialiseringen av TK 210™ ELISA. Bolaget fokuserar på

den kliniska valideringen inom cancervården. Mätning av TK 1
i serum kan vara kliniskt relevant även för andra sjukdomsgrupper där en ökad celldelning är en del av sjukdomsprocessen.
Mätning i serum från patienter visar att TK 210™ ELISA ger ett
bra mått på koncentrationen av TK 1 i blod. Patienter vars blod
har undersökts har varit diagnostiserade med olika hematologiska maligniteter innefattande Hodgkin och non-Hodgkin
lymfom samt leukemi, bröstcancer, levercancer, prostatacancer
och sarkom.
Från patientens perspektiv innebär mätning av TK 1 med
TK 210™ ELISA ett enkelt blodprov. Införande av mätning av TK 1
i blod kan innebära att klinisk praxis ändras när det gäller att
tidigarelägga diagnos (vid hälsokontroller) och tidigt uppmärksamma återfall i cancersjukdom. Det gäller även vid monitorerande av obehandlad sjukdom och för att tidigt utvärdera
etablerade eller experimentella terapier. Potentialen är stor för
AroCells test TK 210™ ELISA att förbättra klinisk praxis och öka
livslängd och livskvalitet hos patienter. Ett utfall av pågående
kliniska studier kan bli att AroCell får möjlighet att utvidga
CE-märkningen av TK210™ ELISA för användning inom olika
specifika sjukdomsgrupper. AroCells kliniska valideringsprogram syftar till att undersöka den kliniska nyttan av TK 1
i olika situationer.

Motiv
Styrelsens bedömning är att AroCell saknar tillräckligt rörelsekapital för Bolagets planer de kommande tolv månaderna. AroCells
befintliga rörelsekapital täcker kapitalbehovet för nuvarande
verksamhet fram till och med fjärde kvartalet 2018. Bristen
som då uppkommer är cirka 361 KSEK. Grunden för ovan är att
Bolaget räknar med att 19 MSEK behövs för driften under de
kommande tolv månaderna. För 2019 räknar Bolaget med ett
behov av rörelsekapital om 20 MSEK. AroCell genomför därför
den Nyemission som beskrivs i Prospektet och som beräknas
tillföra Bolaget cirka 34,9 MSEK före emissionskostnader.

Emissionslikvidens användande
AroCell har för avsikt att använda emissionslikviden för genomförande av Bolagets strategi som bygger på tre områden:
•
Klinisk validering
•
Kommersialisering
•
Licensiering och partnerskap
Områdena är lika prioriterade och emissionslikviden kommer
fördelas jämnt mellan ovan tre områden.

Villkor och anvisningar
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2018 var registrerad som
aktieägare i AroCell AB (publ) erbjuds att med företrädesrätt att teckna
tre (3) nya aktier för åtta (8) befintliga aktier i Bolaget. Aktier som inte
tecknas med stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas dem som
tecknat utan stöd av teckningsrätter, se nedan.
Teckningsrätter
Aktieägare i AroCell AB (publ) erhåller för varje innehavd aktie en (1)
teckningsrätt (av Euroclear Sweden AB benämnd teckningsrätt (”TR”).
Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna tre (3) aktier.
Teckningskurs
Teckningskursen är tre kronor och tjugofem öre (3,25 SEK)
per aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som skall
erhålla teckningsrätter är den 21 mars 2018. Sista dag för handel i
Bolagets aktie med rätt till deltagande i Nyemissionen är den 19 mars
2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i
Nyemissionen är den 20 mars 2018.
Teckningstid
Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 26 mars 2018
till och med 11 april 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade
teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade
teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan
särskild avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, detta ska ske senast sista dagen i
teckningsperioden.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North under
perioden 26 mars 2018 till och med 9 april 2018. Aktieägare ska vända
sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd
för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under
teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på
avstämningsdagen.
Ej utnyttjade teckningsrätter
Teckningsrätter som ej sålts senast den 9 april 2018 eller utnyttjats för
teckning av aktier senast den 11 april 2018, kommer att bokas bort från
samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid
bortbokning av teckningsrätter.

