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Perioden för aktieteckning i Hansa Medicals
teckningsoptionsprogram TO2015 har inletts
Lösenperioden för teckningsoptionsprogrammet (TO2015) som implementerades i
juni 2015 inleddes idag den 15 juni 2018 och löper till och med den 15 juni 2019.
Det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet TO2015 för Hansa Medicals anställda
implementerades efter beslut vid årsstämman 2015 för att premiera och skapa incitament för
bolagets anställda. Teckningsoptionerna erbjöds bolagets anställda till marknadsvärde
beräknat enligt Black & Scholes-modellen. Per idag har 205 000 av 355 000 teckningsoptioner
utnyttjats för teckning av aktier till teckningskursen 44,15 kronor per aktie. Ökningen av
bolagets aktiekapital vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 355 000 kronor.
Förutom teckningsoptionsprogrammet TO2015 löper för närvarande ytterligare två långsiktiga
incitamentsprogram, LTIP2016 och LTIP2018. Under LTIP2016-programmet har de anställda
tilldelats så kallade prestationsbaserade aktierätter som, under förutsättning att vissa villkor är
uppfyllda, kan ge deltagarna rätt att vederlagsfritt erhålla sammanlagt högst 251 173 aktier
under perioden 28 november 2019 till 18 maj 2020.
Under LTIP2018-programmet ges anställda möjlighet att förvärva teckningsoptioner till
marknadsvärde och/eller erhålla så kallade prestationsbaserade aktierätter som, under
förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, kan ge rätt att vederlagsfritt erhålla aktier i bolaget.
Sammanlagt får högst 491 419 teckningsoptioner eller 297 902 aktierätter tilldelas deltagarna i
programmet. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny stamaktie i Hansa
Medical från och med den 12 juni 2021 till och med den 12 juni 2022, och aktierätterna kan
berättiga till aktier från och med juni 2021.
För en beskrivning av bolagets långsiktiga incitamentsprogram, se bolagets årsredovisning
2017, sid 45, och bolagets hemsida, www.hansamedical.com.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni
2018 kl.08:00.
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Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer
för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar.
Bolagets läkemedelskandidat imlifidase (IdeS), ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i
sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande
potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna
sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt.
Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av
immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom
onkologi. Bolaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på
Nasdaq Stockholm.
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