
 

 

Pressmeddelande 
Stockholm den 15 mars 2021 
 

Korrigeringar beträffande utfall av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1. 
 
I pressmeddelande publicerat den 12 mars 2021 avseende utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 
TO1 utgivna av ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”ISR” eller "Bolaget") angavs ett felaktigt 
antal utnyttjade teckningsoptioner, med anledning av ett administrativt förbiseende. Korrekt antal 
teckningsoptioner som utnyttjades uppgick till 7 863 266, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 95,4 
procent. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs ISR cirka 22 803 500 SEK. Således har ytterligare 
217 800 teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjats vilket tillför Bolaget ytterligare cirka 631 600 SEK. 
 
Antal aktier och aktiekapital 
 
Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 ökar antalet aktier i ISR med 7 863 266 aktier, från 
53 131 416 till 60 994 682 aktier inkluderat de 7 645 466 aktier som tilldelades den 12 mars 2021. Aktiekapitalet 
ökar med 393 163,3 SEK, från 2 656 570,8 SEK till 3 049 734,1 SEK inkluderat de 7 645 466 aktier som tilldelades 
den 12 mars 2021. 
 
För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serie TO1, uppgår utspädningen till cirka 
12,9 procent. 
 
Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till ISR i 
samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Ola Winqvist 
CEO, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) 
Mobil: +46 705 427 939 
E-post: ola.winqvist@israb.se 
 
Om ISR 
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla 
preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa 
kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande 
Immunolider och Immunorheliner. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Mangold Fondkommision AB är 
bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550 
E-post: ca@mangold.se  
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