Emissionsredovisning
och anmälningssedlar

sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är
bindande.
Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: AroCell
Box 7461
103 92 Stockholm
Tfn: 08-684 05 800
Email: info@aqurat.se
(inskannad anmälningssedel)
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos
bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller
anmälningssedel, dock utsändes informationsbroschyr innehållande
en sammanfattning av villkor för Nyemissionen och hänvisning till
fullständigt prospekt. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet
med anvisningar från respektive förvaltare.
Teckning utan stöd av företrädesrätt
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period
som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med
den 26 mars 2018 till och med 11 april 2018. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden. En sådan förlängning skall meddelas genom pressmeddelande från Bolaget senast 11 april 2018. Anmälan om teckning utan
företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan
teckningsrätter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas
till Aqurat med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan
beställas från Aqurat via telefon eller e-post. Anmälningssedeln kan
även laddas ned från Bolagets hemsida (www).arocell.com samt från
Aqurat Fondkommissions hemsida (www).aqurat.se.
Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 11 april
2018. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god
tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1)
anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall
fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna
att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat
ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes
rutiner.

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 21 mars 2018 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets
räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med
vidhängande inbetalningsavi, anmälningssedel för teckning utan stöd
av teckningsrätter samt informationsbroschyr. Fullständigt prospekt
kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www).arocell.com
och Aqurat Fondkommissions hemsida (www).aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt
förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon
information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta
i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan) och vilka äger rätt att teckna
aktier i Nyemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på
telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På
grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Brasilien,
Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Schweiz,
Singapore, Sydafrika och Taiwan kommer inga teckningsrätter att
erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder.
I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till
aktieägare i dessa länder.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant
betalning under perioden från och med den 26 mars 2018 till och
med 11 april 2018. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för
betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i
enlighet med något av nedanstående två alternativ.

Tilldelningsprinciper vid teckning
utan stöd av företrädesrätt
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt
enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för
Nyemissionens högsta belopp.

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter
utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från
Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom
betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas.
Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår
av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda
anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning
ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda
anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska
därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från
Aqurat via telefon eller e-post.
Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00
den 11 april 2018. Eventuell anmälningssedel som sänds med post
bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en
anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas.
I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den

Tilldelning utan företrädesrätt ska ske
a)
i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av
teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats
med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning
av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 aktier efter
lottning ska tilldelas antingen 100 aktier eller inga aktier,
b)
i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt,
pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle
ha tilldelats färre än 100 aktier efter lottning ska tilldelas antingen
100 aktier eller inga aktier, och
c)
i tredje hand till emissionsgaranter i enlighet med respektive
garants garantiåtagande, pro rata i förhållande till garanterat belopp,
dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip
skulle ha tilldelats färre än 100 aktier efter lottning ska tilldelas antingen
100 aktier eller inga aktier.
Besked om tilldelning vid teckning
utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av
en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter

utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till
den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal
aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan
överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den
som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få
svara för hela eller delar av mellanskillnaden.
De som tecknar aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer att
erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.
Betalda tecknade aktier (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta
kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning.
Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning
av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto.
De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills
Nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
Leverans av aktier
Så snart Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas
ske kring den 4 maj 2018 ombokas BTA till aktier utan särskild avisering
från Euroclear Sweden AB.
Offentliggörande av utfallet i Nyemissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att
offentliggöra utfallet av Nyemissionen genom ett pressmeddelande.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av
svensk rätt.
Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den
första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya
aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt
till utdelning som de befintliga aktierna.
Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag.
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs
av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191,
101 23 Stockholm.
Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets
bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av
aktiebolagslagen (2005:551).
Handel i aktien
De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på Nasdaq
First North, som är en handelsplattform men inte en reglerad marknad.
Övrigt
Bolaget äger inte rätt att avbryta Nyemissionen. Bolaget äger inte
heller rätt att tillfälligt dra in erbjudandet.
För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya
aktierna kommer Aqurat Fondkommission AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat Fondkommission AB kommer i
sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto
som Aqurat Fondkommission AB kan återbetala beloppet till. Ingen
ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av
nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och
tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att
lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är
otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning
komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med
ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall
att återbetalas.

Prospekt finns tillgängligt via bolagets hemsida:

www.arocell.com

AroCell AB (publ)
Uppsala Business Park
Virdings allé 32 B, 754 50 Uppsala
e-post: info@arocell.com
tfn +46 (0)706 92 62 06

