
Pressmeddelande
20 juli 2021

  Promore Pharma Fogdevreten 2 SE-171 65 Solna

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Promore Pharma AB (publ) (”Promore Pharma” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades 
den 17 juni 2021. Företrädesemissionen har nu registrerad vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”
BTA”) är torsdagen den 22 juli 2021. Avstämningsdag är måndagen den 26 juli 2021, varefter BTA omvandlas till aktier per 
onsdagen den 28 juli 2021.
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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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