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SynAct Pharmas styrelse och ledning ingår teckningsåtagande 
inför teckningsoptionsinlösen av serie TO 2  

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att bolagets styrelse och ledning har ingått avtal om 
teckningsåtagande om 100 procent av styrelse och lednings totala innehav av teckningsoptioner av serie 
TO 2 (”TO 2”). Sammantaget har styrelse och ledning avtalat om säkerställande om cirka 1,2 MSEK av  
TO 2 inför den lösenperiod som kommer att pågå mellan den 1 – 22 juli 2020.  

Kortfattat om teckningsoptioner av serie TO 2 
Det genomfördes under oktober 2019 en riktad emission och en företrädesemission genom vilket det emitterades  
4 891 268 stycken TO 2. Under den kommande nyttjandeperioden har innehavare av TO 2 möjlighet att, för varje 
teckningsoption, teckna en ny aktie i SynAct till ett pris om 6,70 SEK. Optionsinnehavare kommer att ha möjlighet 
att nyttja TO 2 från och med den 1 juli 2020 till och med den 22 juli 2020, alternativt sälja dem senast den 20 juli 
2020. TO 2 som inte nyttjats senast den 22 juli 2020 förlorar sitt värde. Information om hur innehavare går tillväga 
för att nyttja TO 2 kommer att offentliggöras genom pressmeddelande samt på bolagets (www.synactpharma.com) 
och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor innan nyttjandeperioden inleds. 
 
Lock-up 
Alla personer i styrelse och ledning i SynAct har ingått avtal om en förlängning av lock-up fram till 2021-05-19. Totalt 
motsvarar lock-up-avtalen minimum 25 procent av andelen röster och kapital i SynAct innan nyttjande av optionerna 
av serie TO 2. 
 
Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare  
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till SynAct i samband med 
kapitaliseringen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare. 
 
Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 25 juni 2020. 
 
För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: 
Jeppe Øvlesen    Thomas Jonassen 
VD, SynAct Pharma AB   CSO, SynAct Pharma AB 
Telefon: +45 28 44 75 67   Telefon: +45 40 15 66 69 
E-post: joo@synactpharma.com   E-post: tj@synactpharma.com  

 
 

 
 

 

Om SynAct Pharma  
SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en 
plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska 
inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. 
 
Om AP1189  
SynAct Pharmas läkemedelskandidat AP1189 är en melanocortin receptor-agonist på MC1- och MC3-

receptorerna och är i klinisk fas II-utveckling för behandling av aktiv reumatoid artrit (RA): 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04004429?term=AP1189&draw=2&rank=1).  


