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Aerocrine genomför framgångsrik nyemission på 225 mkr 
 
Det svenska medicinteknikbolaget Aerocrine har genomfört en nyemission som tillsammans 
med en kvittningsemission till bolagets större nuvarande ägare tillför bolaget totalt 225 mkr. 
Kapitalet från nyemissionen kommer främst att användas till att ytterligare förstärka 
Aerocrines kommersiella organisation i USA och andra viktiga marknader, samt för att 
fortsätta den internationella lanseringen av bolagets huvudprodukt NIOX MINO®. 
 
Erbjudandet omfattade en nyemission om lägst 3 000 000 och högst 6 935 468 aktier till en 
teckningskurs på 25 kronor per aktie. Den övertecknade nyemissionen genomfördes 
tillsammans med en kvittningsemission till bolagets större befintliga ägare, varvid det 
maximala antalet aktier om totalt 9 000 000 emitterats motsvarande en utspädning om cirka 
20 procent av kapital och röster i bolaget. 
 
Phadia Holding AB, världsledande inom allergidiagnostik, har tecknat aktier motsvarande 5 
procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter nyemissionen, genomförd 
kvittningsemission samt efter full utspädning. 
  
”Genom Phadias distribution av NIOX MINO® i Spanien har vi etablerat goda förbindelser 
med Aerocrine. Phadias avsikt med deltagandet i emissionen är att tydliggöra vårt intresse 
av en vänskaplig och affärsmässig relation som långsiktig aktieägare i Aerocrine”, säger 
Magnus Lundberg, VD i Phadia och styrelsemedlem i Aerocrine. 
 
Bland de större nuvarande ägarna i Aerocrine finns HealthCap, Investor, Scandinavian Life 
Science Ventures, H&B Capital och CapMan. Huvudägare samt vissa andra aktieägare har 
åtagit sig att inte förfoga över viss andel av sina aktier pro rata i bolaget utan Kaupthing 
Banks skriftliga medgivande.  
 
”Det är mycket glädjande att Aerocrines produkter och affärsidé har fått ett så positivt 
bemötande från investerare”, säger Paul de Potocki, VD i Aerocrine. ”Vi kan nu med full 
kraft fortsätta den kommersiella utvecklingen av våra unika produkter inom ett av världens 
största och snabbast växande terapiområden.” 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Paul de Potocki, VD  08-629 07 80 
Michael Colérus, Ekonomichef 08-629 07 85 
 
 
 
Om Aerocrine AB 
Aerocrine AB (publ) är en medicinteknisk koncern dedicerad till förbättrad behandling och kontroll av astma. 
Företaget marknadsför NIOX® Flex globalt och marknadsför även NIOX MINO®, som representerar en ny 
generation handhållna produkter, i Europa. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det 
inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, 
behandling och kontroll av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, 
Tyskland och England. 


