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Papilly genomför nyemission utan företrädesrätt  

Styrelsen i Papilly AB har med bemyndigande från bolagsstämman den 2017-05-09 beslutat om 
nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare av högst 1 333 332 aktier. Genom den 
riktade emissionen tillförs bolaget snabbt och kostnadseffektivt ytterligare kapital om cirka 1,6 
miljoner kronor i syfte att finansiera den fortsatta försäljningssatsningen av Papillys stressprogram.  

Som kommunicerat den 28 juni 2017 har styrelsen utvärderat olika finansieringsalternativ för att 
fortsätta genomförandet av bolagets försäljningssatsning och samtidigt täcka rörelsekapitalbehovet i 
den löpande förvaltningen. Som ett resultat av denna utvärdering har styrelsen nu beslutat om den 
aktuella emissionen av högst 1 333 332 aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 
41 666,498 kronor.  

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer QVi/, Dividend Sweden AB, Stefan Wilhelmsson och Nils 
Idoff med 333 333 aktier vardera. De nya aktierna emitteras till en kurs om 1,20 kronor per aktie, 
vilket motsvarar aktiens marknadsvärde med hänsyn tagen till nödvändig emissionsrabatt. Skälet till 
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget är i behov av ytterligare kapital och att den 
riktade emissionen snabbt och kostnadseffektivt täcker detta behov. Teckning av aktier sker genom 
kontant betalning den 9 augusti 2017.  

Försäljningsinsatserna av Papillys stressprogram har under första halvåret börjat ge resultat och 
bolaget har tecknat drygt 20 avtal med företag som har mer än 10 000 anställda. Styrelsen bedömer 
att försäljningssatsningen, som också innefattar ökad digital försäljning till privatpersoner, kommer 
påverka bolagets intäkter positivt i år. Nyligen utsågs Peppe Ekmark, med mångårig erfarenhet från 
försäljning och ledarskap, till ny VD för bolaget. 

För ytterligare information: 
Carsten Friberg, vice VD 
0730-920244 
E-post: carsten.friberg@investmentqv.se 

Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande 
0727-174301 
E-post: carl-viggo.ostlund@havsgaard.se 

Papilly 
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat 
Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger 
stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt 
förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.  
 
Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 4 augusti 2017 kl. 8.30 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK. 
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