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Ascelia Pharma beslutar om omvandling av C-
aktier till stamaktier för leverans till deltagare i 
incitamentsprogram
Styrelsen i Ascelia Pharma AB (”Ascelia”) har den 21 februari 2023 beslutat att omvandla 
54 500 C-aktier till stamaktier för leverans av aktier till deltagare i det 
prestationsbaserade aktiesparprogram som beslutades vid årsstämma den 14 november 
2019 (”LTI 2019”).

Ascelias styrelse har, i enlighet med villkoren i LTI 2019, beslutat om omvandling av 54 500 C-
aktier för tilldelning av 54 500 stamaktier till deltagarna i LTI 2019 genom s.k. matchingsaktier, 
där tilldelning skett med 24 500 stamaktier till Ascelias verkställande direktör och 30 000 
stamaktier till övriga deltagare. Totalt har fem deltagare tilldelats stamaktier i LTI 2019.

Antalet utstående aktier i Ascelia uppgår efter registrering av ovannämnda omvandling av C-
aktier till stamaktier fortsatt till totalt 34 871 177 aktier, varav 33 722 762 är stamaktier med en 
röst vardera, och 1 148 415 är C-aktier med 1/10 röst vardera. Samtliga C-aktier innehas av 
Ascelia. Det totala antalet röster i Ascelia uppgår till 33 837 603,5.

Kontakter

Magnus Corfitzen, CEO
Epost: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118

Déspina Georgiadou Hedin, CFO and Investor Relations
Epost: despina.georgiadou@ascelia.com
Tel: +46 765 697 873

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande.
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Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom 
onkologi. Bolaget utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska 
behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två 
produktkandidater – Orviglance (tidigare benämnd som Mangoral) och Oncoral – i klinisk 
utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm 
(kortnamn: ACE). För mer information besök  .http://www.ascelia.com

(tidigare benämnd som Mangoral) Om Orviglance 
Orviglance (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för 
magnetkameraundersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen 
av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med 
nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande 
tillgängliga klassen av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Orviglance, som har beviljats 
särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration 
(FDA), är för närvarande i fas 3-utveckling, inklusive den globala multicenterstudien SPARKLE.

Om Oncoral
Oncoral är en ny oral irinotecan-baserad tablettformulering för cellgiftsbehandling av 
magcancer. Oncoral har potentialen att erbjuda en mer patientvänlig behandlingsform, inklusive 
en bättre säkerhetsprofil med en daglig oral dosering i hemmet jämfört med intravenösa 
högdosinfusioner på sjukhuset. Efter framgångsrika fas 1-resultat är Oncoral nu förbered för fas 
2-studier.
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