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         26 september 2016, Lund  

 

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, 

AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR 

OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA 

FÖRESKRIFTER. 

 

Immunovia offentliggör prospekt avseende företrädesemission 
Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt i samband med 

Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”).    

 

Offentliggörande av prospekt 

Immunovias prospekt, som upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen  har 

idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har idag också offentliggjorts och 

finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.immunovia.com/sv/investerare samt Bolagets 

huvudkontor. Nedan följer en uppdaterad tidsplan för Företrädesemissionen. 

 

Tidsplan för Företrädesemissionen 

 

26 september 2016 Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter. 

 

27 september 2016 Första handelsdag i aktierna utan rätt att deltaga i 

Företrädesemissionen. 

 

28 september 2016 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. 

De aktieägare som införts i den av Euroclear Sweden AB 

förda förteckningen över aktieägare kommer denna dag 

att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i 

Företrädesemissionen. 

 

3 oktober - 17 oktober 2016 Teckningsperiod. 

 

3 oktober – 13 oktober 2016 Handel med teckningsrätter. 

 

3 oktober – 26 oktober 2016 Handel med betalda tecknade aktier (BTA). 
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20 oktober 2016  Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen. 

 

Början på november Företrädesemissionen slutförs och registreras. 

 

Rådgivare 

Vator Securities AB är finansiell rådgivare till Immunovia och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är 

juridisk rådgivare till Vator Securities AB och Immunovia i samband med Företrädesemissionen. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Mats Grahn, VD Immunovia AB 

Telefon: +46 (0)70-532 02 30 

E-post: mats.grahn@immunovia.com 

 

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 26 september 2016 kl. 13.30 CET. 

 

Om Immunovia 

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, 

strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av 

information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar 

så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, 

baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för 

kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I 

början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna 

sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för 

differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)  

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För 

mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

VIKTIG INFORMATION 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i Immunovia. Ett prospekt avseende 

Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. 

Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer prospektet att offentliggöras och hållas 

tillgängligt bland annat på Immunovias hemsida. 

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i 

USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt 

undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Immunovia har inte för avsikt att 

registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av 

värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt 

eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Japan eller Hongkong eller i någon annan 

jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga 

föreskrifter. 

 
### 


