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Ascelia Pharma AB offentliggör prospekt
avseende upptagande till handel av
nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm
Styrelsen för Ascelia Pharma AB (”Ascelia Pharma” eller ”Bolaget”) har, med anledning av
den riktade emission av 5 000 000 aktier till ett antal svenska och internationella
institutionella investerare, som offentliggjordes den 17 mars 2021 och godkändes vid
extra bolagsstämma den 13 april 2021, upprättat ett prospekt inför upptagande till
handel av de nya aktierna på Nasdaq Stockholm. Prospektet innehåller inte något
erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier i Ascelia Pharma. Prospektet
har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Ascelia
Pharmas hemsida, www.ascelia.com, och kommer göras tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT
ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,
PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN
ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG
INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Kontakter
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118
Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande.
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Om oss
Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom
onkologi. Bolaget utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska
behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två
produktkandidater – Mangoral och Oncoral – i klinisk utveckling. Ascelia Pharma har sitt
huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer
information besök http://www.ascelia.com.
Om Mangoral
Mangoral (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för
magnetkameraundersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen
av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med
nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande
tillgängliga klassen av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Mangoral, som har beviljats
särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration
(FDA), är för närvarande i fas III-utveckling, inklusive den globala multicenterstudien SPARKLE.
Om Oncoral
Oncoral är en ny oral irinotecan-baserad tablettformulering för cellgiftsbehandling av
magcancer. Oncoral har potentialen att erbjuda en mer patientvänlig behandlingsform, inklusive
en bättre säkerhetsprofil med en daglig oral dosering i hemmet jämfört med intravenösa
högdosinfusioner på sjukhuset. Efter framgångsrika fas I-resultat är fas II-studier med Oncoral
under planering.
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