
Cline Scientific AB erhåller villkorat
godkännande för listbyte till Nasdaq First
North Growth Market i Stockholm
Cline Scientific AB (publ) (”Cline” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat
godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First
North”). I och med detta har även Bolagets avnoteringsansökan godkänts av Spotlight.
Bolagets sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 11 juni 2021. Första dag för
handel på Nasdaq First North är den 14 juni 2021. Aktieägare i Cline Scientific kommer inte
behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Clines aktier handlas idag på Stocklight Stock Market. Den 10 mars 2021 meddelade Bolaget
att styrelsen fattat beslut om att verka för att byta handelsplats till Nasdaq First North i
Stockholm.

Cline Scientific har med anledning av listbytet upprättat en bolagsbeskrivning som kommer att
publiceras på Bolagets hemsida den 8 juni 2021. Bolagsbeskrivningen har enbart upprättats i
samband med ansökan om upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North och
innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva
aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan
jurisdiktion.

Cline Scientifics aktier kommer fortsätta handlas under kortnamnet CLINEB på Nasdaq First
North.

Redeye AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. I samband med
listbytet har Wistrand Advokatbyrå agerat Bolagets legala rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför
utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och
akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för
metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines
nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika,
patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life
Science projekt till och genom klinisk fas.
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