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WntResearch AB: Sista dag för handel med BTA 

 
I april 2018 genomförde WntResearch AB (”WntResearch”) en företrädesemission i vilken även 

allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 3 903 264 

aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 16 maj 2019 och stoppdag 

är den 20 maj 2019. 

 
3 903 264 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till 

respektive VP-konto/depå den 22 maj 2019. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala 

antalet aktier i WntResearch till 25 371 223 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 2 283 410,07 SEK.   

 

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut till WntResearch i 

samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law har agerat legal rådgivare. 

 

För ytterligare information om WntResearch, kontakta: 
Peter Morsing, vd, WntResearch AB 
E-mail: pm@wntresearch.com 
Telefon: +46 72 720 0711 
 
För information om företrädesemissionen, kontakta: 
Sedermera Fondkommission 
Tel: +46 40 615 14 10 
E-mail: info@sedermera.se  
Web: www.sedermera.se 
 
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. Metastaser är den främsta 

anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, 

som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna 

proteinet WNT5A. Foxy-5 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 tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och 

farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en fas 2 multicenter 

studie på patienter med tjocktarmscancer för att studera 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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