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QuiaPEG upphandlar garantiåtaganden 
motsvarande 80 procent för 
teckningsoptioner av serie TO5
Inför den stundande nyttjandeperioden av QuiaPEG Pharmaceuticals 

Holding AB:s (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie 

TO5 kan Bolaget idag meddela att garantiåtaganden om totalt cirka 7 

MSEK, motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet, har 

erhållits från ett antal investerare.

Investerarna Råsunda Förvaltning AB, Modelio Equity AB (publ), CapMate AB och 
Niclas Löwgren har och tecknat avtal om garantiåtagande om totalt 7 010 843 SEK 
motsvarande 80 procent av emissionen. Garantiåtagandena utgör en s.k. 
bottengaranti som innebär att om teckningsoptionerna av serie TO5 inte nyttjas fullt 
ut kommer garantikonsortiet att teckna aktier motsvarande det antal 
teckningsoptioner som ej nyttjas upp till 80 procent. Eventuell tilldelning av aktier 
för garantikonsortiet sker genom en riktad nyemission, med stöd av bemyndigande 
från årsstämman den 15 juni 2021, till samma villkor som de aktuella 
teckningsoptionerna.

Garantiåtaganden har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via 
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Ersättning för garantiåtagandena 
utgår med kontanta medel motsvarande 10 procent av garanterat belopp, alternativt 
14 procent av det garanterade beloppet om garantiersättningen kvittas mot 
nyemitterade aktier i Bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
E-mail:  marcus.bosson@quiapeg.com
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Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel 
baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar 
förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan 
godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel 
bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på 
Nasdaq First North Growth Market (ticker: QUIA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 
399  , är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information, info@fnca.se
vänligen besök www.quiapeg.com.

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
2021-11-26 17:07 CET.
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