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Tillägg till prospekt med anledning
av inbjudan till teckning av aktier i
Biosensor Applications AB (publ)
Den pågående nyemissionen i Bolaget har till fullo
garanterats genom att de teckningsförbindelser
som redovisades i prospektet nu har kompletterats
med emissionsgarantier. Detta har den 7 december
2011 kommunicerats genom en pressrelease
från Bolaget. Denna pressrelease, liksom en
redogörelse för lämnade teckningsförbindelser
och emissionsgarantier inkluderas i detta
tilläggsprospekt, vilket har upprättats med anledning
av den tillkomna emissionsgarantin.
Dokumentet utgör ett tillägg till det prospekt
avseende erbjudande om att teckna A-aktier
I Biosensor Applications Sweden AB (publ) som
har upprättats av styrelsen i Biosensor Applications
Sweden AB (publ), med organisationsnummer
556376-6814.
Bolaget genomför en företrädesemission där även
allmänheten ges rätt att teckna A-aktier.
Teckningstiden löper till och med den 16 december
2011. Prospektet godkändes och registrerades av
Finansinspektionen den 1 december 2011.
Finansinspektionens diarienummer är 11- 11987.
Prospektet offentliggjordes den 1 december 2011
och finns att tillgå på bolagets hemsida
(www.biosensor.se).

Tilläggsprospektet skall läsas tillsammans
med prospektet, och utgör i alla avseenden en
integrerad del av prospektet. Tilläggsprospektet
har granskats och den 8 december 2011 godkänts
av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34
§ Lag (1991:980) om handel med finansiella
instrument. Finansinspektionens diarienummer
för tilläggsprospektet är 11-12811. Datum för
offentliggörande av tilläggsprospektet är den
9 december 2011.

Rätt till återkallelse

Investerare som, innan tilläggsprospektets
offentliggörande, har tecknat units i den pågående
emissionen som beskrivs i prospektet har i enlighet
med 2 kap. 34 § Lag (1991:980) om handel med
finansiella instrument rätt att återkalla sin teckning
av A-aktier inom fem arbetsdagar från
offentliggörandet av detta tilläggsprospekt, det
vill säga senast den 9 december 2011. Härutöver
påverkas inte tidsplan eller villkor och anvisningar
av detta tilläggsprospekt.

Pressrelease 2011-12-07
Biosensor: Biosensor pågående emission har
garanterats till 100%
Den pågående företrädesemissionen har garanterats
till hela emissionsbeloppet (13,1 Mkr) genom
teckningsförbindelser och ett antal utomstående
garanter, bland andra bolagets verkställande direktör.
Som tidigare offentliggjorts genomför bolaget en
nyemission om 13,1 MSEK med företräde för
bolagets aktieägare. Hela emissionsbeloppet är
garanterad genom garantiåtaganden. Teckningstiden
påbörjades den 2 december och avslutas den 16
december.
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Tilläggsprospekt har med anledning av detta
upprättats av Bolagets styrelse och kommer
att offentliggöras så snart det godkänts av
Finansinspektionen.
För fullständiga villkor och ytterligare information om
emissionen hänvisas till prospektet för nyemissionen
som finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.
biosensor.se.
För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 706 75 00
erik.lissner@biosensor.se

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH
EMISSIONSGARANTIER

Biosensor har erhållit teckningsförbindelse om 2 704 815,92 SEK och
emissionsgarantier om 10 442 995,00 SEK, totalt 13 147 310,92 SEK,
vilket motsvarar hela emissionsbeloppet*. Teckningsförbindelserna
har redovisats i prospektet. Emissionsgarantin har tillkommit efter
prospektets offentliggörande . Emissionsgarantin har arrangerats av
Bolaget. Nedan redovisas detaljerad information avseende både
teckningsförbindelserna och emissionsgarantin.
Teckningsförbindelser

Teckningsförbindelse från Gylling Invest AB
Gylling Invest AB (med adress Vendevägen 90,
182 32 Danderyd) har per den 22 november 2011
lämnat en skriftlig teckningsförbindelse om
1 374 474 SEK (cirka 10,45 % av emissionsbeloppet). Ingen premieersättning utgår för detta
åtagande. Teckningsförbindelsen har delvis
säkerställts via förhandstransaktioner varvid
Gylling Invest under november och december
lånat in totalt 1,2 Mkr. En ränta om 2 % utgår för
bryggfinansieringsåtagandet.
Teckningsförbindelse från Transferator AB
Transferator AB (med adress Skeppsbron 6, 111 30
Stockholm) har per den 27 oktober 2011 lämnat en
skriftlig teckningsförbindelse om
845 842 SEK (cirka 6,43 % av emissionsbeloppet).
Ingen premieersättning utgår för detta åtagande.
Teckningsförbindelsen har inte säkerställts via
förhandstransaktion.
Teckningsförbindelse från TJ Junior AB
TJ Junior AB (med adress c/o Purpose AB,
Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm) har
den 30 november 2011 lämnat en skriftlig
teckningsförbindelse om 484 000 SEK (cirka 3,68 %
av emissionsbeloppet). Ingen premieersättning
utgår för detta åtagande. Teckningsförbindelsen har
inte säkerställts via förhandstransaktion.

