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Nyemission och återköp av C-aktier för 
aktiesparprogram
Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020 har styrelsen i Ascelia 
Pharma AB (”Ascelia Pharma”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 
397 641 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammet 
LTI 2020 som antogs av årsstämman den 6 maj 2020.

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020 har styrelsen i Ascelia Pharma 
beslutat om riktad nyemission av 397 641 C-aktier till Svenska Handelsbanken AB.  
Teckningskursen uppgår till 1 krona per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har 
styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 397 641 C-aktier från Svenska 
Handelsbanken AB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C-aktier är att, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, 
säkerställa leverans av matchningsaktier och prestationsaktier till anställda i Ascelia Pharma som 
deltar i aktiesparprogrammet LTI 2020 som antogs på årsstämman den 6 maj 2020, och för att, 
likviditetsmässigt, säkra utbetalningar av framtida sociala avgifter relaterade till LTI 2020. 
Tilldelning av matchningsaktier och prestationsaktier i LTI 2020 kommer att ske inom 30 dagar 
efter offentliggörandet av den finansiella rapporten för perioden juni – september 2023.

Ascelia Pharma innehar sedan tidigare 510 545 C-aktier. C-aktier berättigar till en tiondels röst 
vardera och saknar rätt till vinstutdelning.

Kontakter

Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen 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 – 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.
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