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Aptahem: Aptahems teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjades till 98 % 
 
I samband med Aptahem AB:s noteringsemission i mars 2015 nyemitterades 1 200 000 
teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionens andra och sista nyttjandeperiod avslutades 
den 5 februari 2016 och under denna nyttjandeperiod nyttjades 1 133 558 teckningsoptioner för 
teckning av lika många aktier. Under den första nyttjandeperioden i september 2015 nyttjades 
44 960 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. Totalt har 1 178 518 
teckningsoptioner nyttjats för teckning av lika många aktier innebärande en nyttjandegrad om 
cirka 98 %. Teckningsoptionerna har därmed tillfört Aptahem cirka 9,9 MSEK efter 
emissionskostnader. 
 
1 133 558 aktier kommer att registreras på Bolagsverket i slutet av februari 2016. Efter registreringen 
uppgår aktiekapitalet till 1 328 451,142 kronor fördelat på 5 845 185 aktier. 
 
För ytterligare information: 
Aptahem AB 
Mikael Lindstam, VD 
Tel: 076 – 633 36 99 
E-post: ml@aptahem.com 
	  
Kort om Aptahem 
Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av 
blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad 
blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar 
som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom 
genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av 
medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för 
Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien. 
 
Framåtriktad information 
Detta meddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och 
prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin 
natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och 
osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i 
detta pressmeddelande. 


