
Information från Follicum AB:s extra bolagsstämma 
 

Follicum AB:s extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 8 november i bolagets lokaler på 

Scheelevägen 22 i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga 

på www.follicum.se. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av 

fusionsplanen. Nedan följer en sammanfattning av styrelsens förslag och stämmans beslut. 

 

Beslut om godkännande av fusionsplanen 

Bolagsstämman beslutade om godkännande av fusionsplanen som har antagits av styrelserna för 

Follicum AB och Coegin Pharma AB den 22 september 2021 (”Fusionsplanen”). Fusionsplanen 

registrerades hos Bolagsverket den 30 september 2021 och registreringarna kungjordes i Post- och 

Inrikes Tidningar den 4 oktober 2021. 

 

Enligt Fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Coegin Pharma som övertagande bolag 

och Follicum som överlåtande bolag. Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas 

ske tidigast under första kvartalet 2022, kommer Follicum att upplösas och alla dess tillgångar och 

skulder att övergå till Coegin Pharma AB. Redovisning av fusionsunderlaget kommer att ske efter 

Bolagsverkets registrering av Fusionen. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Tore Duvold, VD, Coegin Pharma AB 

E-post: info@coeginpharma.com 

Telefon: +45 61 90 50 66 

 

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com. 

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90. 

 

Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB 

E-post: info@follicum.com 

Telefon: 0709 16 87 29 

 

Om Coegin Pharma AB 

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade 

läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv 

hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad 

celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett 

relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen 

från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för 

att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer. 

 

Om Follicum AB 

Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med 

potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt 

som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för 

komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För 

närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika 

formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.se. 


