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Promore Pharma avregistrerar teckningsoptioner

STOCKHOLM, 31 mars 2021 – Promore Pharma meddelar idag att bolaget har låtit avregistrera totalt 72 755 teckningsoptioner 
motsvarande en utspädning om cirka 3,0% i program 3-7 utställda till Technomark Group USA LLC (”Technomark”) och Kentron 
Biotechnology Pvt Ltd (”Kentron”). Teckningsoptionerna utgavs 2016 som en del i ersättningen för planerade CRO-tjänster i 
PHSU03. Kvar finns 54 599 teckningsoptioner relaterade till program 1, 2 och 8.

Som tidigare aviserats har Promore Pharmas styrelse beslutat att modifiera utvecklingsprioriteringen för ensereptide. Som en konsekvens 

av detta skjuts den tidigare planerade kliniska studien PHSU03 avseende senskador i samband med handkirurgi upp. Detta betyder i sin 

tur att CRO-avtalet mellan Promore Pharma och Technomark respektive Kentron upphävs, och därmed kommer inte villkoren för 

teckningsoptionerna i program 3-7 att kunna uppfyllas. Samtliga 72 755 teckningsoptioner i program 3-7 som utgavs 11 juli 2016 med en 

utspädningseffekt om cirka 3,0% har därför avregistrerats.

Totalt återstår nu 54 599 teckningsoptioner relaterade till program 1, 2 och 8, med en utspädningseffekt om cirka 2,2%, samt 1 400 000 

prestationsaktierätter relaterade till LTI 2020, ett prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda och konsulter med en 

utspädning om cirka 3,7%.
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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 sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden ( ) för behandlingsområden med first-in-category

stora medicinska behov och mycket få läkemedelsprodukter. Promore Pharmas två projekt genomgår klinisk utveckling och har en mycket stark 

säkerhetsprofil eftersom produkterna baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet ensereptide (PXL01), som utvecklas 

för att förebygga postoperativ ärrbildning, förbereds för en klinisk fas II-prövning för att utröna om peptiden kan användas för att hämma missprydande 

ärrbildning på hud. Ropocamptide, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har nyligen utvärderats i en klinisk fas IIb-studie med positiva 

resultat på patienter med venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande 

behandlingsområden, såsom att förebygga uppkomsten av ogynnsamma sammanväxningar (adherenser) efter olika typer av kirurgi samt behandling av 

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