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Delphi rådgivare vid övertecknad nyemission och notering av Unibap AB (publ) på
Nasdaq First North

Advokatfirman Delphi har biträtt Unibap AB (publ) i samband med nyemissionen om 23 MSEK och
notering på Nasdaq First North. Anmälningar om teckning i nyemissionen har inkommit till ett
sammanlagt belopp om cirka 355 MSEK, motsvarande 1 543 procent av erbjudandet.
Unibap AB (publ) blev den 21 mars 2017 godkänt för handel på Nasdaq First North och första
handelsdag var den 27 mars 2017.
Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik.
Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av
ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell
erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och
robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små
företag.
Delphis team leddes av Mats Dahlberg (Partner) och Jonas Ingvarson (Associate).
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Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och
fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har
erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.
Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt
intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga
att förstå klientens verksamhet.
Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper
regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

