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Utfall i AlzeCures nyemission
AlzeCure Pharma AB (”AlzeCure” eller ”Bolaget”), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred
portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala
nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag
utfallet i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som
avslutades den 22 mars 2022. Teckningssammanställningen visar att cirka 59,4 procent
tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka
20,8 procent av Företrädesemissionen vilket medför att AlzeCure därmed tillförs cirka 48,5
MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer
inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 22 mars 2022 och sammanställningen visar att 8 654
688 aktier, motsvarande cirka 57,3 procent, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget
intresseanmälningar om teckning av ytterligare 324 629 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka
2,1 procent för en total teckning med och utan stöd av teckningsrätter om cirka 59,4 procent. Därmed tilldelas
emissionsgaranterna cirka 20,8 procent av Företrädesemissionen och AlzeCure tillförs därmed cirka 48,5 MSEK
före emissionskostnader. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer
inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller
besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd
av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes
den 4 mars 2022.
”Trots en orolig och turbulent omvärld har både nuvarande och nya aktieägare deltagit i denna emission. Stödet och
kapitaltillskottet förser AlzeCure med nödvändigt kapital för att genomföra den högintressanta kliniska fas II-studien
för ACD440 samt fortsätta driva de pågående Alzheimer-projekten, vilka samtliga har potential att bidra med
substantiellt värde för våra aktieägare. Vi ser fram emot att helhjärtat fokusera våra samlade resurser till fortsatta
framsteg i våra tre forskningsplattformar”, säger Martin Jönsson, VD AlzeCure.

Antal aktier och aktiekapital
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med
303 064,50 SEK till sammanlagt 1 247 207,375 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 12 122 580
aktier till totalt 49 888 295 aktier.

Handel med BTA
Handel med betald tecknad aktie (”BTA”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan
efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas
ske under vecka 15, 2022.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Synch Advokat AB är legal rådgivare till AlzeCure i samband med
Företrädesemissionen.
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För mer information, vänligen kontakta
Martin Jönsson, VD
Tel: +46 707 86 94 43
martin.jonsson@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma AB (publ)
AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa småmolekylära
läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom
Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är
noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater
utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.
NeuroRestore består av två symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen
möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada,
sömnapné och Parkinsons sjukdom. Plattformen Alzstatin fokuserar på att utveckla sjukdomsmodifierande och
preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom och består av två kandidater.
Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en
läkemedelskandidat i klinisk fas inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra
smärttillstånd såsom osteoartros. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och
utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga lösningar för
att utlicensiera till andra läkemedelsbolag.
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser. För mer information, besök
gärna www.alzecurepharma.com.
Denna information är sådan information som AlzeCure Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2022-03-24 18:15 CET.
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