
 

 
 
Stockholm                          31 augusti 2021 

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics  

Under augusti månad har antalet aktier och röster i Calliditas Therapeutics AB (publ) ökat genom den 
riktade emission om 2 400 000 aktier som bolaget genomförde den 12 augusti 2021. Per 31 augusti 
2021 uppgår således antalet aktier och röster i bolaget till 52 341 584. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Mikael Widell, Investerarrelationer 
Telefon: 070-311 99 60, e-post: mikael.widell@calliditas.com 
 
Informationen i pressmeddelandet är sådan som Calliditas Therapeutics AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 8:00 (CEST). 
 
Om Calliditas   
Calliditas Therapeutics är ett biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, 
utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på 
njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta 
produktkandidat, Nefecon, är en egenägd, ny oral formulering av budesonid, ett etablerat, mycket 
potent lokalt immunsuppressivt läkemedel, för behandling av den autoimmuna njursjukdomen IgA-
nefropati, eller IgAN, för vilken det finns ett stort medicinskt behov som inte tillgodosetts och för 
vilken det inte finns några godkända behandlingar. Calliditas rapporterade ut positiv top line data i 
den globala fas 3-studien NefIgArd i IgAN, och vid godkännande har Calliditas för avsikt att 
kommersialisera Nefecon i USA i egen regi och med partners utanför USA. Calliditas planerar även att 
utföra kliniska studier med NOX-hämmare i primär gallkolangit (PBC) och onkologi. Bolaget är noterat 
på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). 
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