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Cyxone tillförs 1 MSEK genom en andra riktad nyemission enligt 

avtalet med Kalev Kask för att gemensamt utveckla en ny 

behandling av covid-19 

 

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingar av 

autoimmuna sjukdomar, har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 214 

858 aktier, vilken tillför bolaget cirka 1 MSEK. Emissionen sker inom ramarna för det 

optionsavtal som bolaget ingått med dr Kalev Kask för att tillsammans utveckla en ny 

behandling av covid-19.  

 

Styrelsen i Cyxone har beslutat att genomföra en riktad nyemission inom ramarna för det 

optionsavtal som bolaget ingått med dr Kalev Kask. Bolaget har beskrivit avtalet närmare i 

ett pressmeddelande den 10 juni 2020. Optionen är en del av den betalning som förhandlats 

fram med Kalev Kask för att förvärva de exklusiva rättigheterna till en patentansökan som 

han är uppfinnare av. Denna patentansökan anses vara grundläggande för att bygga värde i 

parternas gemensamma projekt som syftar till att utveckla en ny behandling av covid-19. Dr 

Kalev Kask har nu utnyttjat sin rätt att påkalla en andra riktad nyemission enligt avtalet, som 

i sin helhet ger rätt att teckna ytterligare 4 490 896 aktier under perioden fram till den 1 

oktober 2020. Emissionsbeslutet har fattats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 

4 juni 2020. 

 

Cyxone tillförs cirka 1 MSEK genom att en investerare tecknat och tilldelats 214 858 aktier 

till priset 4,45 SEK per aktie, vilket motsvarar 100 procent av den volymviktade 

genomsnittskursen under en period om 10 dagar före ingåendet av avtalet. Teckningskursen 

motsvarar 56,7 % av aktiekursen vid börsens stängning den 16 september 2020. Styrelsen har 

bedömt att teckningskursen och övriga villkor för nyemissionen är marknadsmässiga. 

 

Nyemissionen innebär en utspädning om 0,43 procent i förhållande till antalet aktier och 

röster i bolaget efter registrering av nyemissionen. Antalet aktier och röster i bolaget ökar 

från 49 282 654 till 49 497 512. Aktiekapitalet ökar från 3 719 447,652012 kronor till 3 735 

663,359137 kronor. 

 

Rådgivare 

Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal 

rådgivare. 

 

Kontakt  

Tara Heitner, VD 

Telefon: 0707 81 88 08 

Email: tara.heitner@cyxone.com   

Adelgatan 21  

211 22 Malmö 

www.cyxone.com  

 

http://www.cyxone.com/
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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 cyklotidbaserade 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 för behandling av MS i kliniskt fas I-program, samt Rabeximod 

för ledgångsreumatism (RA) i kliniskt fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq 

First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, 

ca@mangold.se. www.cyxone.com 

http://www.cyxone.com/

