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EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I 

ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION 

DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. 

 

Cyxone tillförs cirka 44,3 MSEK i företrädesemission  
 

Cyxone AB (publ) meddelar idag att bolaget har slutfört den företrädesemission av units 

som godkändes vid extra bolagsstämman den 1 oktober 2018. Företrädesemissionen har 

tecknats till 90 procent. Cirka 36 procent av emissionen tecknades med stöd av uniträtter, 

cirka 4 procent av emissionen tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 50 procent 

tecknades av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 44,3 

MSEK före emissionskostnader. 

 

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som 

angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat. Förvaltarregistrerade 

aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. 

 

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Cyxone med cirka 1 339 097,65 SEK genom 

utgivande av 17 743 034 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till cirka 

2 826 983 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 3 7457 517. 

 

”Vi vill tacka för förtroendet från nya som så väl tidigare aktieägare. Nu ser vi fram emot att 

börja de sista förberedelserna för fas 2-studien med Rabeximod och upprepa den tidigare 12-

veckorsstudien, med den enda skillnaden att man behandlar under 24 veckor för att fastställa 

de goda effekter i ledgångsreumatism som uppnåtts tidigare,” säger Kjell G. Stenberg, VD för 

Cyxone. 

 

Handel med betalda tecknade units (BTU:s) på Nasdaq First North beräknas ske till dess att 

företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, vilket uppskattas ske i mitten av november 

2018.  
 

 

Kontakt  

Cyxone AB (publ)  

Kjell G. Stenberg, VD 

Tel: 0723-816168 

E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com  

Adelgatan 21  

221 22 Malmö  

www.cyxone.com  

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

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 26 oktober 2018 klockan 08.30 CET. 

 

VIKTIG INFORMATION 

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Cyxone och investerare ska inte teckna eller 

förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet. 

 

 

http://www.cyxone.com/
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Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, 

Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle 

vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTU eller uniträtter 

till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan 

person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt 

svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte 

distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i 

föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. 

 

De nya aktierna, BTU och uniträtterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller 

delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTU, uniträtter eller andra 

värdepapper utgivna av Cyxone har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United 

States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya 

aktier, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning 

i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas 

av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper 

som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. 

 

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta 

pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I 

andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom 

definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller 

under artikel 3(2) i Prospektdirektivet. 

 

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” 

(såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella 

investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 

2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av 

Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan 

investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta 

personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande 

eller något av dess innehåll. 

 

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

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

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

utveckling eller trender, 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. Denna 

information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid 

detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.  

 

Om Cyxone  

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för 

behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets 

läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel 

som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier 

har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan 

förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, 

T20K mot MS i pre-kliniskt program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program.  

Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på telefon 08-

503 015 50. 

www.cyxone.com  

 

http://www.cyxone.com/

