
Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Fluicell i samband med kapitaliseringen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Bäste investerare,

Under det fjärde kvartalet 2019 beslutades om utgivande av teckningsoptioner av serie TO 1 till Fluicells befintliga aktieägare. Du som innehavare av 
teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Fluicell till en kurs om 8,50 SEK per aktie. Teckning med stöd 
av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 1–22 juni 2020. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Fluicell cirka 
26,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst användas för att finansiera fortsatta försäljningsinsatser avseende bolagets produkter. 
Fluicells mål för 2020 är att nå försäljningsintäkter på mellan 10–15 MSEK, och att på längre sikt uppnå positivt kassaflöde och break-even under H1 2022.

För ytterligare information, innefattande en mer utförlig beskrivning av bolagets verksamhet, hänvisas till Fluicells hemsida. Övrig investerarrelaterad 
dokumentation hålls tillgänglig på Fluicells (www.fluicell.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Fluicell i korthet
Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedels-
utveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta 
och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik 
högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®.

Så nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 1
För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 
22 juni 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 17 juni 2020.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:
1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring 

(KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, 
ska ske till respektive bank/förvaltare där teckningsoptionerna är 

registrerade.

Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till 
kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att 

logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i 
nyttjandeperioden för att få instruktioner om hur du skall nyttja sina 

teckningsoptioner.

Banker/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför 
rekommenderas att du kontaktar din bank/förvaltare tidigt under 

nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och 
betalning. 

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske direkt 
till Sedermera Fondkommission.

Skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Sedermera 
Fondkommission. Anmälningssedel skickas ut till innehavare av 

VP-konto. Anmälningssedeln finns också tillgänglig på Fluicells och 
Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera 
Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner 
på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste 
vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 17:00 

CEST den 22 juni 2020.
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