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VIKTIG INFORMATION
Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Stayble Therapeutics  
AB:s (”Stayble”) prospekt och innehåller inte nödvändigtvis all information för att ett investeringsbeslut ska  
fattas. Investeraren rekommenderas att ta del av prospektet, som finns att tillgå på Staybles webbplats  
(www.staybletherapeutics.se) innan ett investeringsbeslut fattas, för att ta del av de potentiella risker som  
förknippas med beslutet att investera i värdepapperen. Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372.
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BILD 1 DISKDEGENERATION
Ett snitt av en smärtgivande disk bestående av diskkärna och 

diskvägg. Diskväggen har i bilden fått sprickor på grund av 
diskdegeneration. 
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BILD 2 BEHANDLAD
En bindvävsomvandlad disk efter administration av STA363.

Diskkärna omvandlad till 
bindväv efter injektion 
av STA-365

STAYBLE THERAPEUTICS – UTVECKLAR  
FRAMTIDENS BEHANDLING MOT RYGGSMÄRTA
Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den 
underliggande orsaken till kronisk diskrelaterad ryggsmärta, ger varaktig lindring och ökad funktion.

Stayble grundades 2015 och utvecklar injektionsbehandlingen 
STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Sjukdomen behandlas 
idag främst med konservativa metoder som smärtstillande preparat 
och sjukgymnastik. Omkring 30 procent av behandlade patienter blir 
långsiktigt bättre av denna behandlingsmetod, medan resterande går 
med fortsatt smärta.1 Omkring en procent av patienterna kvalificerar 
för steloperation, vilket lämnar cirka 70 procent av patienterna med 
ryggsmärta utan effektiv behandling.2 Det finns ett stort uttryckt 
behov av nya behandlingar, speciellt från alla de läkare som idag 
inte har möjlighet att hjälpa sina patienter. STA363 utvecklas för att 
behandla personer som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta 
och har provat konservativ behandling utan förbättring efter sex 
månader. Genom att hjälpa dessa patienter förväntas Stayble 
drastiskt förbättra individens livskvalitet samtidigt som samhälls-
bördan minskas med antalet sjukskrivningar och användande av 
smärtstillande preparat.
Bolaget har framgångsrikt genomfört en fas 1b-studie där tre olika 
doser av STA363 och placebo testades. Studien visade positiva 
resultat med god säkerhet och tolerabilitet samt önskad biologisk 
effekt. En fas 2b-studie startades under sommaren 2020 för att 
bekräfta STA363s säkerhet och tolerabilitet samt påvisa minskning 
i smärta och ökad funktion. Studien kommer att inkludera cirka 100 
utvärderingsbara patienter uppdelat på tre olika grupper, varav två 
behandlas med STA363 och en med placebo. Patienterna får en 
injektion och följs sedan under en tolvmånadersperiod. Studien har 
initierats i samtliga tre studieländer, Nederländerna, Ryssland och 
Spanien. Positiva resultat från fas 2b anses ge goda möjligheter att 
inleda samarbeten med potentiella resursstarka tagare som kan ta 
projektet vidare genom mer omfattande fas 3-studier, hela vägen till 
ett marknadsgodkännande och lansering. 
I syfte att slutföra den kliniska fas 2b-studien genomför Stayble nu 
en företrädesemission om cirka 41,5 MSEK (före emissionskost-
nader). Kapitalet bedöms möjliggöra för Stayble att fortsatt hålla 

en hög utvecklingstakt i enlighet med uppsatta målsättningar och 
leverera final slutrapport från fas 2b-studien under 2022. Bolaget 
har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden (top-down) 
motsvarande totalt cirka 84 procent av emissionsvolymen.

LÄKEMEDELSKANDIDATEN 
STA363
STA363 angriper de två primära orsakerna till 
degenerativ disksjukdom: läckage av inflammatoriska 
substanser och instabilitet i disken. Behandlingens 
verkningsmekanism är att stabilisera disksegmentet 
och eliminera möjligheten till diskläckage. Bild 1 och 
2 visar en smärtgivande disk före respektive efter 
behandling. Läkemedelskandidaten utvecklas för att 
permanent minska patientens ryggsmärta genom en 
röntgenguidad injektion i den smärtgivande ryggdis-
ken. Upp till tre diskar förväntas kunna behandlas vid 
samma tillfälle. Behandlingen förväntas ge effekt inom 
tre månader och kräver endast kortvarig begränsning 
av fysisk aktivitet efter injektionen. STA363 är baserad 
på mjölksyra vilket är en väldokumenterat säker substans.

