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Corpura Fondkommission AB är finansiell
rådgivare när Cyxone AB:s teckningsoption
av serie TO 2 fulltecknas. Sammanlagt har
noteringsemission på First North, och de
tillhörande teckningsoptionerna, tillfört
Cyxone cirka 48,7 MSEK
Den 29 september 2017 avslutades teckningstiden för TO 2 som nyttjades till 98,7% och
därmed tillförs Cyxone AB ca 12,3 MSEK före emissionskostnader. Sedan tidigare blev
Cyxone AB:s noteringemission kraftigt övertecknad (135 MSEK, 540%) och TO 1 blev
tecknad till ca 96%. Sammanlagt har noteringsemission på First North, och de tillhörande
teckningsoptionerna, tillfört Cyxone cirka 48,7 MSEK.

Kort om Cyxone AB
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av
naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya
läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva
och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar
nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex
multipel skleros och ledgångsreumatism.

För mer information www.corpura.se eller kontakta
Fredrik Holst, vd, telefon 0703-66 09 48 eller mail fredrik.holst@corpura.se

Om Corpura
Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för
små- och medelstora snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Vi arbetar långsiktigt,
innovativt och, framför allt, nära våra kunder. Genom åren har vi byggt upp ett stort
nätverk av privata och institutionella investerare. De större investerarnas inställning
till ett erbjudande är många gånger avgörande för en lyckosam transaktion och därför
bygger våra relationer på tillit och tidigare framgångsrika affärer.
Vi har mycket bred erfarenhet av corporate finance-rådgivning och arbetar i partnerskap. Genom vår samlade kunskap har vi en omfattande kompetens på området och
kan erbjuda högkvalitativa helhetslösningar och skapa långsiktiga relationer med
våra kunder.
Corpura står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö.
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