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Amniotics upptar lån om totalt 15 MSEK för att 
finansiera fortsatt utveckling och start av klinisk 
studie
Amniotics AB (publ) har avtalat om att uppta lån om totalt 15 MSEK. Likviden från lånen avses 
användas för att finansiera Bolagets fortsatta utveckling och den befintliga verksamheten i 
enlighet med befintlig affärsplan till slutet av 2022. Bolaget ser ett kortfristigt lån som det 
bästa finansieringsalternativet under nuvarande marknadsförutsättningar. Amniotics avser att 
välja väg kring den långsiktiga finansieringsplanen vid ett senare tillfälle där Bolaget 
utvärderar flertalet lämpliga alternativ.

Lånen är utgivna av Modelio Equity AB (publ) och den större aktieägaren Christer Fåhraeus via Fårö 
Capital AB.

Sammanfattning av lånevillkoren:

Lån från Modelio Equity AB (publ) om 10 MSEK och från Fårö Capital AB om 5 MSEK.

5 MSEK från Modelio Equity AB (publ) och 5 MSEK från Fårö Capital AB utbetalas senast den 
15 juni 2022. Ytterligare 5 MSEK från Modelio Equity AB (publ) utbetalas senast den 15 juli 
2022.

Lånet från Modelio Equity AB (publ) löper till och med den 31 december 2022 och lånet från 
Fårö Capital AB löper till och med den 2 maj 2023.

Som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 5 procent samt en månatlig ränta om 
1,5 procent.

”Amniotics står inför en spännande period med starten av vår kliniska studie med PulmoStem™ på 
sjukhusinlagda covid-19/ARDS patienter där vi hoppas kunna visa på positiva studieresultat. Det är 
vår första kliniska Fas I/II studie på människa. För att underlätta för den kliniska studien att komma i 
gång så snart som möjligt har vi valt att upphandla lån och vi är glada för det förtroende vi fått från 
både en extern part samt från Christer Fåhraeus som väljer att låna ut kapital till Amniotics.”
- Kåre Engkilde, CEO

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare åt Amniotics och Setterwalls Advokatbyrå AB 
är legal rådgivare åt Amniotics i samband med lånen.
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För Ytterligare information kontakta:

Kåre Engkilde
VD, Amniotics AB
Telefon: +46 (0) 723 27 85 20
E-post: ke@amniotics.com

Johny Humaloja
CFO, Amniotics AB
Telefon: +46 (0) 73 506 6856
E-post: jh@amniotics.com

Amniotics AB (publ) 559024-6558
Medicon Village,
Scheelevägen 2, 223 63 Lund, Sweden

Om oss

Amniotics AB (publ) är ett biopharmaföretag som utvecklar cellterapiläkemedel baserade på 
mesenkymala stamceller (MSC) från fostervatten. Företaget föddes ur upptäckten av en ny källa till 
stamceller i fullgånget fostervatten. Baserat på ett decennium av forskning vid Lunds universitets 
internationellt erkända stamcellscenter och Skånes universitetssjukhus i Lund, arbetar företaget med 
banbrytande teknologi för tillvaratagande och produktion av vävnadsspecifika neonatala 
mesenkymala stamceller (MSC). Dessa stamceller har unika egenskaper för tillämpningar inom 
regenerativ medicin. Amniotics har också en, av Läkemedelsverket, godkänd Good Manufacturing 
Practice (GMP) tillverkningsanläggning för att producera läkemedel för avancerad terapi (ATMP). 
Med en egen GMP-anläggning i drift sedan 2020 är Amniotics nu förberett att gå in i kliniska 
prövningar med den ledande läkemedelskandidaten, PulmoStem™ och söker etablera strategiska 
partnerskap med forskare och företag som är intresserade av att utveckla stamcellsbaserade terapier 
inriktade mot sjukdomar där det idag saknas effektiva behandlingar.
Amniotics Certified Adviser på First North är Redeye AB, e-post: , telefon: certifiedadviser@redeye.se
+46 (0) 8 121 576 90. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Läs mer på www.amniotics.com.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, 
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics. 
Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Amniotics 
har endast skett genom det prospekt som Amniotics offentliggjorde den 14 juni 2021.
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Denna information är sådan information som Amniotics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-05-04 22:03 CEST.
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