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WntResearch forskar kring nya läkemedel mot metastasering.
WntResearch har under 2011 stärkt sin position inom
läkemedelsforskning genom positiva resultat från en preklinisk
studie och står nu inför att inleda en klinisk fas 1-studie med
läkemedelskandidaten Foxy-5.
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Erbjudandet i
sammandrag
Teckningstid:
7 december – 21 december 2011.

Antal aktier innan emission:
6 907 489 aktier.

Teckningskurs:
4,50 SEK per unit, det vill säga 4,50 SEK per aktie och
teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Handel med uniträtter:
Kommer att ske på AktieTorget under perioden 7 december – 16
december 2011.

Emissionsvolym:
Erbjudandet omfattar 1 726 872 aktier och 1 726 872
teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande initialt cirka 7,8
MSEK samt ytterligare cirka 13 MSEK vid fullt nyttjande av
teckningsoptioner.

Avstämningsdag:
Avstämningsdag var den 2 december 2011. Sista dag för handel
i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 29
november 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter
var den 30 november 2011.

Handel med BTU:
Handel med BTU (betald tecknad unit) påbörjas den 7 december
2011 och pågår fram till dess att emissionen är registrerad av
Bolagsverket. Denna registrering är beräknad att ske i slutet av
januari 2012.

Företrädesrätt:
De som på avstämningsdagen den 2 december 2011 var
registrerade som aktieägare i WntResearch äger företrädesrätt
att teckna aktier och teckningsoptioner. För varje befintlig aktie,
erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fyra (4) uniträtter berättigar till
teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) ny aktie och
en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 berättigande till
teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget.

Garantiavtal:
WntResearch har tecknat garantiavtal om 3,36 MSEK.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
»» Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 7,55 SEK.
»» Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 3 februari 2012 till och med 28 november 2012. Möjligheten till
konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid fyra tillfällen, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 29 februari 2012,
dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 31 maj 2012, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 30 augusti
2012 samt dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28 november 2012. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.
»» De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer att bli föremål för handel på AktieTorget från och med den 3 februari 2012.

Hänvisning till prospekt Saknas i teasern
Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I prospektet för WntResearch AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är
förknippade med WntResearchs verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig
information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida (www.wntresearch.com).

WNTresearch AB (publ)
i korthet
WntResearch forskar kring nya läkemedel mot metastasering och har
patentsökt två molekyler framställda på kemisk väg av professor Tommy
Anderssons forskargrupp (bolagets två läkemedelskandidater ”Foxy-5”
och ”Box-5”).
Bolaget avser initialt att generera intäkter genom en utlicensiering av Foxy5 som en behandling av metastaserande cancer. Målsättningen är att
återinvestera dessa intäkter för att utveckla bolagets läkemedelskandidater
för användning vid behandling av andra cancerformer.
Metastasering
Det är relativt ovanligt att patienter med cancer avlider av den ursprungliga
tumören, det stora problemet är att cancern ofta sprider sig till andra
organ, ”metastaserar”.
Wnt-proteiner utsöndras av tumörceller och påverkar tumörers egenskaper
[1]
. Professor Tommy Anderssons forskargrupp har visat att avsaknad eller
låga nivåer av Wnt-5a har ett samband med bröst-, tjocktarms- och
prostatatumörers ökade förmåga att sprida sig i kroppen [2].

Framtidsplaner i korthet
2012
2013
2013
2014
2014

Q3-Q4
Q2

Två läkemedelskandidater
WntResearchs läkemedelskandidater är fragment av Wnt-5a-molekylen.
Foxy-5 är en läkemedelssubstans som efterliknar kroppens egna signaler
och har i djurmodell visat sig kompensera avsaknaden av Wnt-5a i
tumörer. Foxy-5 förhindrar därmed tumörcellerna från att sprida sig och
öppnar på så sätt upp för kombinationsbehandling med på marknaden
befintliga läkemedel som dödar cancercellerna.
Box-5 avser behandling av andra cancertyper, exempelvis hudcancer, där
det istället gäller att dra ner nivån av proteinet Wnt-5a eller motverka dess
interaktion med tumörcellernas receptor för Wnt-5a, som Box-5 gör.
Positiva prekliniska resultat – klinisk fas 1-studie väntar
Den avgörande första toxstudien avslutades sommaren 2011 med resultat
som visar på att Foxy-5 tolereras väl av försöksdjuren – och att inga
oväntade fynd gjordes. Det innebär att Foxy-5 är användbart som substans
för vidare läkemedelsutveckling och att WntResearch håller de fastställda
planerna. Som kommunicerades i Bolagets listningsmemorandum 2010
behöver Bolaget ytterligare kapital för att kunna inleda klinisk fas 1-studie
i människa.

