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Antal aktier och röster i Oncopeptides
Stockholm — 30 november, 2018 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar
idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av
teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram
Genom utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram ökar
antalet utestående aktier och röster med 21 600 från 44 070 321 till 44 091 921. Aktiekapitalet ökar
med cirka 2 400 kronor från 4 896 702 kronor till 4 899 102 kronor.
För mer information, kontakta:
Jakob Lindbe rg, VD för Oncope ptide s
Te le fon: 08 615 20 40
E-post: jakob.lindbe rg@oncopeptides.com
Re in Piir, He ad of Inve stor Re lations för Oncopeptides
Te le fon: 070 853 72 92
E-post: re in.piir@oncope ptide s.com
De nna information är sådan som Oncopeptide s AB (publ) är skyldigt att offe ntliggöra e nligt lagen (1991:980)
om hande l me d finansie lla instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offe ntliggörande de n 30 nove mber 2018, kl. 13:00 CET.

Om Oncopeptides
Oncope ptide s är e tt läke medelsföretag som utve cklar läke mede l för be handling av cancer. Bolaget fokuse rar
på utve cklinge n av produktkandidate n me lflufe n (Ygalo ®), e n pe ptidlänkad alkylator, tillhörande e n ny
läke me delsklass kallad Pe ptidase Enhanced Compounds. Me lflufe n är avsedd för e n e ffe ktiv be handling av
he matologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipe lt mye lom. Måle t med de t kliniska
utve cklingsprogrammet för me lflufe n är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med e tablerade alternativ
vid be handling av patie nter med multipe lt mye lom. Me lflufe n kan pote ntiellt ge be handlande läkare ett nytt
läke me del för patie nter med de nna svårbehandlade cancersjukdom .
Mer information finns på www.oncopeptides.com.

