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Ortoma AB: Nyemissionen övertecknad 
 
Ortoma har under januari - februari genomfört en nyemission. Samtliga A-aktier tecknades av Roy Forslund. 
Emissionen av B-aktier blev tecknad till drygt 189 procent. Emissionen var en företrädesemission och 
tecknades till drygt 98 procent med stöd av teckningsrätter, vilket innebär att de som tecknat utan stöd av 
teckningsrätter inte kan förvänta sig någon tilldelning. Totalt tillförs bolaget 15,2 miljoner kronor före 
emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 200 000 kronor. 
 

 
”Det är mycket roligt att vi fått sådant stöd av våra aktieägare. Att en sådan stor del av våra befintliga 

aktieägare deltog i emissionen visar att de har förtroende för vårt arbete med att utveckla 

operationssystemet Ortoma Treatment SolutionTM ”, säger VD Matts Andersson. ”Nu arbetar vi med 
slutfasen av CE-certifieringen av delsystemet Ortoma GuideTM. Då certifiering är klar kommer systemet att 

testas kliniskt på patient vilket känns väldigt spännande”. 

 

 
Emissionen av 433 894 aktier innebär att Ortoma har 11 311 258 aktier efter det att emissionen registrerats 

på Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av mars månad. I samband med att registreringen blir gjord 

kommer handeln i BTA att upphöra. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Ortoma från 1 196 510,04 

kronor till 1 244 238,38 kronor. 
 

 

För ytterligare information om nyemissionen kontakta VD Matts Andersson, tel. 070-821 70 51 eller via mail 
matts.andersson@ortoma.com. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Ortoma AB 

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. 
Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera 
i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem 
ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet 
omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom 
höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och 
ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget. 


