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DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONG KONG,
NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE
SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER
NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Sista dag för handel med BTA i Lipigon
Företrädesemissionen i Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) (”Bolaget” eller
”Lipigon”) är nu registrerad vid Bolagsverket och betalda tecknade aktier
(BTA) kommer därmed att omvandlas till aktier. Sista dag för handel med BTA
är den 14 juli 2022. Avstämningsdag hos Euroclear är den 18 juli 2022, varefter
BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas att bokas in på
respektive depå/VP-konto den 20 juli 2022.
Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med 10 511 526 aktier, från 9 732 898
aktier till 20 244 424 aktier. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med cirka 1 184 519,60 SEK,
från cirka 1 096 777,81 SEK till cirka 2 281 297,41 SEK.
Information om betald tecknad aktie
Kortnamn: LPGO BTA
ISIN-kod: SE0017911613
Sista handelsdag: 14 juli 2022
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare, Advokatfirman Schjødt legal rådgivare
och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68
Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i
kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50
års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge
särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot
bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av
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fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNAläkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen
lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi
(allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.
Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på̊ Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser
är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.
Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster
inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv
(M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv
svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står
under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.
För mer information se: www.stockholmcorp.se.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner
vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana
begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något
erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller
teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras,
kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Japan, Hong Kong, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet,
publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller
skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.
Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna,
sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Lipigon. Detta dokument
har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EESmedlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten
enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.
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