
   

 
 
 

 
 
 
 

Meda Aktiebolag (publ) ansöker om avnotering och kallar till 
extra bolagsstämma 
 
Mylan N.V.s offentliga uppköpserbjudande avseende Meda Aktiebolag (publ) (”Meda”) 

förklarades ovillkorat idag den 2 augusti 2016. Mylan N.V. kontrollerar mer än 90 procent av 

aktierna i Meda och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende de aktier i Meda som 

Mylan N.V. inte äger. 

 

Styrelsen för Meda har på begäran av Mylan N.V. idag utfärdat kallelse till extra bolagsstämma 

den 25 augusti 2016 för bl.a. val av styrelse. 

 

Styrelsen för Meda har vidare, efter begäran av Mylan N.V., fattat beslut om att ansöka om 

avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm (”Nasdaq”). Sista dag för handel i 

Bolagets aktier vid Nasdaq kommer att meddelas snarast efter att Meda erhållit bekräftelse från 

Nasdaq. 

 

Solna i augusti 2016 

 

Styrelsen 

 

Meda AB (publ) 

 
 
 

 

Vid eventuella frågor, kontakta: 
 

Paula Treutiger, VP Corporate Communications & Sustainability  tel: 0733-666 599 
  paula.treutiger@meda.se 

Pressrelease, 2 augusti 2016 
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Denna information är sådan information som Meda AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2016 kl. 17:15 CET. 

 
MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas produkter säljs i över 150 länder 
världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 60 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq 
Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se. 
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