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Pressmeddelande 

Malmö, 23 februari 2021 

WntResearchs teckningsoptioner av serie 2020/2021 tecknades 

till cirka 78 procent – tillförs cirka 8 MSEK 
 

WntResearch AB (”WntResearch” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av 

teckningsoptionerna av serie 2020/2021. Totalt utnyttjades 9 836 359 teckningsoptioner, motsvarande 

cirka 78 procent av utstående teckningsoptioner, för teckning av 9 836 359 aktier till teckningskursen 0,81 

SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs WntResearch cirka 8 MSEK före 

emissionskostnader. 

 

WntResearch genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) 

unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021. 

De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 24 april 2020 till och med den 8 maj 

2020 erhöll därmed en (1) teckningsoption av serie 2020/2021 per tecknad unit i företrädesemissionen. 

Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 8 februari 2021 

till och med den 19 februari 2021. I enlighet med villkoren för teckningsoptionerna fastställdes 

teckningskursen för teckning av aktier i WntResearch till 0,81 SEK per aktie. 

 

Utfallet visar att totalt 9 836 359 teckningsoptioner, motsvarande cirka 78 procent av utstående 

teckningsoptioner, utnyttjades för teckning av 9 836 359 aktier. Genom utnyttjandet av 

teckningsoptionerna tillförs WntResearch således cirka 8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas 

uppgå till cirka 0,4 MSEK. 

 

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid 

Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre veckor. Genom 

utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar det totala antalet utestående aktier i WntResearch med 9 836 

359 till 62 661 667 stycken. Aktiekapitalet ökar i motsvarande mån med 885 272,31 kronor till 

5 639 550,03 kronor. 

 

VD Anders Rabbe kommenterar: 

”Vi är mycket nöjda med utfallet och ödmjuka inför det stora förtroendet detta indikerar för den 

reviderade affärsplan som bolaget nyligen lanserat. Vi har tidigare ingått förbindelser med investerare för 

att säkerställa genomförandet av en företrädesemisson om 55 MSEK och stärker nu Bolagets kapitalbas 

ytterligare vilket skapar förutsättningar att öka intensiteten i utvecklingen av vår läkemedelskandidat 

Foxy-5”. 

  
Rådgivare 

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare 

till WntResearch avseende teckningsoptionerna. 

 

För vidare upplysningar: 

Anders Rabbe, tfVD 

Tel: +46 707 646 500 

E-post: anders.rabbe@wntresearch.com 

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 17.30 CET. 
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Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling 

av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, 

som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. 

WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att 

minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. 

Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra 

uppkomsten av just metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 

har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två 

kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien 

NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. 

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com 

VIKTIG INFORMATION 

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna 

eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch. 

Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i WntResearch 

har endast skett genom det prospekt som WntResearch offentliggjorde den 22 april 2020. 
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