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Företrädesemission registrerad, handeln 
med BTU upphör och första minskning av 
aktiekapitalet registrerat
Antalet aktier och röster i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) 

(”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har ökat med 142 241 205 till följd av den 

företrädesemission av units som beslutades av extra bolagsstämman 

den 7 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Aktierna och 

teckningsoptionerna i Företrädesemissionen har idag registrerats vid 

Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) 

är onsdagen den 25 maj 2022. Vidare har Bolagets aktiekapital minskats 

med ett belopp om 25 603 417,20 SEK från 42 672 362,00 SEK till 17 

068 944,80 SEK till följd av en minskning av aktiekapitalet utan 

indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Även 

minskningen av aktiekapitalet har idag registrerats vid Bolagsverket.

Företrädesemissionen registrerad

I Företrädesemissionen, som avslutades 4 maj 2022, tecknades totalt 142 241 205 
aktier, 113 792 964 teckningsoptioner av serie 2022/22 (” ”) samt 113 792 964 TO6
teckningsoptioner av serie 2022/23 (” ”). Samtliga aktier och teckningsoptioner TO7
av serie TO6 respektive TO7 i Företrädesemissionen har idag registrerats vid 
Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad units (” ”) är den 25 BTU
maj 2022. Avstämningsdag är den 30 maj 2022, varefter BTUs omvandlas till aktier 
respektive teckningsoptioner per onsdagen den 1 juni 2022.

Minskning av aktiekapitalet (steg 1 av 2) registrerad

Som tidigare kommunicerats beslutade extra bolagsstämman den 7 april 2022, som 
ett led i Företrädesemissionen, även att genomföra en minskning av aktiekapitalet 
utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen 
genomförs i två steg. I ett första steg (steg 1) minskas Bolagets aktiekapital med ett 
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belopp om 25….minskas Bolagets aktiekapital med ett belopp om 25 603 417,20 SEK 
från 42 672 362,00 SEK till 17 068 944,80 SEK, varvid aktiens kvotvärde minskas från 
0,50 SEK till 0,20 SEK. Steg 1 har idag registrerats vid Bolagsverket.

I ett separat efterföljande steg (steg 2) kommer Bolagets aktiekapital att minskas 
med ett belopp om ytterligare högst 27 359 114,90 SEK. Det exakta 
minskningsbeloppet kommer uppgå till sådant belopp som krävs för att aktiens 
kvotvärde ska sänkas från 0,20 SEK till 0,10 SEK och kommer att kommuniceras så 
snart det är möjligt. Verkställandet av minskningen i steg 2 kommer (till skillnad från 
minskningen i steg 1) att kräva formellt tillstånd från Bolagsverket eller allmän 
domstol.

Aktier och aktiekapital

I dag, den 20 maj 2022, finns det således totalt 227 585 929 aktier och lika många 
röster i QuiaPEG. Aktiekapitalet har genom Företrädesemissionen ökat med 28 448 
241 SEK och uppgår, efter ökningen till följd av Företrädesemissionen samt 
minskning av aktiekapitalet enligt steg 1, till 45 517 185,80 SEK.

Rådgivare

Corpura Fondkomission AB, .se, är finansiell rådgivare och MAQS www.corpura
Advokatbyrå AB är legal rådgivare till QuiaPEG i samband med 
Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i 
Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

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

http://www.corpura
mailto: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.
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