MARKNAD
Enbart i USA, Japan och EU5, som utgör Staybles huvudmarknader, 
lider cirka 100 miljoner patienter av kronisk diskrelaterad smärta, 
orsakad av degenerativ disksjukdom3. Av dessa uppskattas att cirka 
30 procent skulle kunna behandlas med STA363, det vill säga cirka 
30 miljoner behandlingsbara patienter i dagsläget. Därefter beräknas 
cirka 3,5 miljoner behandlingsbara patienter tillkomma varje år, 
baserat på en global incidens om 11,5 miljoner patienter årligen3. 

  1. Fritzell et al A. 2001 Volvo Award Winner in Clinical Studies: Lumbar fusion versus nonsurgical treatment for chronic low back pain: a multicenter randomized controlled trial from the Swedish 
Lumbar Spine Study Group. Spine (Phila Pa 1976). 2001;26(23):2521-2524

  2. BMJ 2015;350:g6380

  3. Epidemiology Chronic Low back pain – Decision Resources Group, published July 31, 2020



MÅLSÄTTNINGAR 
Stayble drivs som ett modernt läkemedelsutvecklingsbolag med en 
virtuell organisation och upphandlar expertkunskap hos externa samar-
betspartners. Ett positivt utfall för den pågående fas 2b-studien innebär 
att bolaget kan påvisa statistiskt och medicinskt relevant smärtlindring 
samt ökad funktion efter behandling med STA363, vilket enligt styrelsen 
ger goda möjligheter att inleda samarbeten med potentiella resursstarka 
tagare som kan ta projektet vidare genom slutlig klinisk utveckling, hela 
vägen till ett marknadsgodkännande och lansering. Det är bolagets 
målsättning att leverera final slutrapport från fas 2b-studien under 2022. 
Efter fas 2b är bolagets ambition att tillsammans med en resursstark 
partner driva utvecklingen genom kliniska fas 3-studier och därefter 
genomföra marknadsintroduktion. Eftersom det idag saknas effektiva 
godkända behandlingar har Stayble enligt styrelsen potential att bli först 
på marknaden med ett effektivt läkemedel mot kronisk diskrelaterad 
ryggsmärta. Bolaget har följande övergripande målsättningar i närtid:

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET 
Teckningsperiod: 3 – 17 februari 2021.
Teckningskurs: 6,00 SEK per ny aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 6 923 462 aktier,  
motsvarande cirka 41,5 MSEK.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 januari 2021 var 
registrerade som aktieägare i Stayble äger företrädesrätt att teckna aktier 
i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. 
Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag  
för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 27  
januari 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla  
teckningsrätter var den 28 januari 2021.
Antal aktier innan nyemission: 6 923 462 aktier.
Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 41,5 MSEK.
Garanti- och teckningsåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsför-
bindelser och garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 84 procent av 
emissionsvolymen. Garantiteckningen är en s.k. ”top-down-garanti” eller 
”toppgaranti”, vilket innebär att om nyemissionen till exempel tecknas till 
80 procent verkställs garantiteckning enbart för resterande 20 procent upp 
till fulltecknad emission. Garantiåtagandet adderas således till gällande 
teckningsnivå och ämnar säkerställa den sista teckningen i nyemissionen.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske 
på Nasdaq First North Growth Market under perioden 3 – 15 februari 2021.
Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att 
ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 3 februari 
2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. 
Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2021.
Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 6 923 462 
stycken, vilket motsvarar en maximal utspädning om 50 procent av röster 
och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen. 

2021
 ○ H1 – Rekrytering av samtliga patienter i bolagets  

pågående fas 2b-studie

 ○ H2 – Presentation av blindade interimsresultat från fas  
2b-studien primärt gällande säkerhet och tolerabilitet

 ○ Helåret – Intensifierat arbete med att bygga relationer  
med potentiella partners

2022
 ○ H1 – Presentation av topline-resultat gällande smärta  

och funktion från fas 2b-studien

 ○ H2 – Presentation av finala studieresultat från fas 2b 

 ○ Helåret – Inleda mer djupgående partnerskapsdiskussioner



VD, ANDREAS GERWARD KOMMENTERAR
Det har hänt mycket i Stayble sedan vi noterades i mars 2020. Framförallt har vi uppnått vår hittills 
viktigaste milstolpe i utvecklingen av vår läkemedelskandidat STA363 genom att vi nu har en pågående 
fas 2b studie. Trots ett omvälvande 2020 är vi stolta över att fas 2b-studien startades utan betydande  
problem genom etik- och myndighetsgodkännanden i samtliga tre länder, uppstartade kliniker och 
löpande patientrekrytering. Framförallt är vi stolta över att de första patienterna har blivit behandlade  
i studien, antingen med STA363 eller placebo. 

