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Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna
Styrelsen har med stöd av bemyndigande från årsstämma 2011-05-20 gällande fram till nästa årsstämma
fattat beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget
har under föregående år utökat sin produktportfölj med nya produkter genom förvärv av patenträttigheter
och färdiga produkter för magnetfältsalstring och mätning samt magnetiska peptidnanopartiklar,
försäljningen av bolagets produkt CoolHeater har under året initierats. Bolaget har även erbjudits förvärv av
en fastighet på Brunnshögsområdet nära ESS-anläggningen i Lund.
Emissionskursen är satt till 2,50 kr per aktie av serie B. Nyemissionslikviden skall användas för att förstärka
bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten, innefattande utökning av bolagets
produktportfölj med nya produkter, marknadsföring av dessa, att så snart det är möjligt notera bolaget på
en lämplig marknadsplats samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång
till rörelsekapital för vidare expansion av verksamheten, initialt genom investering i en fastighet.
För den närmaste tolvmånadersperioden beräknas rörelsekapitalbehovet uppgå till ca 2 500 tkr. Utgifterna
fördelar sig på operativa kostnader, vilka uppskattas till 750 tkr, amorteringsavgifter för övertagna licenser
samt patentkostnader som uppskattas till ca 500 tkr, tillverkningskostnader som uppskattas till ca 150 tkr
samt övriga investeringar uppskattade till 1 100 tkr.
Rörelsekapitalbehovet för den närmaste tvåårsperioden uppskattas till ca 9 800 tkr, där de största
kostnadsposterna uppskattas till operativa kostnader (1 800 tkr), övertagna licenser och patent (1 000 tkr),
tillverkningskostnader (500 tkr) samt övriga investeringar (6 500 tkr).
För att långsiktigt säkerställa bolagets utveckling och expansion är målsättningen även uppbyggnad av en
buffert på 2 200 tkr.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen:

Implementa Hebe AB, c/o European Institute of Science AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, www.implementa.se,
info@implementa.se. Kontaktperson: Dr Margareta Krook, VD

att

öka bolagets aktiekapital med högst 292 929 kronor genom nyemission av högst 4 882 148 aktier av
serie B (med ett kvotvärde på 0,06 kr per aktie);

att

för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 2,50 kronor;

att

emissionslikviden skall uppgå till högst 12 205 371 kronor;

att

emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid två (2) befintliga aktier av serie A
eller serie B skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B;

att

avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt
teckna nya aktier skall vara den 14 oktober 2011;

att

aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 19 oktober 2011 till och med den 2
november 2011, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att

teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att

ingen handel med teckningsrätter skall ske;

att

i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt
kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall
ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att

teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 19 oktober 2011 till och med
den 2 november 2011 på fastställt formulär;

att

betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 9
november 2011;

att

vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 1 000 aktier;

att

utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

att

de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande
räkenskapsår; samt

att

styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan
komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB
(tidigare VPC AB).
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Implementa Hebe AB utvecklar innovativa produkter för laboratorier. Produkterna riktar sig främst till kunder inom
BioTek och LifeScience områdena. Implementa Hebe AB arbetar även med affärsutveckling av vetenskapliga projekt
samt konsultverksamhet inom bolagsstyrning och affärsutveckling.
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