
PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medical: Sista dag för handel med
BTA i Peptonic Medical AB (publ)
Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic Medical” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 23 273 087 aktier.
Den 15 februari 2021 är den sista dagen för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) och stoppdag är den 17 februari 2021. Leverans
av nya aktier kommer att ske den 19 februari 2021.

Efter registreringen av 23 273 087 nya aktier hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Peptonic Medical till 186 184 700 aktier och
aktiekapitalet till 18 618 470,00 SEK, efter en ökning med 2 327 308,70 SEK i samband med emissionen.

Rådgivare 

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic Medical i samband med företrädesemissionen.

Johan Inborr, VD

Telefon: + 46 708 853 893

E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och
medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika
sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av
vaginal atrofi och vaginal torrhet. I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för behandling
av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna
indikation. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.se,  kortkod: PMED) i
Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical -koncernen.  Lune Group Oy Ltd. är ett
företag grundat av Heli Kurjanen år 2005. Företagets affärsidé är att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda. Bolaget har genom
att fokusera på hållbar utveckling, miljöfrågor och främjande av sexualhälsa utvecklats till att gå i täten för menskoppsföretagen.
Lunette® menskoppar är ett alternativ till engångsmensskydd och håller i flera år. Företaget har återförsäljare i 50 länder och säljer via sin
webbshop Lunette-produkter till över 100 länder. Lune Group har i USA dotterbolaget Lune North America Inc. Lunette® menskoppar är
designade, tillverkade och förpackade i Finland. Mer information om Lunette® får du genom att besöka https://se.lunette.com/.