Vi har även nått betydande vetenskapliga milstolpar med 
publikation i den högt ansedda tidskriften ”Spine”, presentationer 
på vetenskapliga kongresser och samtal med viktiga opinionsledare. 
Vi vet att behovet och intresset av nya behandlingar är stort. Inte 
minst så i USA där vi nyligen knöt till oss två experter inom smärta 
till vårt vetenskapliga råd. För Stayble var detta även en viktig 
kvalitetsstämpel, att experter som träffar patienter med kronisk 
ryggsmärta dagligen, visar förtroende för vår teknologi och STA363. 
Medicinsk innovation är viktigt och vi drivs av möjligheten att i 
framtiden kunna erbjuda ett helt nytt, effektivt behandlingssätt för 
kronisk diskrelaterad ryggsmärta.
Idag befinner vi oss fortfarande i en global osäkerhet relaterad till 
Covid-19 pandemin och fas 2b-studiens fortsatta finansiering, där 
avsikten var att de teckningsoptioner vi emitterade i samband med 
vår noteringsemission skulle finansiera den fortsatta utvecklings-
planen. Vi genomför nu en företrädesemission i syfte att skapa 
förutsättningar för att slutföra, bearbeta och leverera resultat från 
fas 2b-studien i önskvärd takt. Med emissionslikviden kommer vi att 

kunna slutföra och bearbeta resultaten från fas 2b-studien, samtidigt 
som vi ges möjlighet att initiera diskussioner med potentiella part-
ners, vilka har finansiella resurser att driva projektet vidare genom 
kliniska fas 3-studier fram till marknadsgodkännande. Med detta ser 
vi fram emot att fortsätta leverera viktiga milstolpar kopplat till vår 
kliniska fas 2b-studie, bygga och vårda relationer med potentiella 
partners för att sedan inleda mer djupgående partnerskaps- 
diskussioner närmre fas 2b-studiens slut under 2022. 
Jag har varit med på bolagets hela resa, från idé, genom preklinisk fas 
och tidiga kliniska studier, fram till där vi står idag. Resan hit har varit 
otroligt intressant och jag ser fram emot att tillsammans med mina 
kollegor, nya och gamla aktieägare samt våra samarbetspartners 
ta Stayble genom nästa avgörande steg. Lyckas vi visa effekt i den 
pågående fas 2b-studien har vi potential att bli först på marknaden 
med en behandling som helt kan förändra hur vi behandlar kronisk 
diskrelaterad ryggsmärta och därmed minska lidandet för  
miljontals patienter. 

Andreas Gerward
VD, Stayble Therapeutics AB



VILLKOR OCH ANVISNINGAR
ERBJUDANDET
Vid styrelsemöte den 18 december 2020 beslutade styrelsen, med 
stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 juni 2020, att genom 
företrädesemission av aktier öka Bolagets aktiekapital med högst 
900 050,06 SEK genom nyemission av högst 6 923 462 aktier, 
envar med ett kvotvärde om 0,13 SEK per aktie. Även allmänheten 
ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Det totala 
emissionsbeloppet uppgår till högst 41 540 772,00 SEK.
Företrädesemissionen omfattar totalt högst 6 923 462 aktier. En 
(1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) 
teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Priset 
per aktie är fastställt till 6,00 SEK.

UTSPÄDNING
Genom företrädesemission av aktier kan Bolagets aktiekapital öka 
med högst 900 050,06 SEK genom nyemission av högst 6 923 462 
aktier, motsvarande maximalt 50 procent av rösterna och kapitalet i 
Bolaget. Aktieägare kan finansiellt kompensera sig för utspädnings-
effekten genom att avyttra sina teckningsrätter. 

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 29 januari 2021 är aktieägare i 
Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen 
i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför 
erhållande av en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie. 

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 6,00 SEK aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för rätt till 
deltagande i företrädesemissionen är den 29 januari 2021. Sista dag 
för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissio-
nen är den 27 januari 2021. Första dag för handel i Bolagets aktie utan 
rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 28 januari 2021.