Emissionsgarantier
Garantiteckning från Transferator AB
Biosensor har, via skriftligt avtal per den 2 december
2011 erhållit garantiteckning om 5 997 995 SEK

(cirka 45,43 % av emissionsbeloppet) från
Transferator AB (Skeppsbron 6, 111 30 Stockholm).
Premieersättning om 10 % utgår för detta åtagande,
vilket inte är säkerställt via förhandstransaktion,
bankgaranti eller liknande.
Garantiteckning från Jakob Johansson
Biosensor har, via skriftligt avtal per den
30 november 2011 erhållit garantiteckning om
1 500 000 SEK (cirka 11,41 % av
emissionsbeloppet) från Jakob Johansson
(med adress Sibyllegatan 18 LGH 1201, 114 42
Stockholm). Premieersättning om 10 % utgår
för detta åtagande, vilket inte är säkerställt via
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.
Garantiteckning från Vojbacke Corporate
Finance Services AB
Biosensor har, via skriftligt avtal per den
30 november 2011 erhållit garantiteckning om
645 000 SEK (cirka 4,83 % av emissionsbeloppet)
från Vojbacke Corporate Finance Services AB (med
adress Sandgrindsvägen 13, 196 34 Kungsängen).
Premieersättning om 10 % utgår för detta åtagande,
vilket inte är säkerställt via förhandstransaktion,
bankgaranti eller liknande.
Garantiteckning från Erik Lissner
Biosensor har, via skriftligt avtal per den
30 november 2011 erhållit garantiteckning om
500 000 SEK (cirka 3,80 % av emissionsbeloppet)
från Erik Lissner (med adress Falkvägen 10,
183 50 Täby). Premieersättning om 10 % utgår
för detta åtagande, vilket inte är säkerställt via
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.
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Garantiteckning från TJ Junior AB
Biosensor har, via skriftligt avtal per den 30
november 2011 erhållit garantiteckning om 500 000
SEK
(cirka 3,80 % av emissionsbeloppet) från TJ Junior
AB (med adress c/o Purpose AB, Birger Jarlsgatan
2, 114 34 Stockholm). Premieersättning om 10 %
utgår för detta åtagande, vilket inte är säkerställt via
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.
Garantiteckning från Aprima Holding AB
Biosensor har, via skriftligt avtal per den 9 november
2011 erhållit garantiteckning om 500 000 SEK (cirka
3,80 % av emissionsbeloppet) från Aprima Holding
AB (med adress Österängsvägen 2,
554 63 Jönköping). Premieersättning om 10 %
utgår för detta åtagande, vilket inte är säkerställt via
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.
Garantiteckning från Micha Gottfarb
Biosensor har, via skriftligt avtal per den
23 november 2011 erhållit garantiteckning om
400 000 SEK (cirka 3,04 % av emissionsbeloppet)
från Micha Gottfarb (med adress Surbrunnsgatan
16, 114 27 Stockholm). Premieersättning om 10 %
utgår för detta åtagande, vilket inte är säkerställt via
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.
Garantiteckning från Johan Grip
Biosensor har, via skriftligt avtal per den
24 november 2011 erhållit garantiteckning om
200 000 SEK (cirka 1,52 % av emissionsbeloppet)
från Enåks AB (med adress Sätraängsvägen 100,
182 37 Danderyd. Premieersättning om 10 % utgår
för detta åtagande, vilket inte är säkerställt via
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.
Garantiteckning från Tommy Trollborg
Biosensor har, via skriftligt avtal per den
30 november 2011 erhållit garantiteckning om
200 000 SEK (cirka 1,52 % av emissionsbeloppet)
från Fredrik Vojbacke (med adress Rte C.
Sierra-Montana 17/27 CH3975 Randogne).
Premieersättning om 10 % utgår för detta åtagande,
vilket inte är säkerställt via förhandstransaktion,
bankgaranti eller liknande.
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Övriga väsentliga villkor för garantin
Biosensor har avtalat att i händelse av att en
Garant för fullföljande av sin garanti tilldelas aktier
överstigande ett belopp om 1 Mkr har garanten
rätt att erlägga betalning för tecknade aktier enligt
följande:
i)
1/3-del av tilldelat belopp ska erläggas
enligt första stycket denna punkt dvs. inom
3 bankdagar efter det Garanten mottagit
underrättelse (avräkningsnota) om hur
många aktier denne tilldelats.
ii)
1/3-del av tilldelat belopp ska erläggas inom
3 månader räknat från dag för utfärdad
avräkningsnota.
iii)
1/3-del av tilldelat belopp ska erläggas inom
5 månader räknat från dag för utfärdad
avräkningsnota, dock ej senare än den
18 maj 2012.
I händelse av att en förskjuten betalningstid enligt
ovan skulle inträffa bedömer Bolaget att denna inte
påverkar Biosensors likviditetsplanering.

*=Det sammanlagda beloppet av teckningsförbindelser
och emissionsgarantier överstiger det beslutade
emissionsbeloppet med 501,64 SEK. Skillnaden är
uppkommen i samband med avrundningar.
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