Se ytterligare framtidsplaner i WntResearchs prospekt.

Klinisk fas 1-studie i människa inleds.
Klinisk fas 1-studie i människa avslutas.
Klinisk fas 2-studie i människa inleds.
Klinik fas 2-studie avslutas.
Exit planerad i form av exempelvis utlicensiering eller försäljning av hela eller delar av verksamheten. Härefter genomför extern part
en fas 3-studie som ligger till grund för ett godkännande av Foxy-5 som läkemedel.

Emissionsbeslut och motiv för emission
Vid styrelsesammanträde i WntResearch AB (publ) den 8 november
2011 beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission av högst
1 726 872 aktier och 1 726 872 teckningsoptioner av serie TO 1. Beslutet
godkändes vid extra bolagsstämma den 25 november 2011.
Fulltecknad emission tillför bolaget initialt cirka 7,8 MSEK samt ytterligare
cirka 13 MSEK vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner, totalt
cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges rätt att
teckna units i emissionen. Emissionslikviden är avsedd att användas till
slutliga prekliniska studier, genomförande av fas 1-studie och förberedelse
av fas 2-studie.

Investeringsavtal med GEM
Under 2011 tecknade WntResearch en avsiktsförklaring med
investeringsfonden GEM (Global Emerging Markets) som åtagit sig att
investera upp till 30 MSEK i bolaget. Under förutsättning av lyckat utfall
i nu aktuell emission samt ett bra utfall i kommande klinisk fas 1-studie
bedöms detta avtal enligt styrelsen i WntResearch finansiera bolagets
planer fram till och med genomförd fas 2-studie.
Framtida möjligheter
I det fall WntResearch, via klinisk fas 1-studie, lyckas visa att Foxy-5
respektive Box-5 är säkra vid behandling i människa kan bolaget, utan
att göra nya kliniska fas 1-studier, genomföra fas 2-studier för andra
cancerformer och andra indikationer, eftersom läkemedelskandidaterna
i det skedet redan är påvisat säkra. Detta kan spara både tid och pengar
i utvecklingsarbetet.

[1] Functions and mechanisms of -catenin-independent Wnt signaling”, Veeman et al. 2003 och “Oscillations in NF-kappaB signaling control the dynamics of gene expression”, Nelson et al 2004 samt “A frizzled homolog functions
in a vertebrate Wnt signaling pathway”, Yang-Snyder et al 1996.
[2] “Loss of Wnt-5a protein is associated with early relapse in invasive ductal breast carcinomas”, Jönsson et al 2002 samt “Wnt-5a protein expression in primary dukes B colon cancers identifies a subgroup of patients with good
prognosis”, Dejmek et al 2005 och” Elevated Level of Wnt5a Protein in Localized Prostate Cancer Tissue is Associated with Better Outcome Sajid et al 2011 Accepted.

VD Bert Junno
kommenterar
Cancer är en allvarlig sjukdom och många drabbade avlider främst på
grund av att tumören sprider sig till flera organ i kroppen, ”metastaserar”.
Jag är oerhört stolt över att få bidra till WntResearchs arbete att
frambringa världsledande forskningsresultat till att potentiellt väsentligt
kunna påverka cancerbehandlingen runt om i världen.
Det har varit en fruktbar period efter listningen 2010. En viktig studie
som visar att Foxy-5 kan ges till försöksdjur utan att några problem
uppstår, gör det möjligt för oss att fortsätta enligt tidigare fastställd plan
och vi avser att starta en klinisk fas 1-studie med cancerpatienter under
2012. Vi har tidigare kommunicerat att det efter fas 1-studien krävs
ytterligare kapital eller partnerskap för att genomföra en klinisk fas
2-studie i människa. Dock bedömer vi att ett avtal med GEM avseende en
garanterad investering om upp till 30 miljoner kronor, under förutsättning
av ett lyckat utfall i nu aktuell emission, skulle finansiera våra planer
fram till och med genomförd fas 2-studie. Därefter förväntas projektet
vara tillräckligt attraktivt för att attrahera investeringar/licensavtal ifrån
läkemedelsbolag.

