
 

 

 

Promore Pharma anlitar ABG Sundal Collier som likviditetsgarant  

STOCKHOLM, 21 oktober, 2019 -- Promore Pharma AB (publ) meddelade idag att bolaget ingått 
avtal med ABG Sundal Collier ASA (”ABGSC”) om att ABGSC ska agera likviditetsgarant för Promore 
Pharma-aktien med start den 21 oktober 2019. 
 
Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för 
likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande 
minst 15 000 kronor med en spread om maximalt 4 procent mellan köp- och säljkurs. Syftet är att 
främja likviditeten i handeln med aktien.  
 

För ytterligare information kontakta 

Jonas Ekblom, VD 

Tel: [+46] 736 777 540 

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com 

 

Jenni Björnulfson, CFO 

Tel: [+46] 708 55 38 05 

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl 07.00. 

 

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.  

Tel: [+46] 8 121 576 90 

E-mail: certifiedadviser@redeye.se 

 

Promore Pharma i korthet:  
Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater.  Bolagets mål är att 

bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på 

marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska 

behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de 

baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för att förebygga 

postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i 

handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med 

svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande 

behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av 

diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market. 

 


