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Initiator Pharma erhåller cirka 8,9 MSEK genom nyttande av 
teckningsoptioner av serie TO 2 
 
PRESSMEDDELANDE 
17 december 2020 
 
Tisdagen den 15 december 2020 avslutades nyttjandeperioden för Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller 
”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”). Totalt nyttjades 1 814 278 TO 2. Initiator Pharma tillförs 
därmed totalt cirka 8,9 MSEK före emissionskostnader. Kapitalet som erhålls i samband med optionslösen 
möjliggör för Initiator Pharma att slutföra en klinisk fas II-studie med läkemedelskandidaten IP2018 samt tillför 
Bolaget full finansiering fram till H1 2022.   
 
VD Claus Elsborg Olesen kommenterar 
”Vi är tacksamma för det förtroende optionsinnehavarna visat vårt bolag. Även om vi inte når maximal nivå i 
finansieringen har vi tack vare kapitalet vi tillförs resurser att fortsätta utveckla vår spännande produktportfölj, och 
vi står välkapitaliserade inför målet att skapa ett paradigmskifte inom ED-området. Marknadens intresse för Initiator 
Pharmas läkemedelskandidater är betydande och tillsammans med den positiva analysen från Erik Penser Bank den 10 
december, som motiverar vår aktiekurs till 11-12 SEK/aktie, är vi mycket förväntansfulla inför Bolagets framtida 
utveckling. Vi kommer göra vårt yttersta för att även fortsättningsvis utveckla Bolagets läkemedelskandidater och 
arbeta målmedvetet för att realisera Initiator Pharmas underliggande värden.”    
 
Bolagets aktiviteter för 2021 fullt finansierade 
Under senare tid har Initiator Pharma glädjande kunnat kommunicera bidrag och investeringar från 
samarbetspartners – bland annat från Vaekstfonden. Mot bakgrund av dessa tillskott, samt med det kapital 
Bolaget fortfarande har i kassan och med kapitalet från nyligen genomförd optionsinlösen är Bolagets 
kapitalbehov för år 2021 tillgodosett. Det totala kapital Bolaget har per efter optionsinlösen kommer att finansiera 
Bolagets verksamhet och slutförandet av den pågående kliniska fas 2a-studien för IP2018.  
 
Nyttjande, antal aktier och aktiekapital 
Totalt har 1 814 278 TO 2 nyttjats, motsvarande en teckningsgrad om cirka 54 procent. Genom TO 2 tillförs Bolaget 
cirka 8,9 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till 0,7 MSEK. När aktierna som emitteras genom 
nyttjande av TO 2 registrerats hos Erhvervsstyrelsen kommer det totala antalet aktier uppgå till 27 381 614 stycken 
och aktiekapitalet kommer uppgå till 2 875 069,47 DKK. Planerat datum för omväxling från interimsaktier till aktier 
är den 29 december 2020 och nya aktier är beräknade att finnas på respektive tecknares konto omkring den 4 
januari 2021.  
 
Finansiell och legal rådgivare  
Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med optionslösen av TO 2. Markets & 
Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare.  
 
För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta:  
Sedermera Fondkommission  
Telefon: +46 (0)40-615 14 10  
E-post: info@sedermera.se  
www.sedermera.se 
 
För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:  
Claus Elsborg Olesen, VD 
Telefon: +45 6126 0035  
E-post: ceo@initiatorpharma.com 
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Denna information är sådan information som Initiator Pharma A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 17 december 2020 kl. 10:50. 
 
Om Initiator Pharma  
Initiator Pharma är ett bioteknikföretag i klinisk fas med säte i Århus, Danmark. Bolagets främsta kliniska tillgångar 
är IPED2015, för behandling av erektil dysfunktion (ED), och IP2018 för behandling av psykogen ED. Båda 
representerar förstklassiga behandlingar för psykogen respektive organisk ED och förväntas förbättra 
livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte svarar på, eller som inte kan behandlas med, befintliga 
läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com. 
 
Om erektil dysfunktion (ED) 
Erektil dysfunktion är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan hos en man att uppnå eller bibehålla 
erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 
miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes, 
samt prestationsångest. Antalet ED-patienter är sannolikt grovt underskattat, särskilt inom segmentet psykogen 
ED. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, 
depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest och relationsproblem (1,2,3). ED kan delas in i två huvudsakliga 
kategorier: Organisk och psykogen ED, som kräver olika behandlingar. Initiator Pharma utvecklar IPED2015 
respektive IP2018 för dessa liknande, men separata, patientgrupper. 
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