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Org number: 556776-3064  SE-167 51  BROMMA, Sweden 
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Säte: Uppsala  www.peptonicmedical.se

Peptonic Medical: Sista dag för handel med BTA i Peptonic Medical AB (publ) 

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic Medical” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en 

företrädesemission av 43 014 300 aktier. 23 maj 2018 är den sista dagen för handel med BTA (Betald 

Tecknad Aktie) och stoppdag är den 25 maj 2018. Leverans av nya aktier kommer att ske den 29 maj 

2018.  

Efter registreringen av 43 014 300 nya aktier hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i 

Peptonic Medical till 86 028 600 aktier och aktiekapitalet till 8 602 860,00 SEK, efter en ökning med 

4 301 430,00 SEK i samband med emissionen. 

Rådgivare 
Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Peptonic Medical i samband med 
företrädesemissionen. 

För mer information, kontakta: 

Johan Inborr, VD 

Mobil: +46 708 853 893 

E-post:  johan.inborr@peptonicmedical.se  

 

Om Peptonic Medical 

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av 

läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra 

och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd.  

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för 

behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information 

avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation. 

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Aktietorget  (www.aktietorget.se, kortkod: 

PMED) i Stockholm.  

 

Om VagiVital® 

VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan.  

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och 

gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i 

vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och 

irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.  Behandlingseffekten är i 

paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. 

Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar. 

Peptonic Medical har för avsikt att lansera VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer 

information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se 
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