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Promore Pharma informerar om sista dag för handel för att erhålla 
teckningsrätter

STOCKHOLM, 27 maj, 2021 — Avstämningsdagen för rätt till teckningsrätter i den aviserade kapitalanskaffningen är den 1 juni 
2021. Detta medför att sista dag för handel med Promore Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla en teckningsrätt för var befintlig 
aktie är i morgon den 28 maj 2021.

Promore Pharma har den 7 maj 2021 aviserat att styrelsen beslutat genomföra en kapitalanskaffning i form av en fullt ut garanterad 

företrädesemission om ca 48,6 MSEK under förbehåll att extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut. Vid extra bolagsstämma idag 

den 27 maj 2021 godkändes styrelsens beslut, och Promore Pharma informerar härmed om att avstämningsdagen för rätt till 

teckningsrätter i företrädesemissionen är den 1 juni 2021. Detta medför att sista dag för handel med Promore Pharmas aktie inklusive rätt 

att erhålla en teckningsrätt för var befintlig aktie är i morgon den 28 maj 2021.
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Promore Pharma i korthet

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom 

ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden ( ) för behandlingsområden med first-in-category

stora medicinska behov och mycket få läkemedelsprodukter. Promore Pharmas två projekt genomgår klinisk utveckling och har en mycket stark 

säkerhetsprofil eftersom produkterna baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet ensereptide (PXL01), som utvecklas 

för att förebygga postoperativ ärrbildning, förbereds för en klinisk fas II-prövning för att utröna om peptiden kan användas för att hämma missprydande 

ärrbildning på hud. Ropocamptide, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har nyligen utvärderats i en klinisk fas IIb-studie med positiva 

resultat på patienter med venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande 

behandlingsområden, såsom att förebygga uppkomsten av ogynnsamma sammanväxningar (adherenser) efter olika typer av kirurgi samt behandling av 

diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.
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