Inbjudan
till teckning av units

Verktyg för analys av biologiska system
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mem

Layerlab i korthet

Layerlab verkar inom området för
Life Science-forskning. Bolaget
utvecklar, producerar och säljer
teknologier och produkter, vilka
används inom forskning kring vad
som händer i realtid på ytor i så
kallade biosensorer. Produkterna
används i ett stort spektrum av
områden. Layerlab erbjuder genom
sina produkter verktyg för studier
och analys av biologiska system
som är av central betydelse inom
läkemedelsutveckling. Detta
möjliggörs genom att immobilisera
(binda fast) och analysera
membranbundna molekyler. Bolagets
produkter gör det också möjligt
att studera materialegenskaper
och gränsskikt, till exempel hur
tvättmedel bryter ned smuts på en
yta. Layerlab har två produktfamiljer;
memLAYERTM och z-LABTM. Aktien i
Layerlab är sedan den 17 maj 2010
listad på AktieTorget.

mem LAYERTM

Mer än hälften av alla måltavlor
(drug targets) för dagens läkemedel
och för läkemedel under utveckling
är så kallade membranproteiner.
Dessa sitter i membranet (skalet)
på kroppens celler. För att ett nytt
läkemedel skall kunna nå det ställe
i kroppen där det verkar, måste det
kunna binda till eller ta sig över
cellmembranet.
Att förstå olika läkemedels förmåga
att fastna på eller tas upp av celler
är därför en viktig komponent
inom läkemedelsforskning.
Layerlabs produkt memLAYERTM
består av ett biokemiskt kit och
metoder som vid användning i
biosensorinstrument möjliggör analys
av membranproteiners funktion och
läkemedelskandidater riktade mot
dessa.

Status: memLAYERTM
»» Pågående prioriterad
marknadsbearbetning och
försäljning i USA
»» Ett tiotal av de största
läkemedels- och
bioteknikbolagen i USA har
rekryterats som kunder
»» Återkommande order från
några av de stora läkemedelsoch bioteknikbolagen i USA

mem
Kundgrupp/användare

Användningsområde

Ändamål

Universitet och forskningsinstitut

Studier av biologiska membran
Studier av membranprocesser
Studier av biologiska förlopp
Studier av sjukdomsförlopp
Studier av funktion hos nya läkemedel
Utveckling av nya läkemedel
Utveckling av nya formuleringar för läkemedel

Grundforskning

Universitet och forskningsinstitut
Läkemedels- och bioteknikföretag
Läkemedelsbolag

Möjliga nya läkemedel
Nya läkemedel
Förbättrade läkemedel

z-

z-LABTM

Layerlabs andra produkt,
biosensorinstrumentet z-LABTM, utgör
ett komplement till memLAYERTM
för studier av cellmembran, men
är samtidigt ett komplett verktyg
för generella tillämpningar inom
industriell och vetenskaplig
forskning. z-LABTM kan användas
vid studier av materialegenskaper
och gränsskikt på nanoskala
(det vill säga med tjocklekar i
storleksordningen miljondels
millimeter).
I likhet med andra liknande
ytanalysinstrument ger z-LABTM ett
mått på mängden material som
sitter fast på en sensoryta, men till
skillnad från andra instrument erhålls
dessutom information om strukturen
och organisationen i materialet.

z-LABTM möjliggör därför för forskare
och företag att få en mer djupgående
förståelse kring hur läkemedel hittar
sitt mål och binder till en cellyta,
men gör det också möjligt att nå
djupare förståelse för många andra
typer av kemiska och fysikaliska
förlopp. Metoden har visat sig
speciellt lämplig för studier av hur
till exempel ett tvättmedel bryter ned
smutspartiklar på en yta, proteiners
växelverkan med ytor respektive
cellers respons när de binder till olika
material. Dessa frågor är av stor
vikt inom flera industritillämpningar,
såsom biomaterial och biosensorer,
liksom grundläggande vetenskapliga
frågeställningar. z-LABTM har därför
ett mycket brett tillämpningsområde.

