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NXTCL tillförs cirka 12,9 MSEK genom optionsinlösen 
 

Under perioden 23 augusti – 13 september 2018 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 i NextCell 

Pharma AB (”NXTCL”) kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 2 720 931 

teckningsoptioner av serie TO 1, vilket innebär en teckningsgrad om 95,11 procent. NXTCL tillförs därmed 

cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,7 MSEK.   

 

VD Mathias Svahn kommenterar 

”Jag vill tacka samtliga som visat – och fortsätter att visa – intresse och förtroende för stamcellsbolaget NXTCL. Vi har 

precis avslutat behandling av den sista patienten i högdoskohorten och förutsatt att inget oväntat inträffar hoppas vi 

kunna inleda andra delen av studien under Q4 2018. Likviden vi nu tillförs kommer att finansiera slutförandet av den 

kliniska prövningen av ProTrans och vi planerar vi att kunna presentera de första resultaten i slutet av 2019.  

 

Teckningsoptioner av serie TO 1 

Totalt nyttjades 2 720 931 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket innebär att 2 720 931 nya aktier registreras hos 

Bolagsverket. NXTCL tillförs därmed cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,7 

MSEK.  

 

Antal aktier och aktiekapital 

När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i NXTCL att uppgå till 11 226 356 

stycken och aktiekapitalet att uppgå till cirka 2 301 403 SEK.   

 

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till NXTCL i samband med 

nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.  

 

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission 

Telefon: 040-615 14 10 

E-post: info@sedermera.se 

www.sedermera.se 

 

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för 

offentliggörande den 17 september 2018. 

 

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/ 

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma 

 

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta: 

Mathias Svahn, VD 

Leo Groenewegen, CFO 

Telefon: 08-735 5595 

E-post: info@nextcellpharma.com 

www.nextcellpharma.com 
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Om NextCell Pharma AB: 

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar 

ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och 

inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller 

framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en 

bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från 

navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. 


