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EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL 
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, 
SYDAFRIKA, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN DISTRIBUTION ELLER 
OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA 
REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER SVENSK 
RÄTT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV 
PRESSMEDDELANDET.

PRELIMINÄRT RESULTAT AV OASMIAS 
FÖRETRÄDESEMISSION

Oasmia Pharmaceutical AB (”Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 19 januari 
2022 att styrelsen beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission (”
Företrädesemissionen”). Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid 
den extra bolagsstämman den 21 februari 2022. Oasmia meddelar att det 
preliminära resultatet av Företrädesemissionen, där teckningsperioden löpte ut den 
22 mars 2022, visar att 48 367 120 aktier, motsvarande cirka 53,9 procent av de 
erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar 
mottagits om att teckna 1 519 430 aktier utan stöd av teckningsrätter vilket 
motsvarar cirka 1,7 procent av de erbjudna aktierna. Garantiåtaganden kommer 
därmed att nyttjas till teckning av återstående 39 787 359 aktier, motsvarande cirka 
44,4 procent av de erbjudna aktierna. Genom Företrädesemissionen tillförs Oasmia 
cirka 151 miljoner kronor före emissionskostnader.

Genom Företrädesemissionen kommer Oasmias aktiekapital att öka med 8 967 390,9 
kronor från 44 836 954,6 kronor till 53 804 345,5 kronor genom nyemission av 89 673 
909 nya aktier. Efter emissionen kommer antalet aktier i Oasmia att uppgå till 538 
043 455 aktier.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i 
enlighet med de principer som anges i det prospekt Oasmia offentliggjorde den 3 
mars 2022. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av 
teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas omkring den 25 mars 2022. 
Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på 
avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i 
enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att 
meddelas.

Slutligt utfall beräknas komma att offentliggöras den 25 mars 2022. Sista dag för 
handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 4 april 2022. De nya aktierna 
beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 8 april 2022.

Rådgivare
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Oasmia har i samband med Företrädesemissionen anlitat Danske Bank A/S, 
Danmark, Sverige Filial som finansiell rådgivare och Sole Bookrunner. Törngren 
Magnell & Partners Advokatfirma KB agerar legal rådgivare till Bolaget och Schjødt 
agerar legal rådgivare till Danske Bank.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Oasmia Pharmaceutical AB

Francois Martelet, verkställande direktör

Telefon: +46 18-50 54 40

E-mail: IR@oasmia.com

Consilium Strategic Communications

Jonathan Birt, Ashley Tapp

Telefon: +44 (0)20 3709 5700

E-mail: oasmia@consilium-comms.com

Om Oasmia

Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för 
patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av 
projekt i klinisk fas inriktade mot cancer i sen fas. Apealea® (paclitaxel micellar) 
utvecklas för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar 
Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program 
inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för 
spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform 
är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Oasmias 
aktier handlas på Nasdaq Stockholm (OASM). För ytterligare information om Oasmia, 
besök www.oasmia.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna 
eller på annat sätt handla med aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller 
andra värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB. Inga åtgärder har vidtagits, och 
inga åtgärder kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon 
annan jurisdiktion än Sverige. En inbjudan till berättigade personer att teckna aktier i 
Oasmia har endast skett genom det prospekt som Oasmia offentliggjorde den 3 mars 
2022.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, 
reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA 
(inklusive dess territorier och ägodelar, alla delstater i USA och District of Columbia), 
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Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika 
eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller 
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en 
sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare 
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med 
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan avseende att 
förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper i USA. Inga aktier, betalda 
tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av företaget har 
registrerats, och kommer inte heller att bli, registrerade enligt US Securities Act från 
1933, i dess ändrade lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagarna i någon 
annan stat eller jurisdiktion i USA och inga värdepapper får erbjudas, tecknas, 
användas, pantsättas, säljas, detaljhandlas, levereras eller överföras, direkt eller 
indirekt, i eller till USA annat än i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en 
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i 
överensstämmelse med tillämpliga värdepapperslagar i någon stat eller annan 
jurisdiktion i USA. Värdepapperen har inte godkänts och kommer inte att godkännas 
eller registreras av Securities and Exchange Commission, någon statlig 
värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Ingen sådan myndighet har 
bedömt eller gjort några uttalanden om Företrädesemissionen eller prospektets 
riktighet eller tillförlitlighet. Att hävda motsatsen är en kriminell handling i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”
Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon 
jurisdiktion. I alla EES-medlemsstater, förutom Sverige, är detta meddelande endast 
riktat till och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten i den 
mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material i relation till 
värdepapperen som beskrivs häri endast till, och riktar sig endast till, och alla 
investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser är endast 
tillgängligt för och kommer endast att tas i anspråk med "kvalificerade investerare" (i 
den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017
/1129/EU) vilket är en del av Storbritanniens lag i kraft av European Union 
(Withdrawal) Act 2018 gällandes (i) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som 
rör investeringar som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 
19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 
("Förordningen"); eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 
49.2 (a) till (d) i Förordningen (alla sådana personer betecknas tillsammans som 
"relevanta personer"). I Storbritannien är all investering eller investeringsaktivitet som 
detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att bedrivas med, 
relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några 
åtgärder på grund av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden 
representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", 
"förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. De 
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framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika 
antaganden, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om 
Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden 
till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda 
händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som 
är utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och 
andra viktiga faktorer kan göra att faktiska händelser avviker väsentligt från vad som 
omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtblickande uttalanden.

Bifogade filer

PRELIMINÄRT RESULTAT AV OASMIAS FÖRETRÄDESEMISSION

https://storage.mfn.se/e9f3976f-1a2a-4e8f-b09b-06e8ff43e649/preliminart-resultat-av-oasmias-foretradesemission.pdf

