
 
 

PRESSRELEASE 

 

ISR Holding tillförs 34,2 MSEK  

ISR Immune System Regulation Holding AB:s (publ) företrädesemission tecknades till 

69 procent. Tillsammans med likviden från den genomförda riktade emissionen tillförs 

Bolaget totalt cirka 34,2 MSEK i kontanta medel vilket finansierar ISR i cirka 18 

månader framåt. 

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”ISR” eller ”Bolaget”) meddelar idag att 

Bolagets företrädesemission om 12,7 MSEK tecknats till ca 69 procent. Tillsammans med 

likviden från den riktade emissionen om 25,4 MSEK tillförs ISR därmed 34,2 MSEK. 

Emissionskostnaderna för de genomförda emissionerna inklusive andra relaterade kostnader 

beräknas uppgå till totalt ca 2,6 MSEK. Styrelsen gör bedömningen att nettolikviden från de 

båda emissionerna finansierar ISR i cirka 18 månader framåt vilket innebär att Bolaget får 

möjlighet att passera ett antal värdedrivande milstolpar som potentiellt kan ligga till grund för 

strategiskt viktiga licensavtal inför den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaterna.  

 

VD Ola Winqvist kommenterar: ”Vi är otroligt glada över det stora intresse som ISR har 

tilldragit sig och jag vill passa på att dels tacka de aktieägare som fortsätter att stötta oss 

genom deltagande i den genomförda företrädesemissionen, och dels hälsa nytillkommande 

privata och institutionella aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att 

intensifiera satsningen i våra läkemedelsprogram. Vi ser fram emot att få se resultaten från 

vår HIV studie, ISR-003 av patienter på bromsmedicin med tillägg av ISR48 under 2019. Med 

den lyckade emissionen och stödet från marknaden planeras start av ytterligare en HIV 

studie, med behandling av patienter resistenta mot bromsmedicin. Inom vårt 

onkologiprogram kommer vi nu accelerera framtagande av en IND, (Investigational New 

Drug ISR50), för fas I/II studie av patienter med avancerad cancersjukdom. Jag ser med stor 

tillförsikt på ISR:s framtid.” 

I enlighet med bemyndigandet från Årsstämman den 23 maj 2018 beslutade styrelsen i ISR 

Immune System Regulation Holding AB (publ) den 13 november 2018 om att genomföra dels 

en riktad nyemission av aktier om cirka 25,4 MSEK och dels en företrädesemission om cirka 

12,7 MSEK. Teckningskursen i båda emissionerna fastställdes till 5,50 SEK/aktie.  

Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick 26 november – 11 december 2018. 

Totalt tecknades i företrädesemissionen 1 595 397 aktier varav 1 148 930 med företrädesrätt 

och 446 467 utan företrädesrätt. Samtliga tecknare i företrädesemissionen har erhållit 

full tilldelning. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan eller 

via respektive förvaltare. 

 

Totalt kommer det efter registreringarna av den genomförda riktade emissionen samt 

företrädesemissionen att finnas 24 718 132 aktier i Bolaget. Till följd av den genomförda 

företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 79 769,85 SEK till  



 
 

1 235 906,60 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att 

ske i samband med slutlig registrering på Bolagsverket. 

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade 

aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel 

med BTA på Nasdaq First North. Upptagande av handel i nya aktier kommer att tillkännages 

genom separat pressrelease.  

 

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB har 

tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Ola Winqvist CEO, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)  

E-post: ola.winqvist@israb.se  

Telefon: +46 (0)70 5427939  

 

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet 

läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk 

forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom 

immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-

463 80 00. www.israb.se  

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående 

kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 december 2018 kl. 16.07 CET. 

 

http://www.israb.se/

