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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, kapitalanskaffning och affärsutveckling. Bolagets vision är uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på 

den egna fastigheten nära ESS och MAX IV i den expansiva Lundaregionen. 

 

 

 



  

Implementa Hebe AB (publ) – beslut om nyemission 

 

Styrelsen har med stöd av bemyndigande från årsstämma 2012-03-29 gällande fram till nästa årsstämma 

fattat beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.   

Bolaget har under 2010 utökat produktportföljen genom förvärv av patenträttigheter och färdiga produkter 

för magnetfältsalstring och -mätning samt förvärv av magnetiska peptidnanopartiklar. Försäljning av 

bolagets första produkt CoolHeater® har initierats under 2011 och under 2012 har distributörsnätverket för 

denna produkt utökats internationellt. Under 2012 har även produkten för magnetfältsalstring börjat 

marknadsföras. Bolaget har även under 2011 förvärvat en fastighet på Brunnshögsområdet nära MAX IV och 

ESS-anläggningarna i Lund.  

Emissionskursen är satt till 1,00 kr per aktie av serie B. Nyemissionslikviden skall användas för att förstärka 

bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten, innefattande marknadsföring av bolagets 

produktportfölj samt investering i byggnation på den förvärvade fastigheten. Nyemissionslikviden planeras 

även att användas till att så snart det är strategiskt fördelaktigt 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. 

Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen: 

att  öka bolagets aktiekapital med högst 281 393,28 kronor genom nyemission av högst 4 689 888  aktier 

av serie B (med ett kvotvärde på 0,06 kr per aktie);  

att  för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 1,00 kronor; 

att emissionslikviden skall uppgå till högst 4 689 888 kronor; 

att  emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid sju (7) befintliga aktier av serie A 

eller serie B skall berättiga till teckning av tre (3) nya aktier av serie B; 

att  avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt 

teckna nya aktier skall vara den 18 januari 2013;  

att  aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 28 januari 2013 till och med den 11 

februari 2013, 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 28 januari 2013 till och med den 

11 februari 2013 på fastställt formulär; 



  

att  betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 15 

februari 2013; 

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 2 500 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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