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Amniotics ingår avtal med Lago Kapital om 
likviditetsgaranti
Amniotics AB (publ) (”Amniotics” eller Bolaget) har ingått avtal med Lago Kapital AB som ska, med 
start från den 20.5.2022 inleda likviditetsgaranti för Amniotics aktie. I samband med avtalet för 
likviditetsgaranti har Theope Seed Capital AB erhållit ett undantag till sin lockup och lånat ut 25 000 
aktier till Lago. Lago kommer att säkerställa möjligheten att handla i Amniotics aktien noterad på 
Nasdaq First North Growth Market genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och 
säljsida i orderboken. Detta är i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk kring likviditetsgaranti 
och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande 20 000 kr med en 
spread om maximalt 4% mellan köp och säljkurs.

Avtalet är bindande i tre (3) månader varefter de fortlöper med en månads uppsägningstid. Syftet 
med likviditetsgaranti är att säkerställa likviditet i aktien och att minska skillnaden mellan köp- och 
säljkurs under pågående handel.

För Ytterligare information kontakta:

Kåre Engkilde
VD, Amniotics AB
Phone: +46 (0) 723 27 85 20
Email: ke@amniotics.com
eller
Johny Humaloja
CFO, Amniotics AB
Phone: +46 (0) 735 0668 56
Email: jh@amniotics.com
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Om oss

Amniotics AB (publ) är ett biopharmaföretag som utvecklar cellterapiläkemedel baserade på 
mesenkymala stamceller (MSC) från fostervatten. Företaget föddes ur upptäckten av en ny källa till 
stamceller i fullgånget fostervatten. Baserat på ett decennium av forskning vid Lunds universitets 
internationellt erkända stamcellscenter och Skånes universitetssjukhus i Lund, arbetar företaget med 
banbrytande teknologi för tillvaratagande och produktion av vävnadsspecifika neonatala 
mesenkymala stamceller (MSC). Dessa stamceller har unika egenskaper för tillämpningar inom 
regenerativ medicin. Amniotics har också en, av Läkemedelsverket, godkänd Good Manufacturing 
Practice (GMP) tillverkningsanläggning för att producera läkemedel för avancerad terapi (ATMP). 
Med en egen GMP-anläggning i drift sedan 2020 är Amniotics nu förberett att gå in i kliniska 
prövningar med den ledande läkemedelskandidaten, PulmoStem™ och söker etablera strategiska 
partnerskap med forskare och företag som är intresserade av att utveckla stamcellsbaserade terapier 
inriktade mot sjukdomar där det idag saknas effektiva behandlingar.

Amniotics Certified Adviser på First North är Redeye AB, e-post: , telefon: certifiedadviser@redeye.se
+46 (0) 8 121 576 90.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Läs mer på www.amniotics.com.

Bifogade filer

Amniotics ingår avtal med Lago Kapital om likviditetsgaranti

mailto:certifiedadviser@redeye.se
http://www.amniotics.com.
https://storage.mfn.se/b6e4dd78-7b01-4a02-bff5-14c625b5119d/amniotics-ingar-avtal-med-lago-kapital-om-likviditetsgaranti.pdf

