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FÖRTYDLIGANDE AVSEENDE TECKNINGSTIDEN FÖR TECKNINGSOPTION AV 
SERIE TO 2 

I samband med Aptahems företrädesemission som avslutades i oktober 2017 gavs två serier 
av teckningsoptioner ut, TO 2 och TO 3. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till 
teckning av en ny aktie för 4 SEK under perioden 7 – 18 maj 2018.  I ett pressmeddelande 
den 14 september 2017 (Aptahem offentliggör prospekt) angavs att teckningsperioden för 
TO 2 var 16 - 27 april 2018. Dessa datum var felaktiga och den korrekta teckningsperioden 
för TO 2 är 7 - 18 maj 2018. 

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 2  
En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 4 SEK under perioden 
7 – 18 maj 2018. I det fall även samtliga 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs 
Bolaget ytterligare cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 
MSEK. 

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 3 
En teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 15 – 26 
oktober 2018 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av 
handelskursen för Bolagets aktier under perioden 27 september - 10 oktober 2018. 
Teckningskursen kan dock inte understiga 4 SEK/aktie eller överstiga 10 SEK/aktie. Vid fullt 
utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4-26,0 
MSEK, före emissionskostnader vilka vid högsta teckningskurs beräknas uppgå till cirka 1,3 
MSEK. 

För ytterligare information: 
Aptahem AB 
Mikael Lindstam, VD 
Tel: 0766-33 36 99 
E-post: ml@aptahem.com 
 
Kort om Aptahem 
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för 
behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, 
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och 
vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar 
patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida 
samarbetspartners. 
 

 


