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QuiaPEGs VD och delar av styrelse har 
tecknat fullt i pågående inlösen av 
teckningsoptioner
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) 

meddelar idag att delar av styrelse och ledning har utnyttjat sina fulla 

andelar av teckningsoptioner av serie TO 4 till en sammanlagd volym 

av 569 290 TO 4/aktier motsvarande en sammanlagd teckning om cirka 

0,7 MSEK (1,20 SEK per aktie). Detta utgör cirka 10,6 procent av det 

totala antalet utgivna optioner av serie TO 4

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 4 på Nasdaq First North 
Growth Market är idag måndagen den 15 februari 2021. Teckningsoptioner som inte 
utnyttjas före den 17 februari 2021 eller säljs före den 15 februari 2021 förfaller och 
saknar värde efter detta datum. Teckningskursen är 1,20 SEK per aktie.

”Vi fortsätter driva utvecklingen framåt med fokus på modellprojektet QPG-1029 och 
affärsutveckling. Ett likvidtillskott från optionen ger oss större möjligheter att nå de 
resultat vi önskar”  säger Marcus Bosson, VD.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
E-mail:  marcus.bosson@quiapeg.com



Pressmeddelande
15 februari 2021 09:05:00 CET

  QuiaPEG Pharmaceuticals Holding Virdings Allé 32B SE-754 54 Uppsala

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat 
på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar 
förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan 
godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel 
bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på 
Nasdaq First North Growth Market (ticker: QUIA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 
399  , är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information, info@fnca.se
vänligen besök www.quiapeg.com.
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