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Corpura Fondkommission AB är finansiell
rådgivare när Xintela AB (publ) förstärker
kassan med 17 MSEK genom riktad
nyemission och lån
Den 13 november 2017 meddelade Xintela att bolaget stärker sin kassa med 17 MSEK inför
utvecklingsarbete mot kliniska studier samt fortsatta samarbetsdiskussioner, genom en riktad
nyemission om 10 MSEK och lån om 7 MSEK. Den riktade nyemissionen har tecknats av en
begränsad krets institutionella och privata investerare. Xintela har även tecknat avtal med ett
fåtal institutionella och privata investerare om att låna 7 MSEK med 2 procent månatlig ränta,
med en löptid från och med 1 december 2017 till och med 31 december 2018. Tidigast möjlighet
till återbetalning är den 31 mars 2018.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar:
- Vi fortsätter med fullt fokus på att ta våra projekt inom regenerativ medicin och cancer framåt i
utvecklingsarbetet mot kliniska studier samt att etablera samarbeten. Med ett starkare team än
någonsin och ett flertal pågående samarbetsdiskussioner ser framtiden för Xintela mycket lovande
ut. Genom att stärka kassan med 17 MSEK på ett snabbt och effektivt sätt kan vi lägga ännu mer
tid på att ta Xintelas verksamhet mot uppsatta milstolpar och skapa värde för Xintelas aktieägare.

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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