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Pampett AB publicerar tilläggsmemorandum
Pampett, som godkänts för notering på AktieTorget, genomför en emission inför sin
notering. Bolaget emitterar högst 1 500 000 Units. Varje Unit består av en aktie och
två teckningsoptioner av serie TO1 och TO2. Då optionerna i vardera av teckningsoptionsprogrammen ger rätt att teckna 750 000 aktier krävs två teckningsoptioner
för att teckna en aktie. Två optioner av serie TO1 eller TO2 ger således rätt att teckna
en ny aktie.
Förtydligade villkor
Units:

En tecknad Unit består av en aktie och två vederlagsfria teckningsoptioner av
serie TO1 och TO2.

Antal aktier innan emission:
Antal Units i erbjudandet:
Antal aktier i varje Unit:
Antal TO1 i varje Unit:
Antal aktier som kan
tecknas med stöd av TO1:
Antal TO2 i varje Unit:
Antal aktier som kan
tecknas med stöd av TO2:
Bolagsvärde innan emissionen:
Teckningskurs:
Teckningstid:
Start för handel i aktie och TO:
TO1:

4 000 000 st
1 500 000 st
1 500 000 st
1 500 000 st
750 000 st
1 500 000 st
750 000 st
20 000 000 SEK
5 SEK per Unit
8 okt – 3 nov 2014
Omkring 1 december 2014

Två teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie.

Antal aktier som kan
Tecknas med stöd av TO1:
Teckningskurs:
Teckningstid:

750 000 st
5 SEK per aktie
17 aug – 7 sept 2015

TO2:

Två teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en ny aktie.

Antal aktier som kan
Tecknas med stöd av TO2:
Teckningskurs:
Teckningstid:

750 000 st
5 SEK per aktie
1 feb – 22 feb 2016

Fullständigt memorandum, tilläggsmemorandum och anmälningssedel återfinnes på
AktieTorgets och Pampetts hemsidor, www.aktietorget.se respektive www.pampett.se

För mer information kontakta:
Johan Sjöholm
VD för Pampett AB
Telefon: 070-564 48 38
E-post: johan.sjoholm@pampett.se
Fredrik Herslow
Herslow & Partners, samordnare i frågor rörande noteringen
Telefon: 070-591 15 44
E-post: fredrik.herslow@herslowpartners.se

Pampett – Sensorer för omvårdnad
Pampett har utvecklat ett system som gör att vårdpersonalen på en smartphone eller läsplatta
kan få information när det är dags att byta ett inkontinensskydd (blöja). Systemet ger
möjlighet till en individuellt anpassad demensvård där inkontinensskydden kan bytas när det
behövs och inte efter ett givet tidsschema. Med systemets hjälp slipper patienter ligga i blöta
inkontinensskydd onödigt länge alternativt bli störda eller väckta i onödan. Systemet kan också
användas förebyggande och hjälpa patienter att bli helt torra.

