
Pressmeddelande
05 oktober 2021 13:29:00 CEST

  QuiaPEG Pharmaceuticals Holding Virdings Allé 32B SE-754 54 Uppsala

Första dag för handel i teckningsoptioner 
av serie TO5 har bestämts till den 8 
oktober 2021
Som tidigare meddelats har styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals 

Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) beslutat om riktade 

nyemissioner av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 till ett 

större antal svenska och utländska investerare (den ”Riktade 

Emissionen”) samt att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie 

TO5 till befintliga aktieägare. Bolaget meddelar härmed att första dag 

för handel i teckningsoptioner av serie TO5 nu har bestämts till den 8 

oktober 2021.

En teckningsoption av serie TO5 ger innehavaren rätt att under teckningsperioden 
den 29 november 2021 – 15 december 2021 teckna en aktie i Bolaget till en 
teckningskurs som kommer att fastställas till 70 procent av den volymviktade 
genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 12 november 2021 – 25 
november 2021. Teckningskursen ska inte understiga kvotvärdet (0,5 kronor) och 
inte överstiga 1,30 kronor.

Ytterligare villkor för teckningsoptionerna av serie TO5 samt vidare information om 
den Riktade Emissionen, tilldelningen av teckningsoptioner till befintliga ägare samt 
andra beslut som fattades i samband härmed framgår av Bolagets pressmeddelande 
av den 31 augusti 2021.

Teckningsoptionerna av serie TO5 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First 
North Growth Market. Första dagen för handel är bestämd till den 8 oktober 2021.

Instrumenten kommer att handlas med följande kortnamn och kod:

QUIA TO5, ISIN SE0016828982
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Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal 
rådgivare i samband med den aktuella kapitalanskaffningen.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
E-mail:  marcus.bosson@quiapeg.com

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel 
baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar 
förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan 
godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel 
bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på 
Nasdaq First North Growth Market (ticker: QUIA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 
399  , är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information, info@fnca.se
vänligen besök www.quiapeg.com.
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