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Förändring av antal aktier och röster i Immunovia AB (publ)
Immunovia AB meddelar idag att antalet aktier och röster i Immunovia har ändrats med
anledning av nyemission genom utnyttjande av teckningsoptioner i bolaget. De
teckningsoptioner som har utnyttjats utgör en del av Immunovias incitamentsprogram till
ledande befattningshavare och nyckelpersoner enligt beslut på årsstämman 2017.
Genom de registrerade aktierna efter nyemissionen ökar antalet utestående aktier och
röster med 28 500 från 22 603 081 till 22 631 581. Aktiekapitalet ökar med 1 425,00 kronor
från 1 130 154,05 kronor till 1 131 579,05 kronor.
För mer information, kontakta:
Julie Silber, Director of Investor Relations, Immunovia
E-post: julie.silber@immunovia.com
Tel: +46 7 93 486 277
Denna information är sådan information som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 09.00.
Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög
säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias
egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av
biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en
uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik
”biomarkörsignatur för sjukdomen”.
Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen
för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.
Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av
världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1 och
genomgår för närvarande slutvalidering. Bolaget siktar på en försäljningsstart i slutet av första
kvartalet 2021 med efterföljande kommersiell testning under andra kvartalet.
När IMMray® PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig
diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas
överlevnad och resultat.
Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och Lund kommer att tillhandahålla
laboratorietester i två ackrediterade referenslaboratorier.
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Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen
besök www.immunovia.com.
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