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EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER 

INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, 

SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, 

DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG 

ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

WntResearchs styrelse och ledning tecknar ytterligare units i 
pågående företrädesemission 

WntResearch AB (”WntResearch” eller ”Bolaget”) meddelar idag att delar av 
styrelse och ledning kommer att teckna ytterligare 21 825 units i den pågående 
företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner 
(”Företrädesemissionen”), vilken offentliggjordes den 23 mars 2020. Detta 
pressmeddelande avser teckningar utöver de teckningsförbindelser som redan 
ingåtts av styrelse och ledning.  
 
Styrelse och ledning kommer, utöver de teckningsförbindelser som redan ingåtts, att teckna 
ytterligare units i den pågående Företrädesemissionen enligt följande: 
 
Gudrun Anstrén (privat och genom bolag), Styrelseordförande 
Utöver tidigare teckningsåtaganden om totalt 3 247 units tecknar Gudrun Anstrén privat och 
genom bolag ytterligare sammanlagt 6 666 units motsvarande 19 998 SEK med företrädesrätt.  

Peter Morsing, Verkställande Direktör 
Utöver tidigare teckningsåtagande om 8 299 units tecknar Peter Morsing ytterligare 6 000 units 
motsvarande 18 000 SEK med företrädesrätt.  

Per-Ola Forsberg, CFO 
Utöver tidigare teckningsåtagande om 7 507 units tecknar Per-Ola Forsberg ytterligare 9 159 
units motsvarande 27 477 SEK med företrädesrätt.  

Tidsplan för Företrädesemissionen 

6 maj 2020: Sista dag för handel med uniträtter 

8 maj 2020: Sista dag för teckning i Företrädesemissionen 

13 maj 2020: Indikativt datum för offentliggörande av utfall 

Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal 
rådgivare till WntResearch i samband med Företrädesemissionen.  
 

För ytterligare information kontakta: 
Peter Morsing, Verkställande Direktör, WntResearch AB 
E-mail: pm@wntresearch.com 
Telefon: 0727 200711 
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Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 5 maj 2020. 
 
Om WntResearch 
WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörceller-

nas 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 invasionsför-

måga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjock-

tarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga 

indikationer på biologisk aktivitet. En fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer pågår 

för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight 

Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com 

Viktig information 
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, 

teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntRese-

arch. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till all-

mänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i 

WntResearch kommer endast att ske genom det prospekt som WntResearch offentliggjorde den 22 

april 2020. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller 

indirekt, inom eller till i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singa-

pore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala 

restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna an-

visning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller 

andra värdepapper i WntResearch har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra vär-

depapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 

(”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får 

inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet 

med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i 

Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i 

USA. 

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teck-

ningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra med-

lemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med 

undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som 

har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast läm-

nas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implemente-

ringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstift-

ning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lag-

stiftningen. 

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) profess-

ionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and 

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmö-

genhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 

49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer 

som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommuni-

kation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för 

Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider 

denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella 
syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”för-
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väntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förut-
sägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, ut-
gör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som 
okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständig-
heter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling 
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 

 