Status: z-LABTM

»» Marknadsföring riktas i nuläget till
ett nätverk av ledande forskare för
validering av z-LABTM
»» Planerad start av aktiv försäljning
på en bredare front under 2012
»» Synergi med memLAYERTM
intressant såväl ur ett forskningssom affärsperspektiv

zKundgrupp/användare

Användningsområde

Ändamål

Universitet och forskningsinstitut

Studier inom ytkemi och nanoteknik
Studier inom biomaterial
Studier inom biokemi och biofysik
Studier inom ytkemi och nanoteknik
Studier inom biomaterial
Studier inom biokemi och biofysik

Grundforskning

Kemiföretag
Medicinteknikföretag
Läkemedelsbolag

Ytaktiva produkter, t.ex. tvättmedel
Implantat, t.ex. tandproteser
Läkemedel

Finansiell målsättning

Layerlabs finansiella målsättning är att
bolaget skall nå en omsättning som ger ett
kassapositivt resultat under 2014, vilket är en
viss förskjutning jämfört med den tidsplan som
kommunicerades i samband med listningen
på AktieTorget. Detta beror främst på att
bolaget i sin applikationsutveckling gällande
z-LABTM kom fram till data som ger möjlighet
till en större framtida marknad. Strategi och
marknadsföringsmaterial fick därmed uppdateras
för att starta försäljning på ett så effektivt sätt
som möjligt.
memLAYERTM har sålts direkt till industriella
kunder. Detta ger ett bättre läge på marknaden
på sikt, men bedöms vara en något långsammare
väg initialt i jämförelse med om bolaget hade valt
att gå via forskningsmarknaden för validering av
produkten. Baserat på detta bedömer styrelsen i
Layerlab att målet om en omsättning om cirka 50
miljoner kronor 2015 – som tidigare meddelats
– kvarstår.

VD Torbjörn Pettersson
kommenterar

Vi har nu nått marknaden med båda våra
produktfamiljer; memLAYERTM och z-LABTM.
För memLAYERTM fokuserar vi inledningsvis på
den amerikanska marknaden och är mycket
stolta över att nu ha fått återkommande
order från några av de stora läkemedels- och
bioteknikbolagen, en viktig milstolpe för vår del.
Det visar att vår patentsökta produkt löser de
problem den har designats för och vi ser fram
emot fortsatt acceleration i försäljningen. När
det gäller z-LABTM ligger fokus för närvarande
på att fortsätta försäljningen av vårt instrument i
vårt nystartade nätverk av opinionsledare. Vi har
expansiva och globala marknader av betydande
storlek att bearbeta och avser att stegvis utöka
marknadsaktiviteterna. Nya kunder tillkommer nu
i en relativt stadig takt och vi ser med tillförsikt
på framtiden.

Hänvisning till memorandum
Alla investeringar i aktier är förenade med
risktagande. I memorandumet för Layerlab
AB (publ) finns en beskrivning av potentiella
risker som är förknippade med bolaget och
dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas
skall dessa risker tillsammans med övrig
information i det kompletta memorandumet
noggrant genomläsas. Memorandumet
för Layerlab AB (publ) finns tillgängligt för
nedladdning på www.layerlab.se.

Företrädesemission

Layerlab genomför nu en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
om högst 696 576 units, motsvarande 2 786 304 aktier och 696 576 tecknings
optioner. Även allmänheten ges rätt att teckna units i emissionen. Under
förutsättning av att emissionen blir fulltecknad tillförs Layerlab initialt cirka
sex (6) miljoner kronor. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga
vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Layerlab ytterligare cirka
2,6 miljoner kronor; totalt cirka 8,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionslikvidens användande

Emissionslikviden är avsedd att användas för återbetalning av erhållen brygg
finansiering om 1,5 miljoner kronor samt till den löpande driften i Layerlab,
inkluderat finansiering av marknadsföring och marknadsbearbetning samt
utvecklingskostnader. En del av emissionslikviden är avsedd att användas för att
finansiera emissionskostnader. Emissionslikviden som är avsedd att användas till
driften av Layerlab (exklusive återbetalning av bryggfinansiering och finansiering
av emissionskostnader) är mer specifikt planerad att bland annat användas till:
»» Försäljningsarbete med fokus på USA
»» Utbyggnad av det vetenskapliga nätverket för z-LABTM via aktiv försäljning och
full support till medlemmarna för att de skall lyckas med sin forskning.
»» Framtagning av applikationsexempel för att stödja marknadsföring och
försäljning av Layerlabs produkter.
»» Produktion av z-LABTM för leverans till kunder i nätverket.
»» Försvara Layerlabs patentansökningar.
»» Vidareutveckling av mjukvaran till z-LABTM.

