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EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA
ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA
OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Integrum AB (publ) listas på Nasdaq First North med första handelsdag den 15
maj 2017
Integrum AB (publ) (”Integrum” eller ”Bolaget”) har ansökt om och godkänts för handel på Nasdaq
First North. Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 15 maj 2017.
Integrum kommer att handlas under kortnamnet INTEG med ISIN-kod SE0009807266. Integrums
emissionsprospekt finns publicerat på Bolagets hemsida www.integrum.se.
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.
För mer information, v.v. kontakta:
Jonas Bergman, VD
Mobil: 0704 - 18 43 38
Email: jonas.bergman@integrum.se

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade
proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i
snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa
OPRA implantatsystem bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB och nås på 08-463 8000.

Viktig information
Offentliggörande och 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.
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat
sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Integrum.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika
eller annat land där sådan åtgärd förutsätter att ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av
svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. 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”) i dess nuvarande lydelse eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.

