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Corline Biomedical AB tecknar avtal om likviditetsgaranti i handeln med bolagets
aktie
Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att man idag har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till likviditetsgarant för
sin aktie som är noterad på Nasdaq First North Stockholm. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs
och att öka aktiens likviditet.
Corlines aktie noterades för handel på Nasdaq First North i Stockholm den 3 juni i år och bolaget välkomnade då mer än 850
nya ägare. Genom det nu ingångna avtalet som omfattar likviditetsgaranti från och med den 2 november 2015, vill bolaget
utöka servicen till bolagets samtliga ägare genom att långsiktigt säkerställa en bra likviditet i handeln.
Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
”Corline är ett utvecklingsbolag med en mycket spännande projektportfölj i avancerad pre-klinisk fas. Vi har ett stort antal
aktieägare som tror på oss, det vi gör och våra planer för framtiden. I detta läge är det viktigt för oss att erbjuda de allra bästa
förutsättningarna för ett ägande av aktier i Corline. En effektiv handel i och prissättning av aktien är en viktig komponent som
vi säkerställer med detta avtal.”
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Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.
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Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för
användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för
vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas
in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat
behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi
som de medicintekniska produkterna.

