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Nyemissionen i Ellen har övertecknats och tillför bolaget 16,5 MSEK
Teckningsperioden för Ellen ABs (”Ellen” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt
för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 19 juni 2017 och det
slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till omkring 93,0 procent med
stöd av teckningsrätter. Resterande del, motsvarande cirka 7,0 procent, har tecknats utan
stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och tillför Bolaget
cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen
till drygt 142 procent.
Totalt tecknades 95 784 819 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka15,3
MSEK eller 93,0 procent av Företrädesemissionen. Resterande7 229 439 aktier,
motsvarande cirka 1,2 MSEK eller 7,0 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats
personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed
fulltecknad och tillför Ellen cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader. Inga
emissionsgarantier kommer således tas i anspråk.
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de
principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen
och som offentliggjordes den 24 maj 2017. Besked om tilldelning av aktier som tecknats
utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.
Ellen har mottagit anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter avseende totalt
50 953 079 aktier, motsvarande cirka 8,2 MSEK eller 49,5 procent av Företrädesemissionen,
vilket innebär att Företrädesemissionen sammanlagt tecknades till drygt 142 procent.
Genom Företrädesemissionen kommer Ellens aktiekapital att öka med 10 301 425,80
kronor till 17 169 043,00 kronor. Antalet aktier kommer att öka med 103 014 258 aktier till
171 690 430 aktier.
Det är glädjande att det varit ett stort intresse för nyemissionen i Ellen. Med kapitalet från
nyemissionen får vi möjlighet att genomföra en breddning av vårt sortiment samt utökade
marknadssatsningar, vilket förväntas bidra till en ökad tillväxt, säger Ingrid Atteryd Heiman,
styrelseordförande i Ellen.
Efter att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket kommer BTA (betalda
tecknade aktier) att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på
Nasdaq First North i början av juli 2017.
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Ellen i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information:
Ingrid Atteryd Heiman, arbetande styrelseordförande på telefon 0705-122505 eller via
epost ia@ellenab.com
Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 26 juni 2017 kl 11.30 CET.
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Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att
förbättra kvinnors intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i
livet och alltfler accepterar inte torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens
produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen ® som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som
består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också
innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och
smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I
produktsortimentet finns också ett självdiagnosticerande pH-test, en aqua block tampong, en intim
foam och en intim deo. Foamen och deon är båda baserade på ekologiska råvaror med Salvia som
aktiv substans. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på
Nasdaq First North (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.
För ytterligare information: www.ellenab.com

