Karolinska Developments portföljbolag Promimics noteringsemission
fulltecknades
STOCKHOLM, SVERIGE 25 april 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm:
KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Promimics noteringsemission har fulltecknats.
Promimic tillförs nu 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilket stärker bolagets
position kraftigt inför den fortsatta tillväxtresan. Handeln med bolagets aktie beräknas inledas
fredagen den 29 april på Nasdaq First North Growth Market.
Erbjudandet, som var riktat mot både institutionella investerare och allmänheten i Sverige, tecknades till
100 procent.
Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är den 29 april 2022 och aktierna
kommer att handlas under kortnamnet ”PRO”.
"Fullteckningen av noteringsemissionen vittnar om Promimics starka position och tillväxtstrategi, som
gjort det möjligt för bolaget att trotsa det osäkra läget på kapitalmarknaden. Vi ser nu fram emot att
Promimic med förstärkta finansiella resurser kan expandera sina marknadssatsningar med ett tydligt
fokus på att säkerställa långsiktig och hög tillväxt”, säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.
Karolinska Developments samlade ägande i Promimic, inklusive indirekt innehav via KDev Investments
AB, uppgår efter emissionen till 16,3% (1,8% respektive 14,5%).
För ytterligare information, vänligen kontakta:
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Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com
Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
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TILL REDAKTÖRERNA
Om Promimic
Promimic är ett tillväxtföretag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad
osseointegration (inläkning i ben) till ledande företag på marknaderna för ortopediska och dentala implantat.
Bolaget har sitt ursprung i forskning på Chalmers tekniska högskola och har idag huvudkontor i Mölndal
och försäljningskontor i USA. Fram tills idag har över 600 000 operationer med implantat som använder
Bolagets teknik genomförts runt om i världen.
Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science.
Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla
bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för
patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.
Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och
andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna
ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är
specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna
managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa
behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska
tillstånd.
Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom
företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.
För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

