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Kommuniké från extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB (publ)  

Stockholm den 6 november 2018 -  Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar 

idag att styrelsens förslag enligt kallelsen till extra bolagstämman som hölls den 6 november 2018 

godkändes enhälligt. 

Bemyndigandet ger styrelsen i Peptonic möjlighet att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie 

årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av 

aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.  

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att 

bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra 

tillgångar. 

Förslaget innebär att beslutet från ordinarie bolagsstämma ändras så att även emissioner med 

avvikelse från aktieägares företrädesrätt kan genomföras. 

 

För mer information, kontakta: 

Johan Inborr, VD 

Mobil: +46 708 853 893 

E-post:  johan.inborr@peptonicmedical.se 

 

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 6 november 2018. 

 

Om Peptonic Medical 

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling 

av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda 

säkra och effektiva behandlingar för kvinnor som lider av vaginal atrofi (VA) i samband med eller 

efter klimakteriet. 

Peptonic Medical lanserar VagiVital® under 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av 

vaginal atrofi.  

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för 
behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information 
avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation. 

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www. 

www.spotlightstockmarket.com, kortkod: PMED) i Stockholm.  
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