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EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER 
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, 
KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA 
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Xintela offentliggör utfall i 
företrädesemissionen och beslutar om riktad 
nyemission om 10 MSEK
Xintela AB:s (publ) (”Xintela” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för 
aktieägarna (”Företrädesemissionen”) har avslutats den 12 juli 2022. Cirka 57 
procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 
43 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen har 
därmed fulltecknats och inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk. Genom 
Företrädesemissionen tillförs Xintela en emissionslikvid om cirka 44,6 miljoner 
kronor, före emissionskostnader. Xintela offentliggör samtidigt styrelsens beslut 
att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, genomföra en 
kompletterande riktad emission om totalt 10 MSEK.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Xintelas Företrädesemission att 
101 102 613 aktier, motsvarande cirka 57 procent av de erbjudna aktierna, tecknades 
med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar för teckning utan stöd av 
teckningsrätter motsvarande 77 165 429 aktier mottagits, vilket motsvarar resterande 
cirka 43 procent av Företrädesemissionen, varav Flerie Invest AB har tecknat 71 406 962 
aktier. Företrädesemissionen har därmed fulltecknats och inga garantiåtaganden 
kommer att tas i anspråk.
 
De personer som tilldelats aktier meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare 
erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. 
Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.
 
Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,25 kronor per aktie. Genom emissionen 
tillförs Xintela cirka 44,6 miljoner kronor, före emissionskostnader.
 
Genom Företrädesemissionen ökar Xintelas aktiekapital med cirka 5 348 041,26 kronor 
till cirka 8 022 061,89 kronor och antalet aktier och röster ökar med 178 268 042 till 
267 402 063.
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Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Nasdaq First North Growth Market från och 
med den 27 juni 2022 till och med att Företrädesemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket, och BTA omvandlas till aktier vilket beräknas ske omkring vecka 32, 2022.

Riktade emissioner
I enlighet med vad som anges nedan har styrelsen beslutat om två riktade emissioner om 
totalt motsvarande 10 miljoner kronor.

För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision fördelad på kontant betalning om 
cirka 4,5 MSEK och betalning genom 6 971 200 nyemitterade aktier. Bolagets styrelse har 
idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission om 
totalt 6 971 200 aktier, motsvarande cirka 1,7 miljoner kronor, till samma villkor som 
Företrädesemissionen för erläggande av garantiprovision i form av aktier.

Styrelsen har vidare idag beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, 
om en kompletterande riktad nyemission om totalt 8,3 miljoner kronor till Flerie Invest AB 
(den ”Riktade emissionen”). Den Riktade emissionen genomförs till samma villkor som 
Företrädesemissionen.

Genom den Riktade emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 33 200 000, 
innebärande en ökning av aktiekapitalet med 996 000 kronor.

Styrelsens beslut om den Riktade nyemissionen föreläggs en extra bolagsstämma för 
godkännande den 3 augusti 2022. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs 
genom separat pressmeddelande idag.

Kommentar från Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund
Det är mycket glädjande att vi har fått full teckning i den kombinerade 
Företrädesemissionen och Riktade emissionen och att Flerie Invest AB, en ledande 
europeisk investerare inom Life Science, tar en signifikant ägarroll i Xintela. Vi ser mycket 
fram emot att börja arbeta tillsammans med Flerie Invest AB.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare och Hagberg Aneborn Fondkommission är 
emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen och den Riktade emissionen.
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Kontakter

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:
s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-07-18 08:10 CEST.

Om Xintela

Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi 
baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala 
stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin 
α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den 
patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu är i klinisk utveckling för 
behandling av knäartros och svårläkta bensår. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska 
studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som 
drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade 
behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och 
hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och 
är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas 
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 
80 00, .certifiedadviser@penser.se

mailto:evy@xintela.se
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Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa 
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de 
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller 
distribuerats bör informera sig 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. Inbjudan till berörda personer att delta i 
Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som 
Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

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. Informationen i detta 
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller 
distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, 
Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där 
sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i 
strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till 
allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den 
Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i 
Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar 
Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. 
Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”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.
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Bifogade filer

Xintela offentliggör utfall i företrädesemissionen och beslutar om riktad nyemission om 
10 MSEK
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