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Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB
Under mars 2021 har antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB ökat med 481 573 till
följd av utnyttjande av totalt 481 573 teckningsoptioner inom ramen för bolagets
incitamentsprogram.
Per 31 mars 2021 uppgår antalet aktier till 29 178 807, varav 28 668 262 är stamaktier med en
röst per aktie och 510 545 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i
bolaget uppgår till 28 719 316,5.
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 – 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.
Om Mangoral
Mangoral (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. Mangoral, som har beviljats
särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration
(FDA), är för närvarande i fas III-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 I-resultat är fas II-studier med Oncoral
under planering.
Denna information är sådan information som Ascelia Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2021-03-31
14:00 CEST.
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