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QuiaPEG avbryter planerad 
företrädesemission av units och avser att 
kommunicera ett reviderat förslag till 
företrädesemission
Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” 

eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen beslutat att avbryta den av 

styrelsen föreslagna företrädesemission av units bestående av aktier 

och teckningsoptioner av serie TO6 samt teckningsoptioner av serie 

TO7 om cirka 38,4 MSEK som kommunicerades genom 

pressmeddelande den 3 februari 2022 (”Företrädesemissionen”). 

Beslutet har fattats efter diskussioner med samtliga involverade parter 

och mot bakgrund av rådande marknadsförhållanden. Beslutet medför 

att den extra bolagsstämma som skulle äga rum idag den 7 mars 2022 

ställs in. Styrelsen har samtidigt beslutat att initiera en reviderad 

kapitalanskaffningsprocess, huvudsakligen genom en 

företrädesemission av units. Villkoren för det reviderade 

emissionsförslaget kommer inom kort att publiceras i ett separat 

pressmeddelande. Därutöver planerar Bolaget att imorgon den 8 mars 

2022 publicera kallelse till ny extra bolagsstämma som planeras att 

hållas den 7 april 2022.

Bakgrund
Styrelsen i QuiaPEG beslutade, i enlighet med vad som kommunicerats via 
pressmeddelande den 3 februari 2022, föreslå att en extra bolagsstämma i Bolaget, 
som skulle äga rum den 7 mars 2022, skulle besluta om att genomföra en 
företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 
samt teckningsoptioner av serie TO7 (” ”) med företrädesrätt för Bolagets Units
befintliga aktieägare.
Företrädesemissionen skulle omfatta högst 21 336 181 units motsvarande högst 128 
017 086 aktier, högst 106 680 905 teckningsoptioner av serie TO6 samt högst 85 
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344 724 teckningsoptioner av serie TO7. Emissionskursen skulle vara 1,80 SEK per 
unit innebärande en initial emissionslikvid om högst cirka 38,4 MSEK före 
emissionskostnader. Företrädesemissionen var genom tecknings- och 
garantiåtaganden säkerställd till cirka 75 procent, motsvarande en likvid om ca 28,8 
MSEK.
 
Skälen till revidering av kapitalanskaffningsvillkoren
Styrelsens beslut att avbryta Företrädesemissionen har gjorts i samråd med samtliga 
inblandade aktörer samt med beaktande av de rådande marknadsförhållandena. 
Givet nuvarande aktiekurs för Bolagets aktie har styrelsen bedömt att någon 
emissionslikvid utöver den garanterade volymen inte skulle inflyta. Sammantaget har 
styrelsen bedömt att det ur ett kommersiellt perspektiv är mest fördelaktigt för 
Bolaget och dess aktieägare att avbryta Företrädesemissionen och istället inleda en 
motsvarande kapitalanskaffningsprocess med reviderade villkor. Till följd av den 
avbrutna Företrädesemissionen väljer Bolagets styrelse av naturliga skäl att ställa in 
den planerade extra bolagsstämma som skulle äga rum idag den 7 mars 2022.

Steen Krøyer, styrelseordförande, kommenterar beslutet: ’ ’Den föreslagna 
unitsemissionen har påverkats väsentligt av nuvarande marknadsturbulens. Därför 
bedömer styrelsen att det under rådande förhållanden vore oklokt att verkställa en 
emission vars villkor i hög grad avviker från befintlig aktiekurs. Genom att revidera 
emissionsförslaget ger vi bolaget en möjlighet att säkerställa viss ytterligare 
emissionslikvid samt tar hänsyn till de naturliga diskussioner som förts med alla 
inblandade parter i transaktionen. Vi avser inom kort kommunicera ett reviderat 
emissionsförslag med tydlig målsättning att göra kapitalanskaffningsprocessen mer 
attraktiv i förhållande till befintliga aktieägare och övriga intressenter.’’
 
Avsikt att kommunicera villkor för reviderad kapitalanskaffningsprocess
Styrelsen i QuiaPEG har för avsikt att inom kort kommunicera de huvudsakliga 
villkoren för en reviderat kapitalanskaffningsprocess. Även den reviderade 
processen kommer i huvudsak att bestå av en företrädesemission av units 
innefattande en aktie och två olika serier av teckningsoptioner. Formell kallelse till 
ny extra bolagsstämma för att lägga fram det justerade emissionsförslaget kommer 
att ske imorgon tisdag den 8 mars 2022.
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För ytterligare information kontakta:

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

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) 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.

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
2022-03-07 08:15 CET.
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