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MALMÖ DEN 14 DECEMBER 2018 

 
SISTA DAG FÖR HANDEL MED BTA 
 
Sista dag för handel i Enorama Pharma AB (publ) BTA (betalda tecknade aktier) är den 18 december 2018. 
Stoppdag hos Euroclear är den 20 december 2018 och de nya aktierna beräknas bokas ut på respektive 
aktieägares vp-konto/depå den 27 december 2018. 
 

KONTAKT 
Enorama Phama AB (publ) 
Mats Rönngard, VD 
Tel: 070-872 82 50 
E-post: mats.ronngard@enorama.se 
Södergatan 3, 211 34, Malmö 
www.enorama.se 
 
Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North.  
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00. 
 

OM ENORAMA PHARMA 
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén 
är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser 
och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget 
varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se 
 

VIKTIG INFORMATION 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med 
aktier eller andra värdepapper i Enorama Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enorama Pharma 
kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Enorama Pharma offentliggör. Ingen åtgärd har 
vidtagits, eller kommer att vidtas, av Enorama Pharma för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner 
än Sverige. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA 
eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala 
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i 
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securités Act från 1933 ("Securities 
Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt 
godkännande från Enorama Pharma och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i 
enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

 


