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Eurocine Vaccines genomför riktad emission till VisMederi
Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (”Bolaget” eller Eurocine Vaccines”) har, med
stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 december 2017, beslutat om en
riktad nyemission till VisMederi Srl om 13 652 101 aktier. Betalning sker
genom kvittning.
Genom den riktade emissionen ö kar Bolagets aktiekapital med ca 1 560 240,20
kronor till ca 9 322 481,68 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer efter
nyemissionen att uppgå till 81 571 710. Efter att registrering av aktierna, frå n den
riktade nyemissionen, samt aktierna som tecknades med stö d av teckningsoptioner
under perioden 26 november till 7 december 2018, har skett hos Bolagsverket
kommer aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till totalt ca 9 701 608,44 kronor och
antalet aktier i Bolaget kommer att uppgå till totalt 84 889 069.

Den riktade nyemissionen genomfö rs till kursen 0,24 kronor per aktie, vilket innebä r
en premie på cirka 2% jä mfö rt med den volymvä gda genomsnittskursen under de tio
handelsdagar som fö regå tt emissionen.

Transaktionen medfö r en utspä dningseffekt om cirka 16,7 procent baserat på det
totala antalet aktier i Bolaget vid tiden fö r nyemissionen. Betalning av emissionen
sker genom kvittning av en fordran om cirka 3,3 miljoner kronor. Bolaget genomfö r
den riktade emissionen fö r att kunna knyta en strategiskt viktig investerare till
Bolaget och finansiera Bolagets fortsatta verksamhet.
VisMederi Srl ä r ett privat bolag, belä get i Siena, Italien, som erbjuder kvalificerade
vaccinanalyser, bland annat inom influensaområ det. Eurocine Vaccines har ett nä ra
samarbete med VisMederi, som inleddes fö r tre å r sedan.

- Den imponerande erfarenheten av vaccinanalyser och den hö ga kvalitetsnivå n på
arbetet var det som gjorde att vi valde VisMederi som samarbetspartner, sä ger Hans
Arwidsson, VD fö r Eurocine Vaccines. Nu vä lkomnar vi VisMederi som en industriellt
kunnig ä gare i Bolaget och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete inom
vaccinutveckling.

- Eurocine Vaccines ä r ett bolag med en mycket intressant teknologi och strategi, sä ger
Emanuele Montomoli, grundare och ä gare till VisMederi Srl. Vi ser områ den med
mycket lovande potential, dä r VisMederi och Eurocine Vaccines kan fö rdjupa
samarbetet framö ver.
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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 20 december
2018.

Om VisMederi
VisMederi är ett forsknings- och servicebolag med en konsoliderad expertis inom vaccinanalyser och
säkerhetsbedömning. Bolaget är en pålitlig partner i utvecklingen av europeiska och nationella projekt
som involverar andra forskningscentra, universitet, små och medelstora företag och Big Pharma.

Bolaget grundades 2009 ur den erfarenhet av bioanalys inom influensavacciner som grundarna och
deras nätverk ackumulerat över tid inom Laboratoriet för Molekylär Epidemiologi vid Universitetet i
Siena. VisMederi får orders från hela världen inom vaccinområdet, där bolaget genomför analytisk
testning av biologiska prover och validering av bioanalytiska metoder för farmaceutisk industri.
VisMederi har sin forskningsanläggning med laboratorier inom Toscana Life Sciences Foundation i Siena,
Italien, och kan omfatta utvecklingsfaserna II, III och IV i kliniska studier. Bolaget drar nytta av
synergierna mellan den egna anläggningen och internationella forskningscentra för utveckling av
kliniska protokoll och fas I-studier. Sedan starten har bolaget satsat stor del av sina resurser på
optimering av laboratorieanalyser för utvärderingen av vacciner. Nyligen har man även specialiserat sig
på testning av cellmedierad immunrespons och utveckling av specifika metoder för effektstudier.
Dessutom har VisMederi utvecklat expertis inom utformning och utvärdering av djurmodeller.
http://www.vismederi.com/

Om Eurocine Vaccines
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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