Stockholm, Sverige

Pressmeddelande 30 november 2020

Antal aktier och röster i Oncopeptides
Stockholm — 30 november 2020 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO), ett läkemedelsbolag
inriktat på utvecklingen av riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att
antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för
bolagets incitamentsprogram.
Genom utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram har antalet utestående
aktier och röster ökat med 169 032 från 67 770 683 till 67 939 715. Aktiekapitalet har ökat med cirka 18 781
kronor från 7 530 076 kronor till 7 548 857 kronor.

För ytterligare information kontakta:
Anders Martin-Löf, CFO för Oncopeptides
E-post: anders.martin-lof@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0) 70 683 79 77
Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92
Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 30 november 2020 kl.08.00.
Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag fokuserat på utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade
hematologiska sjukdomar. Den ledande produktkandidaten melflufen är först i en ny klass av peptidlänkade
läkemedel som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Melflufen
utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas i ett
flertal kliniska studier inklusive den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3studien OCEAN.
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marknadsgodkännande för melflufen i kombination med dexametason lämnats in till den amerikanska
läkemedelsmyndigheten FDA, för behandling av vuxna patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom.
FDA har beviljat bolagets ansökan en prioriterad granskning och fastställt ett PDUFA-datum, dvs. när
granskningen ska vara klar, till den 28 februari 2021. Oncopeptides globala huvudkontor ligger i Stockholm och
huvudkontoret för den amerikanska verksamheten återfinns i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid
Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamnet ONCO. Mer information finns tillgänglig
på www.oncopeptides.com.

