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EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER 

FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER 

NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT 

TILLÄMPLIG LAG. 

 

STYRELSEN I NEXTCELL PHARMA AB FÖRESLÅR 

FÖRETRÄDESEMISSION OM 24,9 MSEK OCH KALLAR TILL EXTRA 

BOLAGSTÄMMA 

 

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (“NextCell” eller “Bolaget”) har beslutat föreslå en extra 

bolagsstämma den 24 maj 2019 att besluta om en företrädesemission av aktier 

(”Företrädesemissionen”) om totalt 24,9 miljoner kronor. Företrädesemissionen är säkerställd 

genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 21 procent samt 

garantiförbindelser om cirka 59 procent, vilket totalt motsvarar cirka 80 procent av den totala 

emissionsvolymen. 

Motivet till företrädesemissionen är att erhålla rörelsekapital för att utöka det kliniska 

prövningsprogrammet med Bolagets första läkemedelskandidat ProTrans. Utöver den pågående 

ProTrans-1 studien inväntas godkännande för att initiera ProTrans-Repeat studien, där upprepad 

behandling utvärderas.  

Vidare kommer ytterligare resurser att allokeras till Cellaviva, bl.a. på grund av expansion till Danmark 

och det ökande intresse vi ser från Norge samt bolagets planerade lansering av sparande av stamceller 

från vuxna. 

Företrädesemissionen 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 24 maj 2019 beslutar om en företrädesemission av högst 

7 657 637 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 569 815,585 kronor. Vid 

fullteckning tillförs Bolaget cirka 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader.  

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier, 

varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier.  

Teckningskursen uppgår till 3,25 kr per aktie. 

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 24,9 

miljoner kronor, varav teckningsförbindelser avsiktsförklaringar utgör cirka 21 procent och 

garantiförbindelser 59 procent. 

Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av emissionen. 

Informationsmemorandum beräknas offentliggöras några dagar innan teckningstidens början den 4 juni 

2019. 
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Preliminär tidplan  

24 maj 2019 Bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag gällande företrädesrättsemissionen 

31 maj 2019 Avstämningsdag för företrädesemissionen 

4 juni – 20 juni 2019 Teckningsperiod 

Omkring 24 juni 2019 Utfallet i företrädesemissionen offentliggörs 

 

Övrigt 

Se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman för ytterligare information. 

Rådgivare 

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå KB legal rådgivare i 

samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.  

NextCell Pharma AB (publ) 

Mathias Svahn, VD 

Tel: +46 (0)8 735 55 95 

E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com 

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance 

Tel: +46 (0)8 440 56 40 

E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se 

Om NextCell Pharma AB (publ) 

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB 

utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av 

autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans 

består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära 

selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända 

stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. 

 

 

Om Stockholm Corporate Finance AB 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom 

kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till 

börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk 

partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker 

i 44 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under 

Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer 

information se: www.stockholmcorp.se 

 

  

http://gantrack3.com/t/l/2628819/4_MDQ2NDk1NzAwNTE=/
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Stay up to date with the latest development in NextCell Pharma  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/ 

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma 

For more information about NextCell Pharma AB, please contact: 

Mathias Svahn, CEO 

Sofia Fredrikson, CFO 

Phone: 08-735 5595 

E-mail: info@nextcellpharma.com 

www.nextcellpharma.com 

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 

offentliggörande den 8 maj 2019. 

Viktig information 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla 

med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i 

Bolaget kommer endast att ske genom det emissionsmemorandum som Bolaget beräknar kunna offentliggöra 

omkring den 3 juni 2019. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller 

till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där 

sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare 

emissionsmemorandum, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i 

detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana 

restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot 

tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt 

U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon 

motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, 

i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas 

av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller 

annan jurisdiktion i USA. 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på 

framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, 

”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida 

utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. 

Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer 

eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon 

garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från 

vad som uttalas i framåtriktad information. 
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