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Pressmeddelande 

 

Pharmacolog kallar till extra bolagsstämma  

 

Pharmacolog kallar aktieägarna till en extra bolagsstämma den 14 januari 2016 
i Uppsala. Syftet med stämman är att besluta om ett bemyndigande till 
styrelsen att genomföra företrädesemissioner.  
 
Aktieägarna i Pharmacolog kallas till en extra bolagsstämma den 14 januari 2016 kl 
11.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler i Uppsala. Styrelsen har föreslagit att 
bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill 
nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller 
konvertibler. Emission skall endast kunna ske med företräde för befintliga aktieägare. 

Verksamheten i Pharmacolog har under året utvecklats enligt plan och bolaget 
kommer, i linje med vad som angavs vid introduktionen på Aktietorget, under 2016 att 
behöva tillföras ytterligare finansiering. Styrelsen kallar mot den bakgrunden till en 
bolagsstämma för att erhålla mandat att genomföra emission till befintliga aktieägare. 

Den fullständiga kallelsen bifogas detta pressmeddelande. 

”Det finns ett påtagligt intresse för DrugLog® på marknaden. Inte minst har det stora 
intresset från Nordamerika att använda DrugLog® som ett instrument att komma till 
rätta med problemet med s.k. drug diversion överraskat oss positivt” säger Hans 
Dahlin, VD för Pharmacolog. ”Med ny finansiering under 2016 kommer Pharmacolog 
inte bara att tillföras nödvändigt rörelsekapital, utan också ges möjligheter att 
genomföra viktiga marknadssatsningar” fortsätter Hans Dahlin. 

 

Om Pharmacolog AB 

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är 

specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa 

mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla 

avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga 

sjukdomar. 

 

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.se 

 

För mer information kontakta: 

Hans Dahlin, VD  Pharmacolog i Uppsala AB 

Tel: 070 546 5012  e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se 
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