TECKNINGSPERIOD
Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 3 februari 
2021 till och med den 17 februari 2021. Efter teckningstidens 
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter 
sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive 
aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth 
Market under perioden 3 februari 2021 till och med den 15 februari 
2021. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förval-
tare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning 
av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovannämnda 
handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier 
som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav 
i Bolaget på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste 
antingen användas för teckning senast den 17 februari 2021 eller 
avyttras senast den 15 februari 2021 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämnings- 
dagen den 29 januari 2021 var registrerade hos Euroclear, erhåller 
förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, 
anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter, 
anmälningssedel för teckning utan företräde, folder innehållande en 
sammanfattning av villkor för företrädesemissionen med hänvisning 

till fullständigt prospekt samt ett penningtvättsformulär. Information 
kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissions 
hemsida (www.sedermera.se), Nordic Issuings hemsida  
(www.nordic-issuing.se), samt på Bolagets hemsida  
(www.staybletherapeutics.se) för nedladdning. Den som är  
upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteck-
ningen över panthavare med flera, erhåller inte någon information 
utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av 
teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade 
hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning 
eller anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en 
sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och hänvisning 
till fullständigt prospekt. Teckning och betalning ska istället ske 
i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. 
Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank 
respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av 
att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag 
för teckning.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant 
betalning senast den 17 februari 2021. Teckning genom betalning 
ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas 
emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på 
anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrätter enligt 
följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter 
utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin 
användas som underlag för teckning genom kontant betalning. 
Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter ska då 
inte användas.

2. Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den 
förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom 
att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, ska anmälningssedeln 
för teckning med stöd av teckningsrätter användas som underlag 
för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmäl-
ningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal 
aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig 
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter 
kan erhållas från Sedermera Fondkommissions hemsida (www.
sedermera.se), Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se). 
Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas enligt 
nedan och vara Nordic Issuing tillhanda senast den 17 februari 2021. 
Anmälan är bindande.
Ärende: Stayble Therapeutics AB  
Nordic Issuing 
Norra Vallgatan 64 
211 22 Malmö
Telefon: 040-632 00 20 | E-post: info@nordic-issuing.se  
(inskannad anmälningssedel)

TECKNING ÖVER 15 000 EUR I FÖREKOMMANDE FALL
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska 
penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt 
lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism samtidigt som betalning sker. Observera att Nordic Issuing 
inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän 
penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.



TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på 
anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns 
att ladda ned från Sedermera Fondkommissions hemsida (www.
sedermera.se), Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) 
samt på Bolagets hemsida (www.staybletherapeutics.se). Teckning 
kan även ske elektroniskt med BankID på (www.nordic-issuing.se). 
För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av 
aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet 
med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat 
hos flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan även ske 
genom anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”. 
Observera att den som har en depå med specifika regler för  
värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto 
(ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den 
bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper 
inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i 
samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) 
anmälningssedel ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”. I det fall 
fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer enbart den sist 
erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer 
således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara 
Nordic Issuing tillhanda senast den 17 februari 2021. Anmälan  
är bindande.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan 
ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, 
besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd 
av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid 
ska ske.
I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier 
med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa 
inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till de 
teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av tecknings-
rätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska 
tilldelning ske pro rata i förhållande till de nya aktier som var och en 
tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken 
av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädes-
rätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en 
avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas 
ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska erläggas till 
bankgiro eller bankkonto enligt instruktion på avräkningsnotan senast 
fyra bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet 
att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid 
i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försälj-
ningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt 
erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa 
aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 
Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, 
Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande 
förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än 
de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i 
företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing på telefon 
enligt ovan för information om teckning och betalning.
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, 
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, 
Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter 
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer 
av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare 
med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed 
riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i 
dessa länder.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan 
ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter 
erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på 
att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens 
VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills 
företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare 
erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA
Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från 
och med den 3 februari 2021 fram till dess att företrädesemissionen 
registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som  
BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen  
blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av  
mars 2021.

LEVERANS AV AKTIER
Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket 
beräknas ske i mitten av mars 2021, ombokas BTA till aktier utan 
särskild avisering från Euroclear.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I 
FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett 
pressmeddelande planerat till den 22 februari 2021, eller snarast 
möjligt efter teckningstiden avslutats.

HANDEL MED AKTIEN
Aktierna i Bolaget är noterade på Nasdaq First North Growth Market. 
Aktierna handlas under kortnamnet ”STABL” och har ISIN-kod 
SE0013513652. De nya aktierna tas upp till handel i samband med 
att omvandling av BTA till aktier sker.

ÖVRIGT
Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden 
samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, med eller utan 
stöd av teckningsrätter, är bindande. För det fall ett för stort belopp 
betalats in av en tecknare för aktier kommer överskjutande belopp 
återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej. 
Styrelsen äger inte rätt att dra tillbaka/återkalla erbjudandet.


