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ÖVERTECKNAD NYEMISSION I SIMRIS ALG
Simris Alg AB (publ) (”Simris Alg” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten att teckna aktier i
Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet har fulltecknats. Nyemissionen i Simris Alg inför Bolagets notering på
Nasdaq First North blev tecknad till 61,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en överteckning med 11,1 miljoner
kronor. Genom emissionen tillförs Bolaget 50,3 miljoner kronor före emissionskostnader och Simris Alg får
över 3000 nya aktieägare. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till 22 april.
Teckningsperioden för Simris Algs nyemission löpte ut den 11 april 2016. Ett antal teckningsåtaganden från
främst befintliga ägare hade lämnats på förhand, motsvarande 11,8 miljoner kronor eller 23,4 procent av
Erbjudandet. När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Simris Alg att
uppgå till 9 500 000 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 825 316 kronor. Första dag för handel på
Nasdaq First North är planerad till 22 april.
VD FREDRIKA GULLFOT KOMMENTERAR:
Först och främst vill vi hälsa alla våra nya aktieägare varmt välkomna! Vi är enormt glada över den fantastiska
respons vi fått, och det förtroende som aktiemarknaden visat för oss och vår potential. Det är en stor nyemission
för att vara ett så pass litet och okänt bolag som Simris Alg, där vi ännu befinner oss i mycket tidig marknadsfas.
Till sommaren kommer vi börja producera i industriell skala, och vi är enormt peppade inför den storskaliga
försäljningsstarten till hösten. Närmast på tur står utveckling av de internationella marknader där vi nyligen
påbörjat provförsäljning via nätet.
TILLDELNING
Till följd av överteckningen kommer full tilldelning inte kunna ske. Styrelsen har beslutat om tilldelning i enlighet
med de principer som antogs vid årsstämman och som återgavs i prospektet. Besked om tilldelning via
nätmäklare och banker samt distribution av avräkningsnotor sker den 13 april.
FÖRSTA DAG FÖR HANDEL
Under förutsättning att Nasdaq First North godkänner Simris Algs ansökan om listning av aktien är preliminär
första handelsdag den 22 april 2016.
Aktiens kortnamn:
Aktiens ISIN-kod:

SIMRIS
SE0008091664

RÅDGIVARE
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Simris Alg i samband med Erbjudandet och
noteringen på Nasdaq First North. Legal rådgivare är Advokatfirman Delphi. Nordnet har medverkat som Selling
Agent i nyemissionen och Remium Nordic som emissionsinstitut.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Fredrika Gullfot
VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474
Email: gullfot@simrisalg.se
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OM SIMRIS ALG AB (PUBL)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget
grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3,
som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. Bolagets verksamhetsfilosofi genomsyras av ett starkt
hållbarhetsperspektiv och bygger på synergi mellan spjutspetsteknik, varumärke och livsstil. Simris Alg har
ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North, med planerad första handelsdag
den 22 april 2016.
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