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EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I 
ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, 
RYSSLAND, BELARUS, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION 
DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED 
GÄLLANDE REGLER.

Abliva offentliggör prospekt med anledning 
av fullt garanterad företrädesemission och 
upptagande till handel av nyemitterade aktier
Styrelsen i Abliva AB (”Nasdaq Stockholm: ABLI”) (”Abliva” eller ”Bolaget”) har, med 
anledning av nyemissionerna som offentliggjordes den 31 maj 2022, samt konvertering av 
Bolagets konvertibellån 2021/2022 till aktier, upprättat ett sekundäremissionsprospekt (”
Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospekt
Prospektet har idag, den 8 juni 2022, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. 
Prospektet avser både upptagande till handel av nya aktier i Bolaget till följd av den riktade 
emissionen och konvertering av Bolagets konvertibellån 2021/2022 till aktier som 
kommunicerades den 31 maj 2022 samt inbjudan till teckning av aktier till följd av den 
företrädesemission som offentliggjordes i samma pressmeddelande som den riktade 
emissionen den 31 maj 2022. Prospektet, innehållande fullständiga villkor, anvisningar samt 
anmälningssedlar för Företrädesemissionen finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.

) samt på Erik Penser Banks webbplats ( ). Prospektet kommer även abliva.com www.penser.se
att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats ( ).www.fi.se

Företrädesemissionen i sammandrag

Aktieägare i Abliva erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på 
avstämningsdagen den 8 juni 2022
Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier
Teckningskursen är 0,35 SEK per aktie
Handel med teckningsrätter sker under perioden 10 – 21 juni 2022
Teckningsperioden löper under perioden 10 – 27 juni 2022

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom garantiåtaganden från externa 
parter. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 51,3 MSEK före 
emissionskostnader. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till 
offentliggjort prospekt.

http://www.abliva.com/
http://www.abliva.com/
http://www.penser.se/
http://www.fi.se/
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Rådgivare
Erik Penser Bank AB och Van Lanschot Kempen är finansiella rådgivare till Abliva och Cirio 
Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Abliva i samband med emissionerna. Erik Penser Bank 
är emissionsinstitut i samband med emissionerna. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är 
juridisk rådgivare till Erik Penser Bank AB och Van Lanschot Kempen.

För mer information, kontakta:

Catharina Johansson, Vice VD, Finanschef & IR-ansvarig
+46 (0)46-275 62 21, ir@abliva.com

Abliva AB (publ) 
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

, info@abliva.com www.abliva.com

Prenumerera på våra nyheter: https://abliva.com/sv/poster/pressprenumeration/
Följ oss på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/abliva
Prenumerera på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel
/UChqP7Ky5caXtp72CELhD6Mg

Abliva - Delivering mitochondrial health

Abliva bedriver forskning och utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella 
sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens 
energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Bolaget fokuserar på två projekt. 
KL1333, en kraftfull reglerare av nivåerna av de essentiella koenzymen NAD⁺ och NADH, är på 
väg in i sen utvecklingsfas. NV354 är en energiersättningsbehandling där den prekliniska 
utvecklingen har slutförts. Abliva, med sin bas i Lund, är noterat på Nasdaq Stockholm 
(kortnamn: ABLI).

mailto:ir@abliva.com
mailto:info@abliva.com
http://www.abliva.com
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Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa 
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta 
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana 
legala restriktioner.
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. 
Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid 
gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan 
registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller 
skickas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Ryssland, Belarus, 
Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta 
pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.
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