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XINTELA BESLUTAR OM RIKTAD NYEMISSION TILL BAUERFEIND AG
OM CIRKA 50 MSEK
Lund, Sverige, 28 september 2018 – Styrelsen i Xintela AB (”Xintela”) föreslår att extra
bolagsstämma beslutar om att genomföra en riktad nyemission av högst 8 320 333
aktier till Bauerfeind AG, motsvarande en emissionslikvid om 49 921 998 SEK, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen överstiger Xintela-aktiens
aktuella noterade marknadskurs och uppgår till 6 kronor per aktie. Bauerfeind AG
avser dessutom, utöver den riktade nyemissionen, att förvärva 1 738 607 aktier från
ALMI Invest Småland & Öarna AB till en emissionskurs om 6 kronor per aktie,
motsvarande 10 431 642 SEK. Bauerfeind AG kommer efter den riktade nyemissionen
och förvärvet att inneha 10 058 940 aktier, motsvarande en ägarandel om cirka 26
procent. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort.
VD, Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar:
Det är mycket positivt för Xintela att få in en långsiktig ägare som har en väletablerad verksamhet
inom ortopediska produkter samt ett stort intresse för cellterapi, bland annat genom sitt ägande i
CO.DON. Genom emissionen får Xintela dessutom en stabil kassa och möjlighet att kraftfullt driva
sina projekt framåt mot kommersialisering.
Syfte med emissionen
Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett
förmånligt sätt kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten och finansiera
Bolaget inför kommande milstolpar. Xintela anser också att Bauerfeind är en strategiskt viktig
investerare genom sin goda branschkännedom.
Aktier och aktiekapital
Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 21,5 procent i förhållande till totala antalet aktier
efter emissionen. Nyemissionen medför att antalet aktier i Xintela ökar från 30 367 904 aktier till
totalt 38 688 237 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 249 609,99 SEK, från 911 037,12 SEK till
totalt 1 160 647,11 SEK.
Om Bauerfeind AG
Bauerfeind AG är ett tyskt familjeägt bolag som utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter
inom ortopediområdet. Bolaget etablerades år 1929 och är en global marknadsledare inom sitt
område. Bauerfeind har totalt runt 2 000 anställda och dotterbolag i mer än 20 länder.
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Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade
markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala
stamceller för behandling broskskador och artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att
använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela
förbereder nu för kliniska studier på häst och människa. Dessutom har Xintela utvecklat ett test, XACT, för
kvalitetskontroll av broskceller vid cellterapi av broskskador. XINMARK® används även för att utveckla en antikroppsbaserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av
hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en
dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar. Xintela är noterat på
Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser
Bank AB, +46 8-463 80 00.
Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 september 2018 kl. 12:00 CEST.

