
 

 

Asarina Pharma AB (publ) har erhållit godkännande för listning av bolagets 

aktier på Nasdaq First North 

Nasdaq har godkänt Asarina Pharma AB (publ) (”Asarina Pharma” eller ”Bolaget”) för listning på 
Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier är måndag den 24 september 2018. 

Asarina Pharma har nyligen genomfört en nyemission inför notering på Nasdaq First North. Nyemissionen 

tillförde Bolaget 142,8 MSEK före emissionskostnader. Under förutsättning att övertilldelningsoptionen om 

ytterligare högst 350 000 aktier utnyttjas fullt ut tillförs Bolaget sammanlagt 150,2 MSEK före 

emissionskostnader. Teckningskursen i emissionen var 21,00 SEK per aktie. Efter nyemissionen kommer Asarina 

Pharma ha omkring 1 200 aktieägare. 

Nasdaqs granskning av Asarina Pharma är nu slutförd och Bolagets ansökan om upptagande av aktier till handel 

på Nasdaq First North är godkänd. Nasdaqs godkännande är villkorat av att Bolaget uppfyller sedvanliga villkor. 

Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ASAP och ISIN-kod SE0011641794. För ytterligare information 

hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av nyemissionen och ansökan om listning. 

Prospektet finns tillgängligt på Asarina Pharmas hemsida, www.asarinapharma.com.  

 

Rådgivare 

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser och har varit finansiell rådgivare i samband med 

nyemissionen och noteringen. Fredersen Advokatbyrå har varit legal rådgivare i samband med nyemissionen 

och noteringen. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Peter Nordkild, VD, Asarina Pharma AB 

Telefon: +45 25 47 16 46 

E-mail: peter.nordkild@asarinapharma.com 
 

Om Asarina Pharma AB 

Vi är ett svenskt biotechföretag som utvecklar Sepranolon, världens första dedikerade behandling för premenstruellt 

dysforiskt syndrom (PMDS) och andra menstruationsrelaterade sjukdomar. Vår portfölj bygger på 40 års forskning kring 

sjukdomar som PMDS och menstruationsrelaterad migrän, där kvinnors hälsa och livskvalitet försämras under senare delen 

av menstruationscykeln. Med vår innovativa familj av GAMSA-substanser (GABAA  Modulating Steroid Antagonists) är målet 

att introducera en ny generation effektiva och säkra behandlingar för tillstånd som idag saknar specifika behandlingar, och 

därmed bli ett ledande kvinnohälsobolag. 
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