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Corpura AB är finansiell rådgivare
när Xintela AB (publ) får in 10,6 MSEK
via teckningsoptioner
Av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Xintelas noteringsemissionen i februari 2016 med teckningstid 30 januari – 10 februari 2017 fick Xintela in 10,6 MSEK.
– Vi är mycket nöjda med utfallet som innebär att Xintela tillförs cirka 10 MSEK efter emissionskostnader, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.
Emissionslikviden från utnyttjade teckningsoptioner är viktig för finansieringen av ett flertal av
bolagets planerade aktiviteter under 2017; däribland produktion av stamceller enligt GMP för
kliniska studier på häst och människa, genomförandet av en klinisk studie på hästar med artros,
samt även start av en klinisk studie på artrospatienter. Dessutom planerar Xintela under året att
ansöka om särläkemedelsstatus för en ADC-terapi för glioblastom samt teckna avtal med
industriella partners för glioblastomprojektet och det analytiska testet XACTTM.
Corpura AB är finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

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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