”WntResearch har i och med toxstudien av Foxy-5 tagit ett vikigt
steg närmare att kunna erbjuda läkemedel för att motverka
spridning av cancer.”
– VD Bert Junno

Vi har även under året identifierat ytterligare en potentiell värdefull
tillämpning för vår läkemedelskandidat Foxy-5. Under hösten skickade
vi in en ny patentansökan som skyddar användningen av Foxy-5 för
behandling av prostatacancer. Prostatacancer är en av de absolut
vanligaste cancersjukdomarna i hela världen och det behövs nya
effektiva mediciner som framförallt kan reducera antalet dödsfall i denna
cancersjukdom.
WntResearch har i och med toxstudien av Foxy-5 tagit ett vikigt steg
närmare att kunna erbjuda läkemedel för att motverka spridning av
cancer. Efter att ha stärkt vår position med positiva resultat från vår
toxikologiska studie ser jag fram emot att, som planlagt, kunna
gå in i nästa viktiga fas. Vi har påbörjat förberedelserna och som
kommunicerades i vårt listningsmemorandum krävs ytterligare kapital
för att finansiera den nu kommande kliniska fas 1-studien. Jag är stolt
över de resultat som WntResearch uppnått via dedikerat och målinriktat
arbete. WntResearch är en verksamhet med spännande och positiv
utveckling och jag bjuder in Dig att fortsätta denna resa med oss.
Bert Junno
VD, WntResearch AB (publ)

Villkor
och anvisningar
Erbjudandet
Extra bolagsstämma i WntResearch AB (publ) beslutade den 25 november 2011
att godkänna styrelsens beslut från den 8 november 2011 om en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 1 726 872 aktier och 1 726 872
teckningsoptioner av serie TO 1. Emissionskursen per unit är 4,50 SEK, dvs 4,50
SEK per aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Även allmänheten
ges rätt att teckna aktier och teckningsoptioner i emissionen. Nedan anges villkor
och anvisningar för erbjudandet.
Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 2 december 2011 är registrerade som aktieägare
i WntResearch äger företrädesrätt att teckna aktier och teckningsoptioner. För varje
befintlig aktie, erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fyra (4) uniträtter berättigar till
teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri
teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie
i bolaget.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sweden”) för fastställande
av vem som skall erhålla uniträtter i emissionen är den 2 december 2011. Sista dag
för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 november
2011 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 30 november 2011.
Uniträtter
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. Den som är registrerad
som aktieägare på avstämningsdagen den 2 december 2011 erhåller en (1) uniträtt
för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) unit erfordras fyra (4) uniträtter.
För att inte värdet på erhållna uniträtter skall gå förlorade måste aktieägaren
antingen teckna units med stöd av uniträtter i WntResearch senast den 21
december 2011 eller sälja uniträtterna senast den 16 december 2011.
Handel med uniträtter
Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 7 december –
16 december 2011.
Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 4,50 SEK per unit, dvs. 4,50 SEK per aktie. Courtage
utgår ej.
Information till direktregistrerade aktieägare
De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för
bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning
med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av
villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Av den förtryckta
emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter och det
hela antalet units som kan tecknas.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över
panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat.
Någon separat VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på aktieägares VPkonto kommer ej att skickas ut.
Information till förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare
erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel, dock utsändes
folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till
fullständigt prospekt. Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner
från respektive bank eller fondkommissionär.
Teckningstid
Teckning av units ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den
7 december – 21 december 2011.
Observera att teckning av units ska ske senast kl. 15.00 den 21 december 2011.
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed
värde. Outnyttjade uniträtter kommer därefter, utan avisering från Euroclear
Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen för WntResearch äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om
teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske
senast den 21 december 2011. Styrelsen i WntResearch har inte förbehållit sig
rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att
dra tillbaka erbjudandet efter det att handel med värdepappren inletts.
Teckning och betalning med stöd av uniträtter
Anmälan om teckning med stöd av uniträtter skall ske genom samtidig kontant
betalning senast kl. 15.00 den 21 december 2011. Observera att det kan ta upp till
tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds
med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Teckning och
betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:
1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning
av units skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas
som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda
anmälningssedeln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får
göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel I
I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl
avser att utnyttja ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta
inbetalningsavin från Euroclear Sweden, skall särskild anmälningssedel I användas.
Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner
som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin
från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild anmälningssedel I kan
beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.
Särskild anmälningssedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda
senast kl. 15.00 den 21 december 2011. Endast en anmälningssedel per tecknare
kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast
inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel I kan komma
att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp
betalas in av en tecknare kommer WntResearch att ombesörja att överskjutande
belopp återbetalas.
Ifylld särskild anmälningssedel skickas till eller lämnas till:
Sedermera Fondkommission AB
Telefon:
+46 (0)431 - 47 17 00
Emissionstjänster		
Fax:
+46 (0)431 - 47 17 21
Importgatan 4		
E-post:
nyemission@sedermera.se
SE-262 73 Ängelholm 		
Hemsida: www.sedermera.se
Teckning utan stöd av uniträtter
För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av
units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur
fördelning mellan tecknare därvid skall ske.
I första hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske
till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om
tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande
till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.
I andra hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till
andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte
kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var
och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I tredje hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till
emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena,
och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckning av units utan företräde skall ske under samma period som teckning
av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 7 december – 21
december 2011. Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter skall göras på avsedd
särskild anmälningssedel II. Sådan anmälningssedel kan erhållas från Sedermera
Fondkommission AB på ovanstående adress, hemsida eller telefonnummer,
på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) eller på AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se).
Ifylld anmälningssedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på
ovanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 21 december 2011.
Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade
anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer WntResearch att
ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och
betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är
beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall
ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget
meddelande.
Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna units i
emissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission AB på ovanstående
telefonnummer för information om teckning och betalning.
Observera att erbjudandet enligt detta prospekt inte riktar sig till personer som är
bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder
där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än
de som följer av svensk rätt.
Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s
bankkonto hos Swedbank:
BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE47 8000 0816 9591 4651 2752
Betald tecknad unit (BTU)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta
kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter
erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade
units (BTU) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav
förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information
från respektive förvaltare.
Handel med BTU
Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget från och med den 7 december
2011 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering
beräknas ske i slutet av januari 2012.
Leverans av aktier och teckningsoptioner
BTU kommer att ersättas av aktier och teckningsoptioner så snart emissionen
har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTU att bokas
ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier och teckningsoptioner utan
särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna och
teckningsoptionerna bli föremål för handel på AktieTorget.
Rätt till utdelning
Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning
som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1
medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller
efter aktiens registrering i aktieboken.

