
 
 
Lipum offentliggör utfall av riktad nyemission av aktier 
 
Pressmeddelande: Umeå, 19 oktober 2022. Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) offentliggör 
att den riktade nyemissionen av aktier om cirka 39 MSEK före avdrag för emissionskostnader (den 
”Riktade Nyemissionen”) är fulltecknad. 
 
Styrelsen för Lipum beslutade den 22 september 2022, under förutsättning av godkännande från 
bolagsstämman, om den Riktade Nyemissionen av 2 601 732 aktier till en teckningskurs om 14,99 SEK 
per aktie. Investerare i den Riktade Nyemissionen är främst Flerie Invest AB samt vissa andra 
befintliga och nya investerare med ett uttalat långsiktigt intresse i Bolaget, innefattande Lars 
Stenlund och Torgny Stigbrand. En extra bolagsstämma i Lipum beslutade den 12 oktober 2022 att 
godkänna styrelsens tidigare beslut om den Riktade Nyemissionen. Den Riktade Nyemissionen har nu 
fulltecknats. 
 
Se separat pressmeddelande från den 22 september 2022 för mer information om den Riktade 
Nyemissionen. 
 
Rådgivare 
Lipum har anlitat Erik Penser Bank och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som finansiell respektive 
legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Einar Pontén, CEO 
E-post: einar.ponten@lipum.se 
Mobil:  +46 70 578 34 95 
Web: www.lipum.se 
 
Om Lipum 
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska 
inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare 
behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med 
övertygande data för reumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. 
Bolaget har hög mognadsgrad i operationella samt administrativa processer och är väl förberett för nästa tillväxtfas. Lipum 
har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell 
uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First 
North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. 
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