
	

	

	

Hansa Biopharma meddelar ökning av antalet aktier 
och röster 
Lund 31 juli 2020. Hansa Biopharma, ledande inom immunmodulerande enzymteknik 
för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelar idag att bolagets 
registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under juli 
månad. 

Som tidigare kommunicerats beslutade styrelsen i Hansa Biopharma den 8 juli 2020, 
genom bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2020, att genomföra en 
nyemission av 4 447 345 stamaktier.  

Per den 31 juli uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa 
Biopharma till 45 894 909, varav 44 473 452 är stamaktier och 1 421 457 är C-aktier. 
Antalet röster i Hansa Biopharma uppgår per dagens datum till 44 615 597,7 och 
aktiekapitalet uppgår till 45 894 909 kronor. 

 

PRESSMEDDELANDE 
 
 

 
	

Denna information är sådan som Hansa 
Biopharma AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument. 
 
Informationen lämnades för 
offentliggörande genom nedanstående 
kontaktpersons försorg den 31 juli 2020, 
kl. 17:30 (CET). 
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Om Hansa Biopharma 
Hansa Biopharma använder sin 
patenterade immunmodulerande 
enzymteknologiplattform för att utveckla 
behandlingar för sällsynta immuno-
globulin G (IgG)-medierade auto-
immuna sjukdomstillstånd, transplantat-
avstötning och cancer. 

Bolagets främsta produktkandidat, 
imlifidase, är ett unikt antikropps-
klyvande enzym under utveckling som 
kan möjliggöra njurtransplantation av 
högsensitiserade patienter, och har 
potential att utvecklas ytterligare inom 
transplantation av andra solida organ 
och vävnader, samt akuta autoimmuna 
sjukdomar.  

CHMP/EMA har antagit ett positivt 
uttalande och rekommenderar ett 
villkorligt godkännande av imlifidase för 
desensitiseringsbehandling av hög-
sensitiserade vuxna patienter som har 
genomgått en njurtransplantation med 
en positiv korstestning mot en tillgänglig 
avliden donator. Godkännande av det 
positiva uttalandet från EU-
kommissionen förväntas under tredje 
kvartalet 2020. 

Hansas forsknings- och 
utvecklingsprogram driver på företagets 
enzymteknik för att utveckla nästa 
generation av IgG-klyvande enzymer 
med potentiellt lägre immunogenicitet, 
vilka är lämpliga för upprepad dosering 
vid skovvis återkommande autoimmuna 
sjukdomar och onkologi. Hansa 
Biopharma är baserat i Lund och har 
verksamhet i både Europa och USA. 
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