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Eurocine Vaccines AB: sista dag för handel med BTU och första dag för 
handel med teckningsoptioner av serie TO 4 
 
I juni 2021 genomfördes en företrädesemission av units i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine 
Vaccines”), i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Sista dag för handel med BTU 
(Betald Tecknad Unit) är den 22 juli 2021 och stoppdag är den 26 juli 2021. Samtidigt meddelar 
bolaget att första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 är den 28 juli 2021. 
 
Genom företrädesemissionen nyemitterades 6 316 328 aktier samt 3 158 164 teckningsoptioner av serie 
TO 4. Dessa har nu registrerats hos Bolagsverket och beräknas vara distribuerade till respektive VP-
konto/depå den 28 juli 2021. Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår antalet 
aktier i Eurocine Vaccines till 14 211 741 stycken och aktiekapitalet uppgår till 3 552 937,099270 SEK. 
 
Av serie TO 4 finns således 3 158 164 utestående teckningsoptioner, vilka kan nyttjas för teckning av 
aktier under perioden 14 mars – 28 mars 2022, till en teckningskurs om sjuttio procent av den 
genomsnittliga volymvägda kursen för Eurocine Vaccines aktie under den period på 10 handelsdagar som 
slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden. Teckningsoptioner av serie TO 4 kommer att handlas på 
Spotlight Stock Market. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 är den 28 juli 2021. 
Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0016101356 och kommer att handlas under tickern "EUCI TO 4". 

 
Rådgivare och emissionsinstitut  
I samband med företrädesemissionen av units har Sedermera Fondkommission agerat som finansiell 
rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing som 
emissionsinstitut. 
 
För mer information om Eurocine Vaccines, vänligen kontakta: 
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot 
E-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 
Telefon: 070-634 0171 
 

Om Eurocine Vaccines  
Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva 
vaccinområdet.  

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan 
investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till 
partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. 

Bolaget har en egen teknologiplattform, Endocine™, som har testats i fyra omfattande kliniska studier med över 400 
deltagare. 

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid 
Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse. 
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