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Skiljedom meddelad till Xintelas fördel i tvist med tidigare
garanter
Lund, Sverige, 4 december 2020 –Xintela AB (publ) meddelar att
skiljenämnden idag utfärdat dom i tvisten mellan Xintela och fyra
tidigare garanter. Skiljedomen fastställer att Xintela inte ska erlägga
någon ersättning till garanterna.
Skiljedomen avser den tvist som uppstod i samband med företrädesemissionen som offentliggjordes
den 5 september 2018. Vid offentliggörandet hade garantiavtal ingåtts mellan Xintela och fyra
emissionsgaranter; Formue Nord Markedsneutral A/S, Modelio Equity AB, Oliver Molse samt
Råsunda Förvaltning AB. Styrelsen beslutade emellertid att inte inleda nyemissionen eftersom Xintela
hade fått ett mycket attraktivt finansieringsalternativ som bedömdes vara väsentligt mer fördelaktigt
för bolaget och bolagets aktieägare. Även om företrädesemissionen därmed aldrig genomfördes ansåg
sig garanterna ha rätt till avtalad garantiprovision om sammanlagt 1,5 MSEK, vilket Xintela bestred.
Motparten påkallade sedermera skiljedomsförfarande. Skiljedom har idag meddelats, varvid
emissionsgaranteras talan ogillas i sin helhet. Av skiljedomen följer vidare att Xintela ska erhålla
ersättning för de kostnader som uppkommit med anledning av skiljeförfarandet.
Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 december 2020 kl. 15:50 CET.
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Om Xintela
Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på den
patenterade markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och
mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra
stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. Studier på hästar med artros har visat att
stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för
produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I
onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive
glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm
sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