Emissionsresultatets offentliggörande
Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på
bolagets och AktieTorgets respektive hemsida, vilket beräknas ske under vecka
51, 2011.
Utfall avseende slutgiltig nyttjandegrad för teckningsoptioner TO 1 beräknas ske
vecka 49, 2012 genom pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive
hemsida.
Handel med aktier och teckningsoptioner
Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under
kortnamnet WNT och ISIN-kod SE0003553130. De nyemitterade aktierna kommer
att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost omfattar en (1) aktie.
De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer att bli föremål för handel
på AktieTorget från och med den 3 februari 2012. ISIN-kod för teckningsoption av
serie TO 1 är SE0004268910.
Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell
företrädesemission samt i samband med emission av aktier genom teckning med
stöd av teckningsoptioner TO 1.
Villkor för teckningsoptioner TO 1
Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad
aktie till en kurs om 7,55 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner
kan äga rum från och med 3 februari 2012 till och med 28 november 2012. Detta
skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 28 november 2012.
Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid fyra tillfällen,
dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 29 februari 2012,
dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 31 maj 2012, dels vid
teckning och betalning senast klockan 15.00 den 30 augusti 2012 samt dels
vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28 november 2012. Aktier
bokas ut tidigast 15 dagar därefter.
Anmälningssedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på
bolagets hemsida (www.wntresearch.com) samt på Sedermera Fondkommission
AB:s hemsida (www.sedermera.se) från och med den 3 februari 2012.
Notera att de teckningsoptioner TO 1 som inte nyttjas eller avyttras senast den 28
november 2012 förfaller och kommer att rensas från VP-konto eller depå.
Eventuell omräkning av teckningskurs och teckningsberättigande
Teckningskursen respektive det antal aktier i bolaget som teckningsoptionerna
berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission
eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer bolaget
att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på bolagets och
AktieTorgets respektive hemsida (www.wntresearch.com) och (www.aktietorget.se).
Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:
WntResearch AB (publ)			
Sedermera Fondkommission AB
Tel: +46 (0)70 - 777 22 09
Tel: +46 (0)431 - 47 17 00
E-post: bert.junno@wntresearch.com
E-post: nyemission@sedermera.se
Prospekt finns tillgängligt via bolagets hemsida (www.wntresearch.com) och
AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt kan även erhållas kostnadsfritt
från WntResearch.
Prospekt finns även tillgängligt på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida
(www.sedermera.se).
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