
 

Pressmeddelande, Göteborg, Sweden, 30 januari 2023 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I 
ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, 
AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION 
ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN PÅ DENNA SIDA SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA 
REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. 

OBLIQUE THERAPEUTICS AB FÖRLÄNGER TECKNINGSPERIODEN I PÅGÅENDE 

FÖRETRÄDESEMISSION  

Den preliminära sammanräkningen i företrädesemissionen visar att   cirka 75 % av företrädesemissionen 

har tecknats under anmälningsperioden. Styrelsen för Oblique Therapeutics har beslutat att förlänga 

teckningsperioden i bolagets pågående företrädesemission, så att teckningsperioden löper till och med 

fredag den 3 februari 2023. 

Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (publ) (”Oblique Therapeutics” eller ”Bolaget”) beslutade den 2 januari, 

med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 juni 2022, att genomföra en nyemission av aktier av serie 

A med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför Bolaget cirka 63,5 MSEK före 

emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Med anledning av Företrädesemissionen har Oblique 

Therapeutics upprättat ett EU-tillväxtprospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 4 

januari 2023 och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://obliquet.com/corporate-

governance/foretradesemission-2023/ 

Den preliminära sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att cirka 75 % av Företrädesemissionen har 

tecknats under den initiala anmälningsperioden. Baserat på det preliminära utfallet har styrelsen för Oblique 

Therapeutics beslutat att förlänga teckningsperioden i Bolagets pågående Företrädesemission, så att 

teckningsperioden löper till och med fredag den 3 februari 2023. Tidigare datum för sista teckningsdag var 30 

januari 2023. Syftet med den förlängda teckningsperioden är att ge befintliga aktieägare och potentiella 

investerare ytterligare tid för att delta i Företrädesemissionen. 

Uppdaterad preliminär tidplan 

Nedanstående uppdateradtidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras. 

12 januari – 3 februari 2023 Teckningsperiod 

8 februari 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i 
Företrädesemissionen 

Mer information om erbjudandet och hur du gör för att teckna aktier i Företrädesemissionen finns tillgängligt på 

Bolagets hemsida, https://obliquet.com/corporate-governance/foretradesemission-2023/.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mats Jonasson - CFO  

Tel: +46 768706388 

E-mail : mats.jonasson@obliquet.com 
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