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PRESSMEDDELANDE  Solna, 17 oktober 2016 
 
 
Eurocine Vaccines inleder lösen av teckningsoptioner till 
kursen 2,34 kr 
 
Eurocine Vaccines AB (publ) (”Bolaget”) genomförde i mars 2016 en nyemission av 

units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption. Lösenpriset för 

teckningsoptionerna har i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna nu 

fastställts till 2,34 kronor. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i 

Eurocine Vaccines AB (publ). I dag inleds teckningsperioden för teckningsoptionerna. 

 
Lö senperiöden fö r Euröcine Vaccines teckningsöptiön med körtnamnet EUCI TO 1 
lö per fra n öch med den 17 öktöber till öch med den 28 öktöber 2016. En (1) 
teckningsöptiön ger ra tt att teckna en (1) ny aktie i Euröcine Vaccines till kursen 
2,34 kr. Lö senpriset har i enligt med villkören fö r teckningsöptiönerna besta mts söm 
70 pröcent av den völymva gda genömsnittskursen under periöden fra n öch med den 
3 öktöber 2016 till öch med den 14 öktöber 2016.  

I det fall samtliga teckningsöptiöner utnyttjas tillfö rs Bölaget 38 247 035 krönör fö re 
emissiönsköstnader öm cirka 1 500 000 krönör. Antalet aktier i Bölaget ö kar da  med 
16 344 885 aktier, till tötalt 54 482 953 aktier, samtidigt söm aktiekapitalet ö kar med 
1 797 937 krönör, till 5 993 125 krönör. 

Bölagets VD Hans Arwidssön har meddelat att han avser teckna cirka 120 000 nya 
aktier genöm teckningsöptiöner. Styrelseledamöten Pa r Thuressön har meddelat att 
han avser att teckna cirka 90 000 nya aktier genöm teckningsöptiöner. Hans 
Arwidssön öch Pa r Thuressön har sa lt sina resterande teckningsöptiöner med hja lp av 
Redeye till investerare söm sta llt sig pösitiva till att utnyttja teckningsöptiönerna fö r 
teckning av nya aktier. Förskningschefen Anna-Karin Maltais öch styrelseledamöten 
Jan Sandströ m har meddelat att de avser att teckna fullt ut fö r sina innehavda 
teckningsöptiöner.  

Redeye AB har agerat finansiell ra dgivare öch Advökatfirman Lindahl har agerat legal 
ra dgivare till Euröcine Vaccines i samband med emissiönen öch utfa rdandet av 
teckningsöptiönerna. 
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VD Hans Arwidsson kommenterar: 

Ba sta aktiea gare öch öptiönsinnehavare, 

I februari 2015 tög styrelsen fö r Euröcine Vaccines det strategiskt viktiga beslutet att 
bölaget ska utveckla ett eget influensavaccin i förm av na sdröppar. Redan i juni samma 
a r kunde vi meddela att antigenleveranser var sa krade. Da rmed kunde det prekliniska 
arbetet inledas, med bland annat töxikölögiska studier öch stabilitetsstudier. Det 
prekliniska studiepaketet genömfö rdes, samtidigt söm den kliniska studien 
utförmades öch fö rbereddes in i minsta detalj. Ansö kan skickades till 
La kemedelsverket i bö rjan av juli i a r öch tillsta ndet köm ungefa r tva  ma nader senare. 
Bölagets nasala influensavaccinkandidat Immunöse™ FLU har tillverkats infö r studien. 
Ja mfö relseprödukter har levererats. Delarna i planen a r pa  plats fö r att inleda studien 
inöm kört öch fullfö lja den under influensasa söngen 2016/2017. Detta a r inget 
mirakel - det a r resultatet av ha rt, kömpetent öch metödiskt arbete under ledning av 
FöU-chefen Anna-Karin Maltais öch Marie Olliver, söm leder den kliniska 
utvecklingen. Under deras ledning genömfö r utvalda köntraktsutvecklare sina 
respektive aktiviteter pröfessiönellt öch nöggrant pa  va rt uppdrag.  

Infö r den öptiönsinlö sen söm nu inleds ka nner jag da rfö r ba de gla dje öch stölthet ö ver 
att va r fökuserade örganisatiön har presterat allt söm jag beskrivit övan tillsammans 
med va rt team av köntraktsutvecklare. Jag ka nner öcksa  full tillfö rsikt ö ver att vi 
planenligt kömmer att kunna presentera resultat fra n den kliniska studien runt 
halva rsskiftet na sta a r. 

Va lkömna att delta i den öptiönsinlö sen söm inleds idag öch da rmed bidra till 
utvecklingen av Immunöse™ FLU, en prödukt söm kan kömma att bidra till friskare 
barn, öch a ven skydda vuxna öch a ldre möt influensa pa  ett bekva mt sa tt! 

 
 
 
Lösen av teckningsoptioner 

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner 
Direktregistrerade innehavare av teckningsöptiöner ska anma la lö sen av 
teckningsöptiöner genöm att fylla i öch skicka in anma lningssedel fö r lö sen sa  att den 
a r emissiönsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast fredagen den 28 öktöber 2016. 
Observera att a ven betalning fö r de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast 
den 28 öktöber 2016, i enlighet med instruktiöner pa  anma lningssedeln. 

Anma lningssedel finns tillga nglig pa  Euröcine Vaccines hemsida www.euröcine-
vaccines.cöm öch pa  Redeyes hemsida www.redeye.se da r a ven kömpletterande 
införmatiön öm Euröcine Vaccines finns tillga nglig. Direktregistrerade innehavare fa r 
a ven vd-brev med införmatiön öm lö sen av teckningsöptiöner samt anma lningssedel 
hem i brevla dan. 

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner 
Fö rvaltarregistrerade innehavare av teckningsöptiöner ska anma la lö sen av 
teckningsöptiöner genöm att köntakta sin fö rvaltare öch fö lja fö rvaltarens 
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instruktiöner avseende betalning etc. Detta bö r ske i göd tid fö re den 28 öktöber 2016, 
da  ölika fö rvaltare har ölika handla ggningstider. Fö rvaltarregistrerade innehavare 
(döck ej de söm har sitt innehav i en kapitalfö rsa kring) fa r a ven vd-brev hem i 
brevla dan. 

Handel med teckningsoptioner 
De innehavare söm inte ö nskar utnyttja sina teckningsöptiöner rekömmenderas att 
sa lja dem. Teckningsöptiönerna handlas till öch med önsdagen den 26 öktöber 2016. 
Teckningsöptiöner söm inte utnyttjas eller sa ljs fö rfaller utan va rde. 

Leverans av nya aktier 
De nya aktierna kömmer att levereras till tecknarnas köntö söm interimsaktier 
(Euröcine Vaccines IA). Da refter kömmer de att tas upp till handel sa  snart emissiönen 
blivit registrerad hös Bölagsverket öch Euröclear, vilket bera knas vara klart i slutet av 
növember 2016. 

Kontakt 
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson, 
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171. 

 
 

Om företaget 
Euröcine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknölögi Endöcine™ för att utveckla ett 

patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden 

för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot 

influensa. Bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunöse™ FLU, planeras 

inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016.  

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.  

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för 

räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com. 

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget. 
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