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EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, 
HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON 
ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE 
VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Xspray Pharma har genomfört en riktad 
emission som tillför bolaget 100 MSEK
Xspray Pharma AB (publ) (”Xspray” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande 
som beslutades av Xsprays årsstämma den 19 maj 2022 och i enlighet med vad Bolaget 
indikerade i kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2022, framgångsrikt genomfört en 
fulltecknad riktad nyemission av aktier till en teckningskurs om 50 SEK per aktie (”
Emissionen”). Teckningskursen har framförhandlats på armlängds avstånd med 
investerare och är utifrån styrelsens bedömning, baserad på diskussioner med Bolagets 
finansiella rådgivare, marknadsmässig.

Ett antal svenska institutionella investerare, däribland Tredje AP-fonden, Flerie Invest AB och 
Östersjöstiftelsen har tecknat aktier i Emissionen. Styrelsen har noga övervägt alternativa 
finansieringskällor, inklusive förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission. 
Styrelsen bedömer att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och 
medföra en högre risk för en väsentligt negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de 
volatila och utmanande marknadsförutsättningarna. En annan viktig anledning för att avvika 
från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare stärka aktieägarbasen med en institutionell 
investerare i form av Tredje AP-fonden. Styrelsen anser därför att riktad nyemission utan 
företrädesrätt för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att säkerställa 
Bolagets fortsatta finansiella stabilitet i rådande marknadsklimat och möjliggöra 
marknadsförberedande aktiviteter inför kommande lansering på den amerikanska marknaden. 
Styrelsen anser sammantaget att Emissionen bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga 
aktieägare och är gynnsam för Bolaget.

Nettolikviden från Emissionen avses främst att användas för:

Marknadsförberedande aktiviteter inför kommande lansering på den amerikanska 
marknaden
Fortsatt utveckling av Bolagets produktportfölj med initialt fokus på produktkandidaten 
XS003 som är nästa produkt att lanseras på den amerikanska marknaden
Att stärka Bolagets finansiella stabilitet

Emissionen förväntas tillföra Bolaget cirka 100 MSEK före transaktionskostnader. Emissionen 
kommer att leda till en ökning av antalet aktier i Xspray med 2 000 000, från 20 680 408 till 22 
680 408 och en ökning av aktiekapitalet med 2 000 000 SEK, från 20 680 408 SEK till 22 
680 408 SEK, vilket resulterar i en utspädning om cirka 8,8 procent.

Zonda Partners har agerat Bookrunner i samband med Emissionen. Advokatfirman Vinge har 
agerat som legal rådgivare till Xspray Pharma.

https://xspraypharma.com/
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Viktig information
Publicering, 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 om, eller inbjudan att 
förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller 
någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller 
teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan 
registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid 
gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA 
utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas 
av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några 
värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende 
sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, 
publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, 
Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller 
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana 
åtgärder är föremål för legala begräsningar eller kräva ytterligare registrering eller andra 
åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion 
kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 av 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänd av 
någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till 
allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller 
kommer upprättas i samband med Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta 
meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt 
Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende 
värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet 
som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna 
utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i enlighet med Prospektförordningen såsom den 
införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018), 
som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och 
som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska 
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) 
personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana 
personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd 
som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och 
kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta 
personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller 
förlita sig på det.

https://xspraypharma.com/
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Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, 
bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella 
ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de 
marknader inom vilka Bolaget är verksamt, inklusive såvitt avser utsikterna för läkemedel och 
studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan 
identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”
uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer 
därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är 
baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om 
Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, 
kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden 
baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det 
faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från 
vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter 
och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker 
väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta 
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de 
antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är 
korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar 
som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera 
uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte 
opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den 
information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta 
pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och är föremål för 
förändring utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att se 
över, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtriktat uttalande 
för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer i relation till 
innehållet i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Malmberg Hägerstrand,
IR & Kommunikationsdirektör
Xspray Pharma AB
Mob: +46 (0) 72 855 93 29
E-mail: christina.malmberg.hagerstrand@xspray.com

https://xspraypharma.com/
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Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett läkemedelsbolag med ett antal produktkandidater under klinisk 
utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att 
utveckla förbättrade versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand 
proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom 
onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga.

Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till 
dagens originalläkemedel innan originalbolagens sekundära patent löper ut. Xspray Pharmas 
mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel av redan marknadsförda PKI:er 
för behandling av cancer, vilka i slutet av 2021 var 72 stycken i USA.

Xspray Pharma har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande 
produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq Stockholm (Nasdaq Stockholm: 
XSPRAY).
www.xspraypharma.com

Denna information är sådan information som Xspray Pharma AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-10-17 18:40 CEST.
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