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Xspray Pharmas båda incitamentsprogram
tecknas fullt ut
Xspray Pharma (publ) har infört två långsiktiga incitamentsprogram, dels ett för samtliga
anställda, inklusive ledande befattningshavare, inom koncernen (LTIP 2021–2024), dels ett
för den nya styrelseordföranden (LTIP 2021–2026), genom emission av teckningsoptioner.
LTIP 2021–2024 ger de anställda möjlighet att teckna nya aktier om tre år och LTIP 2021–
2026 ger styrelseordföranden möjlighet att teckna nya aktier om fem år. Antalet erbjudna
teckningsoptioner tecknades fullt ut i båda programmen.
Vid årsstämman i Xspray Pharma AB den 20 maj 2021 godkändes ett långsiktigt
incitamentsprogram (LTIP 2021–2024) genom emission av högst 195 725 teckningsoptioner för
samtliga anställda, inklusive ledande befattningshavare, i koncernen. Vidare beslutades det vid
årsstämman att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021–2026) för den nyvalde
styrelseordföranden, Anders Ekblom, genom emission av 13 214 teckningsoptioner.
“Deltagarnas förtroende, engagemang och förväntningar på bolagets utveckling har speglats i
intresset att delta i incitamentsprogrammen. Vi ser incitamentsprogram som ett utmärkt sätt
att sammanföra anställdas och aktieägares intresse för värdeutveckling i bolaget,” säger Per
Andersson, VD på Xspray Pharma.
Maximal utspädning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande av optionerna uppgår till cirka 1,1
procent baserat på nuvarande antal aktier.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, VD, Xspray Pharma AB
Mob: +46 (0) 706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com
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Xspray Pharma i korthet

Xspray Pharma AB (publ) är ett läkemedelsföretag med ett antal produktkandidater under
klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för
att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand
proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom
onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga.
Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till
dagens originalläkemedel innan originalbolagens sekundära patent löper ut. Xspray Pharmas
mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan
marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka i början av 2021 var det 68 stycken i USA.
Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Nilo och HyNap-Sora är stabila
amorfa versioner av de storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Tasigna®
(nilotinib) och Nexavar® (sorafenib). HyNap-Dasa utvecklas i två versioner, en generisk och en
förbättrad version av Sprycel®. HyNap-Nilo utvecklas som en förbättrad version av Tasigna®
och har dessutom erhållit särläkemedelsstatus från amerikanska FDA. HyNap-Sora utvecklas
som en förbättrad version Nexavar®.
Xspray Pharma har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande
produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq Stockholm (Nasdaq Stockholm:
XSPRAY).
www.xspraypharma.com
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