
 
 
 
 

           24 september, 2019, Lund 

 

Vissa personer i ledningsgruppen har sålt aktier för att 

möjliggöra finansiering av aktier via Immunovias 

optionsprogram 
 
LUND, SVERIGE - Hans Liljenborg, CFO och Lotta Blomgren, Operations Director, som ingår i 
ledningsgruppen för Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) har idag sålt aktier i 
Immunovia för att möjliggöra finansiering av aktier via Bolagets optionsprogram. Därtill har Rolf 
Ehrnström, CSO, i samma transaktion sålt aktier och meddelat att det avser finansiering av en 
privat fastighet.  Försäljningen av aktierna genomfördes inom ramen för samma transaktion om 
totalt 65 000 aktier till ett pris om 145,0 kronor per aktie. Köparen av aktierna är en svensk 
institutionell investerare. 
 
Försäljningen av aktierna fördelades enligt följande: 
 

• Hans Liljenborg, 35 000 aktier 
• Lotta Blomgren, 20 000 aktier  
• Rolf Ehrnström, 10 000 aktier  

 
Samtliga säljare har, gentemot Vator Securities, förbundit sig till lock up-restriktioner vilket 
innebär att säljarna, med vissa undantag, inte får sälja aktier i Bolaget under 180 dagar från och 
med dagens datum. Huvudsakliga anledningarna till försäljningen av Hans Liljenborg och Lotta 
Blomgren är att finansiera förvärv av aktier som tecknas via optionsprogram utställt till 
anställda i Immunovia (Serie 2016/2019) samt reglering av reavinstskatt. Hans Liljenborg och 
Lotta Blomgren har totalt tecknat 80 000 aktier inom ramen för optionsprogrammet. Rolf 
Ehrnström har vidare låtit meddela att försäljningen avser finansiering av privat fastighet. 
 

För mer information, kontakta:  
Julie Silber, Director of Investor Relations, Immunovia  
E-post: julie.silber@immunovia.com  
Tel: +46 7 93 486 277  
 
Om Immunovia  
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds 
universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, 
Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och 
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översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som 
cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala 
teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. 
Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som 
kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, 
initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av 
autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com)  
 
Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen 
besök www.immunovia.com. 
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