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PAPILLY BESLUTAR OM RIKTAD NYEMISSION  
 
Styrelsen för Papilly har idag med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 16 maj 2019, 
beslutat om en riktad emission om 1,7 MSEK. 34 000 000 aktier emitterats till en kurs om 0,05 SEK. 
Aktiekapitalet ökar i och med emissionen med 1,7 MSEK och uppgår efter emissionen till 
18 891 409,85, fördelat på 377 828 197 aktier. De nyemitterade aktierna medför en 
utspädningseffekt om cirka 10 procent. 
 
Emissionen riktades till Karl Trollborg genom Avanza Bank, Jörns Bullmarknad AB, Mikael Rosencrantz 
samt Qualcom AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det 
är till fördel för Papillys fortsatta utveckling att stärka ägarbilden med ett antal strategiska och 
långsiktiga aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till 
Bolaget. 
 
 
För ytterligare information: 
Sverker Littorin, Styrelseordförande  
Tel: 070-875 53 09  
E-post: sverker.littorin@momentor.se 

 

Kontaktinformation Certified Adviser 
Eminova Fondkommission AB 
Tel: 08-684 211 10 
E-post: adviser@eminova.se  

 

 
 
 
Papilly 
Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och 
privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i 
forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och 
förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Genom 
effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och 
förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market. 

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2019 klockan 16.30 CET. 
Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK. 
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