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PledPharma godkänt för notering på Nasdaq 
Stockholm

PledPharma AB (publ) meddelar att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att 
PledPharma uppfyller kraven för att bolagets aktier ska kunna upptas till handel på Nasdaq 
Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland 
att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen samt kompletteras med 
bolagets finansiella rapport för årets första nio månader.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till den 31 oktober 2019 och sista 
handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 30 oktober 2019. Aktien 
kommer fortsatt att handlas under samma ticker (PLED) och ISIN-kod (SE0003815604). Det sker 
ingen kapitalanskaffning eller emission av nya aktier i samband med listbytet, och aktieägare i 
PledPharma behöver inte vidta några åtgärder.

”Noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista är ett naturligt steg i bolagets utveckling som 
bekräftar mognaden i vår verksamhet och som ökar kännedomen om bolaget. Med en notering på 
en reglerad marknad blir PledPharma också mer tillgängligt och attraktivt för både svenska och 
utländska institutionella investerare”, säger Nicklas Westerholm, vd, PledPharma AB.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet, 
vilket förväntas att godkännas av Finansinspektionen och publiceras på bolagets hemsida i god tid 
före första handelsdag på Nasdaq Stockholm. Bolagets delårsrapport för perioden januari – 
september 2019 publiceras 23 oktober 2019.

Pareto Securities AB och Advokatfirman Lindahl KB har agerat finansiell respektive legal rådgivare 
till PledPharma i samband med noteringen.

Kontakter

Nicklas Westerholm, Verkställande direktör 
Tel. 073 354 20 62 

 nicklas.westerholm@pledpharma.se

Yilmaz Mahshid, Finansdirektör 
Tel. 072 231 68 00 
yilmaz.mahshid@pledpharma.se



Pressmeddelande
16 oktober 2019 15:55:00 CEST

  PledPharma Grev Turegatan 11C SE-114 46 Stockholm

Om oss

PledPharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en unik och integrerad 
läkemedelsutvecklingskompetens som fokuserar på att förbättra behandlingen av allvarliga 
sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov.  är en ”first-in-class” PledOx®
läkemedelskandidat, avsedd för förebyggande av nervskador i samband med cellgiftsterapi. Ett 
globalt fas III-program pågår.  är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas Aladote®
för att minska leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En proof of principle-studie i fas Ib
/IIa (POP) har framgångsrikt slutförts och designen av nästkommande studie är under 
färdigställande. Aladote® har beviljats särläkemedelsstatus i USA. PledPharma har huvudkontor i 
Stockholm. Aktien är listad på Nasdaq First North (STO:PLED. Erik Penser Bank är Certified Adviser 
(tfn 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, se www.pledpharma.se

Denna information är sådan information som PledPharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2019-10-16 15:55 CEST.
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