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Utnyttjande i Initiator Pharmas incitamentsprogram 
"LTI2022"
Vid Initiator Pharmas årsstämma den 24 maj 2022 godkändes två långsiktiga incitamentsprogram (”
LTI2022”), ett för ledningen och nyckelpersoner i bolaget, och ett för styrelsemedlemmar.

LTI2022 för ledning och nyckelpersoner:
Enligt detta program bemyndigas styrelsen att låta deltagare i programmet förvärva upp till 110 000 
stamaktier till rådande marknadspris (”investeringsaktier”) fram till den 30 september 2022, varvid 
varje investeringsaktie ger rätten att teckna 1 ny aktie till nominellt värde vid nästa årsstämma 
förutsatt att den som äger investeringsaktien fortfarande kvarstår i bolaget vid den tidpunkten (”
matchande aktie”). Varje investeringsaktie ger också rätten att teckna mellan 0 och 5 nya aktier till 
nominellt värde under 30 handelsdagar efter den 31 december 2024, bestämt av Initiator Pharmas 
kursutveckling under perioden mellan 24 maj 2022 och 31 december 2024. Den maximala 
potentiella utspädningen enligt det godkända programmet är 660 000 aktier, vilket motsvarar cirka 
1,2% av för närvarande emitterat antal aktier.

Styrelsen har beslutat att tilldela totalt högst 110 000 aktier som kan förvärvas genom detta 
program, vilket motsvarar en potentiell utspädning med 660 000 aktier och ca. 1,2% av för 
närvarande emitterat antal aktier. Vid slutet av den tillåtna investeringsperioden har det maximala 
antalet aktier förvärvats i marknaden.

LTI2022 för styrelsemedlemmar:
Enligt detta program bemyndigas styrelsen att låta deltagare i programmet förvärva upp till 31 000 
stamaktier till rådande marknadspris (”investeringsaktier”) fram till den 30 september 2022, varvid 
varje investeringsaktie ger rätten att förvärva 1 ny aktie från bolaget till nominellt värde vid nästa 
årsstämma förutsatt att den som äger investeringsaktien fortfarande kvarstår i bolaget vid den 
tidpunkten (”matchande aktie”). Varje investeringsaktie ger också rätten att förvärva mellan 0 och 5 
nya aktier från bolaget till nominellt värde under 30 handelsdagar efter den 31 december 2024, 
bestämt av Initiator Pharmas kursutveckling under perioden mellan 24 maj 2022 och 31 december 
2024. Den maximala potentiella utspädningen enligt det godkända programmet är 186 000 aktier, 
vilket motsvarar cirka 0,3% av för närvarande emitterat antal aktier.

Styrelsen har beslutat att tilldela totalt högst 31 000 aktier som kan förvärvas genom detta program, 
vilket motsvarar en potentiell utspädning med 186 000 aktier och ca. 0,3% av för närvarande 
emitterat antal aktier. Vid slutet av den tillåtna investeringsperioden har 19 500 aktier förvärvats på 
marknaden, motsvarande en potentiell utspädning med 117 000 aktier och ca. 0,2% av för 
närvarande emitterat antal aktier.

I tabellen nedan presenteras en översikt över aktier och warranter som innehas av styrelsen, 
ledningen och nyckelpersoner i bolaget. Översikten omfattar warranter från 
incitamentsprogrammen för 2020, 2021 respektive 202.

Aktieägare Tjänsteställning Aktier Warranter
Totalt

Aktier och
warranter

% vid full
utspädning

2020 2021 2022 Totalt

Magnus Persson Styrelseledamot 256 686 60 788 50 000 15 000 125 788 382 474 0,70%

Henrik Moltke Styrelseledamot 127 106 26 052 35 000 42 000 103 052 230 158 0,42%
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Peter Holm Styrelseledamot - - - - - - -

Annette Colin Styrelseledamot 17 000 - 35 000 18 000 53 000 70 000 0,13%

Gunilla Ekström Styrelseledamot 7 000 - - 42 000 42 000 49 000 0,09%

Totalt styrelsen 407 792 86 840 120 000 117 000 323 840 731 632 1,35%

Claus Olesen CEO och styrelsesledamot 1 072 438 82 497 300 000 210 000 592 497 1 664 935 3,06%

Övrig ledning och nyckelpersoner 2 891 600 264 859 330 000 450 000 1 044 859 3 936 459 7,25%

Totalt ledning och nyckelpersoner 3 964 038 347 356 630 000 660 000 1 637 356 5 601 394 10,31%

Totalt styrelse, ledning och nyckelpersoner4 371 830 434 196 750 000 777 000 1 961 196 6 333 026 11,66%

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035
E-post: ceo@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S är ett danskt life science-företag i klinisk fas som utvecklar innovativa 
läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera 
nervsystemen. Initiator Pharmas pipeline består av tre kliniska program: läkemedelskandidaterna 
IP2018 och IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion med psykogena respektive organiska 
orsaker och särläkemedelskandidaten IPTN2021 som utvecklats för den allvarliga neuropatiska 
smärtsjukdomen trigeminusneuralgi.
 
Initiator Pharmas aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: 
INIT). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.

.initiatorpharma.com
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