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A1M Pharma: A1M Pharma AB listas på AktieTorget den 3 april 2013 
 
Aktierna i A1M Pharma AB börjar handlas på AktieTorget den 3 april 2013. Bolaget 
listas utan att samtidigt genomföra någon nyemission. Bolagets huvudägare, Private 
Placement SPRL, har för avsikt att inom det närmaste året, över marknaden, avyttra 
upp till 150 000 aktier i syfte att bidra till en ökad spridning av ägandet för att på så 
vis underlätta handeln i aktien. 
 
Aktier i A1M Pharma AB börjar handlas på AktieTorget den 3 april 2013. A1M 
Pharma är baserat på forskning från Lunds Universitet där forskare och läkare 
upptäckt att ett läckage från fostret till mammans blodomlopp av fetalt hemoglobin är 
en starkt bidragande orsak till havandeskapsförgiftning, en sjukdom som drabbar 
mellan 5-10 % av alla gravida och som svarar för 15% av alla för tidiga födslar.  
 
Forskarna fann att det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin (förkortat A1M) 
används av kroppen för att blockera fria radikaler och andra oxidativa ämnen, bl a 
hemoglobin. I ett ovanligt och prisbelönt samarbete mellan grundforskare och kliniker 
har det lett till att Bolaget har en läkemedelskandidat för den tidigare ej 
behandlingsbara sjukdomen. Dessutom kan det fetala hemoglobinet användas som 
en diagnostisk markör för att tidigt finna de kvinnor som har förhöjd risk att drabbas 
av havandeskapsförgiftning. 
 
Forskarna i A1M Pharma har funnit att proteinet A1M är en av kroppens medfödda 
renhållningsfunktioner som arbetar genom att samla upp och transportera bort giftiga 
ämnen, samt reparera skadade vävnadsmolekyler. Proteinet förväntas även kunna 
användas för flera nya behandlingsområden som tidigare varit svåra att behandla 
och där marknadspotentialen är stor, t.ex. inre blödningar, vävnadsskador på grund 
av syrebrist och vid cancerbehandling. 
 
Ytterliggare information runt bolaget och dess verksamhet går att finna i det 
memorandum som publiceras i samband med listningen på AktieTorget. 
Memorandumet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.a1m.se och på 
AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se . 
 
 
För ytterliggare information hänvisas till A1M Parmas VD Tomas Eriksson, e-post 
info@a1m.se eller tel 046-286 50 30. 
 

http://www.a1m.se/
http://www.aktietorget.se/
mailto:ta@a1m.se

