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PRESSMEDDELANDE  Solna, 12 december 2018 
 
 
Eurocine Vaccines optionslösen tillför 0,8 miljoner kronor 
 
Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines”) har den 7 december avslutat 
lösenperioden för teckningsoptionen EUCI TO 2. 

 
Totalt har 3 317 359 nya aktier tecknats i den nu avslutade lösenperioden. Eurocine 
Vaccines tillförs därmed ett kapital om 796 166 kronor före emissionskostnader som 
beräknas uppgå till cirka 80 000 kronor. Teckningsgraden uppgick till cirka 24 
procent. 

Så snart likvid har inkommit för samtliga nytecknade aktier (interimsaktier) och 
slutlig registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket kommer automatisk 
omvandling att ske av dessa interimsaktier till vanliga aktier utan vidare avisering till 
innehavaren, vilket beräknas ske i slutet av december 2018. 

I och med optionslösen ökar totalt antal utestående aktier i Eurocine Vaccines med 
3 317 359 till 71 236 968 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 37 9127 kronor 
till 8 141 368 kronor. 

– Vi tackar för förtroendet från dem som har tecknat i optionslösen och gläder oss 
över stödet för att utveckla bättre vacciner, en av de mest kostnadseffektiva 
hälsorelaterade verksamheter som människan skapat, säger VD Hans Arwidsson. 

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med 
transaktionen. 
Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt 
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12december 2018. 

Kontakt 
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson, 
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171. 

 
 

Om företaget 
Eurocine Vaccines är ett adjuvansbolag som använder sin egen teknologiplattform för att utveckla 
vacciner.  

Bolagets mål för verksamheten under det första halvåret 2019 är att identifiera och utvärdera 3–4 
vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden samt att selektera 1–2 av dessa 
vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling. 

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market. 
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