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Cardeon är ett svenskt investmentbolag från 
Lund som investerar i innovationer inom life 
science, med potential att göra skillnad på en 
global marknad. Genom att på nära håll följa 
forskning på nordiska universitet kan Cardeon 
i tidigt skede hjälpa till med kapital och kun-
skap för ta steget från forskning till kommer-
sialisering.

Cardeon har som vision att bli ett av de stora 
investmentbolagen inom life science. Vår  
affärsmodell är att hitta unika innovationer 
där vi bistår med expertis för att bygga ett  
bolag där produkten utvecklas och når mark-
naden.

Utöver att hjälpa portföljbolagen med  
kapital bistår Cardeon även med strategi,  
produktidentifiering, patentansökan, kontakt- 
nät och börsnotering. Dessutom ges möjlighet 
till så kallade delade resurser, vilket innebär 
att portföljbolagen i tidigt skede kan få hjälp 

1. TILLGÅNG TILL INVESTERINGAR
Få tillgång till investeringar i tidigt 
skede, som vanligtvis enbart profes-
sionella investerare får tillgång till. 
En tidig investering kan ge en väldigt 
stor uppsida vid till exempel börs- 
notering av bolaget.

2. AKTUELL BÖRSKURS
I samband med fusionen med Tectona  
AB kommer Cardeon ta deras plats 
på börsen. Det innebär att även börs- 
kursen kommer att regleras utefter 
Cardeons värde. För mer djupgående 
informations se nästa sida.

3. SPÄNNANDE FRAMTID
Flera av Cardeons portföljbolag står 
inför både börsnotering och kliniska 
studier. Detta sätter Cardeon i en 
spännande position där värdet på 
portföljen snabbt kan öka.

med allt från ekonomi, juridik och admin- 
istration till IT- och kommunikationsfrågor.

Cardeon erbjuder en plattform för dig som  
aktieägare med möjligheten att i ett tidigt 
skede investera i nordiska innovationer. Som 
aktieägare i Cardeon erbjuds du alltid förtur 
till emissioner i den onoterade portföljen.  
 
Vid exit i ett portföljbolag används kapitalet 
till att antingen stärka portföljen med nya 
innehav eller att dela ut i kontanter till aktie-
ägarna.

I Cardeons portfölj finns fem börsnoterade  
bolag samt fem onoterade innehav. Hittils har 
Cardeon gjort exit i två innehav.

Cardeon ger alla möjligheten att vara med 
från början när vi hittar och bygger nästa  
stora framgång inom life science.

HÄNDELSEFÖRLOPP FÖR FUSIONVI FINANSIERAR OCH 
BYGGER NORDISKA 
INNOVATIONER INOM 
LIFE SCIENCE

VARFÖR INVESTERA I CARDEON?

Vad sker när fusionen registreras? 
När bolagen fusioneras bildas nya Cardeon som tar över 
marknadsplatsen på NGM. 

Vilket företagsnamn kommer handel ske i? 
Registeringen av företagsnamnet (Cardeon AB) görs i samband 
med fusionsregisteringen. Handläggningstiden är ett par veckor, 
vilket gör att när dina aktier levereras ut kommer det stå Tectona 
Capital även om det är Cardeon. 

När kan man handla med Cardeon-aktien? 
När registeringen sker och utleveransen av nyemitterade aktier 
är genomförd, kan man handla med Cardeon på NGM. 

Vad händer med ditt innehav?
Exempel: Du har 100 000 aktier i Cardeon, vilket motsvarar 0,03% 
av Bolaget. Vid registreing omvandlas dina Cardeon-aktier till 
nya Cardeon-aktier. För dina 100 000 aktier får du 64 192 aktier i 
nya Cardeon, vilket motsvarar 0,029% av Bolaget.

Omnoteringsprocess:
Under omnoteringsprocessen kommer Cardeon fortsatt 
vara placerade på NGM’s obseravtionslista, fram till att 
noteringsansökan är godkänd. Noteringsansökan kan tidigast 
lämnas in i februari, efter koncernbokslut.  

Tectona ska erlägga fusionsvederlag till Cardeons aktieägare.
1 Cardeon aktie = ca 0,64* nya Cardeon aktier 
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Preliminära datum

24 nov Registrering av fusion

25 nov Extrastämma 
 (Beslut om att tillsätta Cardeons   
 styrelse i Nya Cardeon)

 25-30 nov Utleverans av aktier 

PRENUMERA PÅ 
VÅRT NYHETSBREV 

Cardeon AB + Tectona Capital AB = Det nya Cardeon AB 

Senaste transaktion i Cardeon av större 
karaktär genomfördes på 0,89 SEK/aktie.
Efter fusionen med nya antalet aktier i 
bolaget och samma tillgångar skulle det 
motsvara en kurs på ca 1,02 SEK/aktie.  

Tectonas kurs idag (0,37 SEK*) är värdet på 
deras verksamhet. 

Som ni kan se enligt bilden består nya 
Cardeon till 92,54% av gamla Cardeon och 
dagens kurs för Tectona är inte baserat på 
nya Cardeons verksamhet.

*Kurs 2022-11-14

Fusion = Ett bolags samtliga tillgångar 
och skulder tas över av ett annat bolag. 
När fusionen är klar upplöses det 
överlåtande bolaget utan likvidation. 

https://cardeon.se/nyhetsrum/prenumerera/