Erbjudandet i sammandrag

»» De som på avstämningsdagen den 18 mars 2011 var registrerade som
aktieägare i Layerlab äger företrädesrätt att teckna units.
»» För varje aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till
teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och
en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.
»» Även allmänheten ges rätt att teckna units i emissionen, vilket då görs enligt
villkoren för teckning utan stöd av uniträtter.
»» Teckningskursen är 8,60 kronor per unit.
»» Teckningstiden löper från och med den 23 mars 2011 till den 6 april 2011.
»» Erbjudandet omfattar högst 696 576 units, det vill säga högst 2 786 304 aktier
och högst 696 576 teckningsoptioner.
»» Antalet utestående aktier i Layerlab uppgår till 3 482 884 aktier.
»» Handel med uniträtter sker på AktieTorget från och med den 23 mars 2011 till
den 1 april 2011.
»» Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på AktieTorget från och med den
23 mars 2011 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen, vilket
beräknas ske i slutet av april 2011.
»» Layerlab har erhållit garantiteckning motsvarande hela emissionsvolymen om
cirka sex (6) miljoner kronor, se bolagets memorandum för mer information
om garantiteckning.

Teckningsoptioner i sammandrag

»» Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en
(1) nyemitterad aktie till en kurs om 3,80 kronor.
»» Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med
11 maj 2011 till och med den 31 oktober 2011. Möjligheten till konvertering
av teckningsoptioner till aktier ges vid tre tillfällen, dels vid teckning och
betalning senast den 30 juni 2011, dels vid teckning och betalning senast den
15 september 2011 samt dels vid teckning och betalning senast den
31 oktober 2011.
»» De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer att bli föremål för
handel på AktieTorget från och med den 11 maj 2011.

Villkor och anvisningar
Erbjudandet
Extra bolagsstämma i Layerlab AB (publ) beslutade den 11 mars 2011 att
godkänna styrelsens beslut från 22 februari 2011 om en emission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 2 786 304 aktier och 696
576 teckningsoptioner av serie TO 1. Emissionskursen per unit är 8,60 SEK,
dvs. 2,15 SEK per aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Även
allmänheten ges rätt att teckna aktier och teckningsoptioner i emissionen.
Nedan anges villkor och anvisningar för erbjudandet.

Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 18 mars 2011 är registrerade
som aktieägare i Layerlab äger företrädesrätt att teckna aktier och
teckningsoptioner. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av
fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) s.k. unit. En unit består av
fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO
1 berättigande till nyteckning av en (1) aktie i bolaget.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sweden”) för
fastställande av vem som skall erhålla uniträtter i emissionen är den 18 mars
2011. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är
den 15 mars 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den
16 mars 2011.

Uniträtter
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. Den som är
registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 18 mars 2011 erhåller
en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) unit erfordras fem
(5) uniträtter.
För att inte värdet på erhållna uniträtter skall gå förlorade måste aktieägaren
antingen teckna units med stöd av uniträtter i Layerlab senast den 6 april 2011
eller sälja uniträtterna senast den 1 april 2011.

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden
23 mars – 1 april 2011.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 8,60 SEK per unit, dvs. 2,15 SEK per aktie.
Courtage utgår ej.

Information till direktregistrerade aktieägare
De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för
bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med
bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor
för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Av den förtryckta
emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter och det
hela antalet units som kan tecknas.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över
panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas
separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på
aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare
erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel, dock
utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och
hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning ska ske i
enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.

Teckningstid
Teckning av units ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med
den 23 mars – 6 april 2011.
Observera att teckning av units ska ske senast den 6 april 2011. Efter
teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed
värde. Outnyttjade uniträtter kommer därefter, utan avisering från Euroclear
Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen för Layerlab äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om
teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske
senast den 6 april 2011. Styrelsen i Layerlab har inte förbehållit sig rätten att
dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra
tillbaka erbjudandet efter det att handel med värdepappren inletts.

Teckning och betalning med stöd av uniträtter
Anmälan om teckning med stöd av uniträtter skall ske genom samtidig
kontant betalning senast den 6 april 2011. Observera att det kan ta upp till tre
bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds
med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Teckning och
betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:
1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för
teckning av units skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden
användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den
särskilda anmälningssedeln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller
ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är
bindande.
2. Särskild anmälningssedel I
I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl
avser att utnyttja ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta
inbetalningsavin från Euroclear Sweden, skall särskild anmälningssedel I
användas. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de
instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta
inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild
anmälningssedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon
eller e-post.
Särskild anmälningssedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda
senast kl. 15.00 den 6 april 2011. Endast en anmälningssedel per tecknare
kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast
inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel I kan
komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för
stort belopp betalas in av en tecknare kommer Layerlab att ombesörja att
överskjutande belopp återbetalas.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas till eller
lämnas till:
Sedermera Fondkommission AB
Emissionstjänster		
Importgatan 4		
SE-262 73 Ängelholm 		

