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Beslut på BioInvents extra bolagsstämma den 3 juli 2020
Lund, Sverige – 3 juli 2020 – BioInvent International AB:s (publ) (”BioInvent”) (OMXS:BINV) extra
bolagsstämma godkände idag styrelsens beslut om en riktad nyemission av 270 782 606 nya
aktier samt bemyndigade styrelsen att besluta om en företrädesemission
(kompensationsemission) om högst cirka 105,8 miljoner aktier till bolagets befintliga aktieägare,
och utsåg Dr. Thomas Hecht till ny styrelseledamot.
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare beslut den 9 juni 2020 om riktad nyemission
av högst 270 782 606 aktier, varigenom aktiekapitalet ökar med högst 21 662 608,48 kronor. Av
leveranstekniska skäl tecknar Pareto Securities AB samtliga nya aktier till en teckningskurs
motsvarande aktiernas kvotvärde, för omedelbar återförsäljning av aktierna för bolagets räkning till de
investerare som deltagit i emissionen till ett pris om 1,38 kronor per aktie. Beslutet innebär att den
riktade emissionen ska slutföras enligt plan den 9 juli 2020.
Bolagsstämman beslutade även bemyndiga styrelsen att, senast den 30 september 2020, besluta om
en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare om sammanlagt högst 105 813 041
aktier till en emissionskurs om 1,38 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiekursen i de riktade emissioner
som styrelsen beslutade om den 9 juni 2020, i syfte att ge befintliga aktieägare som inte deltagit i dessa
emissioner möjlighet att teckna aktier till samma pris. Styrelsen avser att utnyttja bemyndigandet under
juli månad.
Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens och större aktieägarens förslag, att
utöka bolagates styrelse med en ledamot genom nyval av Dr. Thomas Hecht som styrelseledamot.
Arvode till styrelsen beslutades fortsätta gälla enligt årsstämmans beslut. För tillträdande
styrelseledamot ska arvode utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod.
Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.bioinvent.se.
Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och
utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två
pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida
tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas gå in i kliniska studier före
slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T.™ identifierar samtidigt både
målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya
läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för
ytterligare licensiering och partnerskap.
Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera
läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade
anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.
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Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara
föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren
av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i
enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande
om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bioinvent i någon jurisdiktion, varken
från Bioinvent eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933
(”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett
undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det
finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt
erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis,
i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien,
Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av
denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk
rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av
någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bioinvent har inte godkänt något erbjudande till
allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget erbjudandeprospekt har
tagits fram eller kommer att tas fram i samband med upptagande till handel av de nyemitterade aktier
som omnämns häri. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade
investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen
som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare”
som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller
inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög
nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt
”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i
Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med
relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på
detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar
eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt.
Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de
innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”,
”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa
framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är
korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker
och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika

väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter,
eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker
väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande
genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för
de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av
pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att
förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt
meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller
omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

