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Pressmeddelande 

 

 

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 
TO 3 B i Hamlet Pharma AB (publ) har fastställts till 3.28 SEK 
per aktie 

 

Hamlet Pharma AB (publ) (”Hamlet Pharma” eller ”Bolaget”) emitterade under 
2021 teckningsoptioner av serie TO 3 B och TO 4 B. Varje teckningsoption ger 
rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av 
serie TO 3 B ska motsvara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen i 
Bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden från och med 
den 3 maj 2022 till och med den 16 maj 2022, dock inte lägre än kvotvärdet för 
Bolagets aktier och inte högre än 10 SEK per aktie. Den volymvägda 
genomsnittskursen i Bolagets B-aktie uppgick under mätperioden till cirka 4.38 
SEK och således är teckningskursen fastställd till 3.28 SEK.  

Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 B pågår från och med 
den 17 maj 2022 till och med den 31 maj 2022. Fullständiga villkor för 
teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, 
www.hamletpharma.com.  

 

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 3 B:  

Utnyttjandeperiod: 17 maj 2022 – 31 maj 2022.  

Teckningskurs: 3,28 SEK per B-aktie.  

Emissionsvolym: 3 943 241 teckningsoptioner av serie TO 3 B.  
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Vid fullt utnyttjande nyemitteras 3 943 241 B-aktier som kan tillföra upp till 
cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader.  

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 3 B: 27 maj 2022.  

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 maj 2022, 
alternativt avyttras senast den 27 maj 2022, förfaller värdelösa. För att 
teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt 
avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att 
stänga sin anmälan tidigare än den 31 maj 2022.  

  

Rådgivare  

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare samt Aqurat 
Fondkommission AB emissionsinstitut till Hamlet Pharma i samband med 
utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3 B.  

 

För mer information, kontakta 

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49 
catharina.svanborg@med.lu.se 
 
Mats Persson, CEO Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57 
mats.persson@hamletpharma.com 
 

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver 
läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två 
naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat 
som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den 
syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. 
Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en 
svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra 
cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot 
blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också 
läkemedelskandidaten BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och 
oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer. 


