EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA
OLAGLIG OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Pressmeddelande den 2 juli 2019

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod
Pareto Securities utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 1 263 112 aktier i Mentice AB (publ)
(”Mentice” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats.
I samband med erbjudandet av aktier i Mentice och noteringen av aktierna på Nasdaq First North Premier den
18 juni 2019 (”Erbjudandet”) utfärdade Priveq Investment en övertilldelningsoption till Pareto Securities att
förvärva ytterligare högst 1 263 112 aktier i Bolaget, motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i
Erbjudandet, för utnyttjande helt eller delvis under 30 dagar från första dag för handel i Mentices aktier på
Nasdaq First North Premier. Pareto Securities har idag utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo.
Efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen kommer den Priveq Investment att äga 1 196 059 aktier i
Mentice, motsvarande en ägarandel om 5,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet och med hänsyn till aktiekursutvecklingen i
Mentices aktie har Pareto Securities beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.
För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
Mob: +46 703 09 22 22
Mob (US): +1 (312) 860 5610
E-post: goran.malmberg@mentice.com
Lawrence Howell, Ordförande, Mentice
Mob: + 41 764 400 815
E-post: lawrencehowell@gmail.com
Denna information lämnades för offentliggörande klockan [18:00] den 2 juli 2019.
Viktig Information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.
Erbjudandet är inte riktat till personer som är bosatta i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion eller till andra personer vars deltagande
förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. De
värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den
vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller
säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i
enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något
erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas
genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med
tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera
i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda
prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna
kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som
avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt
erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella
investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer
som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana
personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera
på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta
Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som
inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”,
”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande
är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även
om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål
för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att
förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan
medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen,
uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta
meddelande och kan förändras utan att det meddelas.
I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna release så kan Pareto
Securities komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till
att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller
övertilldelning kommer att genomföras av Pareto Securities i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i
Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella
genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt
utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en
produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående
av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och
godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla
distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat
Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare
kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende
avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte
är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell
eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har
tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i.
Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska
försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller
lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare
eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier
samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

