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Press release  
20 May 2022 
 

Oblique Therapeutics förlänger teckningsperiod i den pågående 
företrädesemissionen av tvingande konvertibler 
  
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. 

Styrelsen för Oblique Therapeutics har beslutat att förlänga teckningsperioden i bolagets 

pågående företrädesemission av konvertibler, så att teckningsperioden löper till och med 

fredagen den 3 juni 2022. 

Extra bolagsstämman i Oblique Therapeutics AB (publ) (”Oblique Therapeutics” eller ”Bolaget”) 

beslutade den 13 maj 2022 att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en emission av s.k. 

tvingande konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför Bolaget 

cirka 46 miljoner kronor före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Med anledning av 

Företrädesemissionen har Oblique Therapeutics upprättat ett prospekt som har godkänts och 

registrerats av Finansinspektionen den 9 maj 2022 och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, 

https://obliquet.com/investor-relations/foretradesemission-av-tvingande-konvertibler-2022/ 

Efter kontakter med Bolagets ägare och det senaste aktieägarmötet är det styrelsens uppfattning att ett 

flertal aktieägare antingen missförstått eller helt undgått informationen relaterad till den pågående 

Företrädesemissionen. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden till 

och med fredag den 3 juni 2022.  Syftet med den förlängda teckningsperioden i Företrädesemissionen 

är att samtliga aktieägare ska erbjudas samma möjlighet att utvärdera och delta i erbjudandet.  

Uppdaterad preliminär tidplan 

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

9 maj – 3 juni 2022 Teckningsperiod 

8 juni 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i 

Företrädesemissionen 

Mer information om erbjudandet och hur du gör för att teckna konvertibler i Företrädesemissionen 

finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://obliquet.com/investor-relations/foretradesemission-av-

tvingande-konvertibler-2022/ 
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About Oblique Therapeutics 
Oblique Therapeutics is a privately held Swedish biotech company developing innovative new medicines for 
severe diseases with a large unmet medical need focusing on pain and advanced cancer.  The company uses 
AbiProt®, an in-house-invented, next-generation antibody platform that can generate antibodies with 
programmed function against the full human proteome. The portfolio comprises several antibody candidates 
and the small molecule OT-1096 in triple-negative breast cancer. In addition, two antibody programs are run in 
R&D collaborations with pharma companies. Oblique Therapeutics makes medicines that matter to patients. 
https://obliquet.com/  
 
For more information, please contact: 
 
Mats Jonasson 
CFO – Chief Financial Officer 
Tel: 0768-706388, 
Mats.jonasson@obliquet.com 
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