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Styrelsen i NextCell Pharma meddelar 

justerat förslag till emissionsbemyndigande 

inför årsstämman 2020 
Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) meddelade i fredags förra veckan, 

den 20 november, sin avsikt att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om upp till 

cirka 150 MSEK (”Företrädesemissionen”), under förutsättning att styrelsen erhåller ett 

emissionsbemyndigande från årsstämman. I kallelsen till årsstämman som offentliggjordes 

genom pressmeddelande den 23 oktober 2020 lämnade styrelsen ett förslag till beslut om 

emissionsbemyndigande. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att 

begränsa sitt förslag till emissionsbemyndigande inför årsstämman. 

Styrelsen i NextCell meddelade den 20 november sin avsikt att besluta om Företrädesemissionen. Styrelsens 

avsikt att besluta om Företrädesemissionen förutsätter att aktieägarna på årsstämman den 24 november 

2020 bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission. I kallelsen till årsstämman som offentliggjordes genom 

pressmeddelande den 23 oktober 2020 lämnade styrelsen ett förslag till beslut om emissionsbemyndigande.  

Med anledning av Företrädesemissionen justerar nu styrelsen sitt förslag till emissionsbemyndigande inför 

årsstämman. I den del bemyndigandet avser emissioner med avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, 

begränsas det till emissioner motsvarande en utspädning om maximalt 20 procent av aktiekapitalet vid den 

tidpunkt som bemyndigandet nyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för första 

gången. I fråga om emissioner utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är styrelsens förslag oförändrat.  

För styrelsens fullständiga justerade förslag, vänligen se  www.nextcellpharma.com. 

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta: 

Mathias Svahn, CEO 

Sofia Fredrikson, CFO 

Tel: 08-735 5595 

E-mail: info@nextcellpharma.com 

Hemsida: www.nextcellpharma.com 

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/ 

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma 

 

Om NextCell Pharma AB: 

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 

diabetes.  Focus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell 

Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och 
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navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, 

info@fnca.se. 

 