Telefon: +46 431-47 17 00
Fax: +46 431-47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Teckning utan stöd av uniträtter
För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av
units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur
fördelning mellan tecknare därvid skall ske.
I första hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske
till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett
om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det
fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske
till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till
dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal
units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I tredje hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter
ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda
garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckning av units utan företräde skall ske under samma period som teckning
av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 23 mars – 6
april 2011. Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter skall göras på
avsedd särskild anmälningssedel II. Sådan anmälningssedel kan erhållas
från Sedermera Fondkommission AB på ovanstående adress, hemsida eller
telefonnummer, på bolagets hemsida (www.layerlab.se) eller på AktieTorgets
hemsida (www.aktietorget.se).
Ifylld anmälningssedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på
ovanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 6 april 2011. Endast
en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade
anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Layerlab att
ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och
betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är
beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall
ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget
meddelande.

Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna units i
emissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission AB på ovanstående
telefonnummer för information om teckning och betalning.
Observera att erbjudandet enligt upprättat memorandum inte riktar sig till
personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan,
Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s
bankkonto hos Swedbank:
BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE76 8000 0816 9591 3984 4741

Betald tecknad unit (BTU)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta
kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter
erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade
units (BTU) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt
innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges
information från respektive förvaltare.

Handel med BTU
Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget från och med den 23 mars
2011 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna
registrering beräknas ske i slutet av april 2011.

Leverans av aktier och teckningsoptioner
BTU kommer att ersättas av aktier och teckningsoptioner så snart emissionen
har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTU att
bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier och teckningsoptioner
utan särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade
aktierna och teckningsoptionerna bli föremål för handel på AktieTorget.

Rätt till utdelning
Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag
för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear
Sweden förda aktieboken. Aktier som emitteras efter teckning med stöd av
teckningsoptioner TO 1 skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning eller den dag då en aktieägare är införd i
aktieboken och därmed behörig att mottaga utdelning, som infaller närmast
efter det att aktieteckning verkställts.

Emissionsresultatets offentliggörande
Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande
på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida, vilket beräknas ske under
vecka 14, 2011.
Utfall avseende slutgiltig nyttjandegrad för teckningsoptioner TO 1 beräknas
ske vecka 44 genom pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive
hemsida.

Handel med aktier och teckningsoptioner
Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under
kortnamnet LAYL och ISIN-kod SE0003172204. De nyemitterade aktierna
kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost omfattar en
(1) aktie.
De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer att bli föremål
för handel på AktieTorget från och med den 11 maj 2011. ISIN-kod för
teckningsoption av serie TO 1 är SE0003849355.

Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av
aktuell företrädesemission samt i samband med emission av aktier genom
teckning med stöd av teckningsoptioner TO 1.

Villkor för teckningsoptioner TO 1
Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1)
nyemitterad aktie till en kurs om 3,80 SEK. Teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner kan äga rum från och med 11 maj 2011 till och med 31
oktober 2011. Detta skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 31
oktober 2011.
Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid tre tillfällen,
dels vid teckning och betalning senast den 30 juni 2011, dels vid teckning
och betalning senast den 15 september 2011 samt dels vid teckning och
betalning senast den 31 oktober 2011. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar
därefter.
Anmälningssedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på
bolagets hemsida (www.layerlab.se) samt på Sedermera Fondkommission AB:s
hemsida (www.sedermera.se) från och med den 11 maj 2011.
Notera att de teckningsoptioner TO 1 som inte nyttjas eller avyttras senast den
31 oktober 2011 förfaller och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Eventuell omräkning av teckningskurs och
teckningsberättigande
Teckningskursen respektive det antal aktier i bolaget som teckningsoptionerna
berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid exempelvis
fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras
kommer bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om
detta på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.layerlab.se och
www.aktietorget.se).

Frågor med anledning av nyemissionen kan
ställas till:
Layerlab AB			
Tel: +46 31-780 20 00		
E-post: info@layerlab.se

Sedermera Fondkommission AB
Tel: +46 431-47 17 00
E-post: nyemission@sedermera.se

Memorandum finns tillgängligt via bolagets hemsida (www.layerlab.se)
och AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt kan även erhållas
kostnadsfritt från Layerlab.
Memorandum finns även tillgängligt på Sedermera Fondkommission AB:s
hemsida (www.sedermera.se).

