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Bonzun offentliggör memorandum avseende den partiellt 
garanterade företrädesemissionen om cirka 15,1 MSEK 
 
Styrelsen i Bonzun (publ) (”Bonzun” eller ”Bolaget”) har upprättat ett memorandum 
avseende den nyemissionen av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som 
beslutades av extra bolagsstämma den 10 januari 2023 (”Företrädesemissionen”). 
Teckningsperioden inleds imorgon fredag den 20 januari 2023 och pågår till och med 
fredagen den 3 februari 2023 och handelsperioden vad avser uniträtter inleds imorgon 
fredagen den 20 januari 2023 och pågår till och med tisdagen den 31 januari 2023, 
korrigerat från det pressmeddelande som offentliggjordes den 8 december 2022. Notera 
att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid. 
 
Memorandumet och anmälningssedel finns under teckningsperioden tillgängliga att ladda ner 
från Bolagets hemsida, www.bonzun.com, G&W Fondkommissions hemsida, 
www.gwkapital.se samt Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se. 
 
Rådgivare 
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Bonzun AB (publ) i samband med 
Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget. 
Mangold Fondkommission AB är utsett till emissionsinstitut. 
 

 
För ytterligare information: 
Bonnie Roupé, VD  
Tel: 08-611 51 00 
E-post: bonnie@bonzun.com 
 
 
 

Om Bonzun 
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad 
medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. 
Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor 
att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig 
IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med 
en fertilitetsbehandling. En viktig del av Bonzun idag är det interaktiva digitala programmet Evolve 
som säljs till företag och organisationer i hela Sverige. Evolve bygger självledarskap och lär ut 
strategier för att hantera stress, programmet är utvecklat av forskare & psykologer på Karolinska 
Institutet med syftet att bibehålla en god arbetsmiljö och välmående medarbetare. 
 
För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com 

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och 
bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: 
ca@gwkapital.se. 

 
 

Viktig information 
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara 
föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har 
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 
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Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller 
indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, 
Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål 
för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, 
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att 
efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 
("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 
 
Varken uniträtterna, betalda tecknade units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna 
kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas 
eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan 
persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act 
eller någon provinslag i Kanada. 
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