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DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT 
ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, 
SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT 
ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT 
ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ELICERA THERAPEUTICS AB. SE ÄVEN AVSNITTET 
"VIKTIG INFORMATION" NEDAN.                                                                                                 
 
Elicera Therapeutics har godkänts för notering på 
Nasdaq First North Growth Market 
 
Göteborg den 10 juni 2021 – Elicera Therapeutics AB (publ), ett cell- och 
genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med 
fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus, har erhållit godkännande för 
upptagande till handel av sin aktie på Nasdaq First North Growth Market. Första dag 
för handel är fredagen den 11 juni 2021. 
 
 
Handel i Eliceras värdepapper 
Eliceras aktie kommer att handlas under kortnamnet ”ELIC" med ISIN-kod SE0015382080 
från och med fredag den 11 juni 2021. 
 
Eliceras teckningsoptioner TO1, som vederlagsfritt ingår i de units som emitterats, kommer 
att upptas till handel med kortnamnet ”ELIC TO1” och ISIN-kod SE0015988233, efter 
emissionens registrering. Särskilt pressmeddelande kommer inför första handelsdag som är 
planerad till den 30 juni 2021.  

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Elicera tagit fram ett 
tilläggsdokument att läsas tillsammans med EU-tillväxtprospekt som upprättades i samband 
med den nyss genomförda spridningsemissionen. Dessa finns tillgängliga på Eliceras 
hemsida, www.elicera.se. 

 
Certified Adviser  
G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser för den kommande 
noteringen på Nasdaq First North Growth Market (förutsatt godkänd ansökan). E-post: 
ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50. 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:  
Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ) 
Telefon: +46 (0) 703 31 90 51  
jamal.elmosleh@elicera.com 



 
Om Elicera Therapeutics AB 
Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations 
immunonkologiska behandlingar. Arbetet baseras på uppmärksammad mångårig forskning 
genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet och har resulterat i 
utvecklingen av fyra läkemedelskandidater, varav två CAR T-celler och två onkolytiska virus. Därtill 
har Elicera färdigutvecklat en teknologiplattform kallad iTANK som kan användas för att optimera 
samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer.  

För mer information, vänligen besök www.elicera.se 

 

Viktig information 

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål 
för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har 
publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta 
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i 
Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Elicera eller från någon annan. 

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som 
kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget. Ett investeringsbeslut med anledning av 
Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets 
aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som 
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart 
förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. 

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende 
Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och 
utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig 
information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen 
vägledning för framtida resultat.  

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna 
värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas 
från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas 
eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som 
inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som 
avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta 
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller 
delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon 
annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa 
gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs 
enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig 
värdepapperslagstiftning.  

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 
("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett 
prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande 
har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och den 21 maj 2021 godkänts av Finansinspektionen 
och finns tillgängligt på bland annat Eliceras hemsida. 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eliceras aktuella syn på 
framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, 
”planerar”, ”anser”, ”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. 


