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Kommuniké från extra bolagsstämma i Wntresearch AB (publ) 
 
Den 19 mars 2019 hölls extra bolagsstämma i Wntresearch AB (publ). Nedan följer en 
sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig 
majoritet. 
 
Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission 
Stämman beslutade att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 
351 293,76 kronor genom nyemission av högst 3 903 264 aktier till en teckningskurs om 6,50 
kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 25 371 216 kronor. 
 
För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt: 
 
1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie 

erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av två 
(2) nya aktier. 
 

2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av 
vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara 
den 29 mars 2019. Även annan kan teckna i emissionen. 

 
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 6,50 kronor kontant.  
 
4. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april 2019 till och med 

den 18 april 2019. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant 
betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild 
teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked 
om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning 
och betalning. 

 
5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom 

ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som 
tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare 
därvid ska ske.  
 
I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till 
sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om 
tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till 
dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal 
teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning. 
 
I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske 
till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa 
inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som 
var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. 
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7. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar 

som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 
 

Malmö i mars 2019 
Wntresearch AB (publ) 

STYRELSEN 
 
För ytterligare information om WntResearch, vänligen kontakta: 
Peter Morsing, VD, WntResearch AB 
E-post: pm@wntresearch.com 
Telefon: +46 72 720 0711 
 
Om WntResearch 
WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma 
tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den 
främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, 
som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det 
kroppsegna proteinet WNT-5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska 
tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av 
metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst 
visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk 
aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för 
att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på 
Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com 
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