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Beslut vid årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 

Lund den 27 april 2017 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) 
höll idag den 27 april 2017 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. 
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2016 och ansvarsfrihet  
Resultat- och balansräkningar för år 2016 fastställdes och styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. 

Utdelning 
I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. 

Antalet styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken. Vidare beslutades att 
arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i 
styrelsens olika utskott, skall utgå enligt följande: 

• SEK 300 000 till styrelsens ordförande; 
• SEK 150 000 vardera till övriga styrelseledamöter; 
• SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet; 
• SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet; 
• SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet; 
• SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. 

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd 
räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens 
ledamöter. 

Val av styrelse 
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Greg Batcheller, Marcus Keep och David 
Laskow-Pooley. Vidare nyvaldes som styrelseledamöter Jan Törnell och David Bejker. Till 
styrelseordförande omvaldes Greg Batcheller. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
Detta innebär att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att 
kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande 
befattningshavarna får bestå av fast ersättning, årlig rörlig ersättning, långsiktig rörlig ersättning, av 
bolagsstämman beslutade aktie-relaterade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. 

Valberedning 
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2018 enligt i huvudsak samma 
tillvägagångssätt som föregående år. Det innebär i korthet att styrelsens ordförande ska kontakta de 
tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var 
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sin representant till valberedningen. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till 
röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller 
konvertibler 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till 
nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller 
konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet 
om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då 
styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. 

Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk 
betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.  

Om NeuroVive  
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är 
fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar 
mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. 
Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska 
utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora 
indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande 
inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom 
mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och 
läkemedelsproduktion. 
 
NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk 
hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT har särläkemedelsstatus i Europa och 
USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden 
som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar 
såsom NASH.  
 
NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i 
USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). 
 
För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:  
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com 
 
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  
Medicon Village, 223 81 Lund  
Tfn: 046-275 62 20 (växel) 
www.neurovive.com  

 
Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017, kl. 17.15. 
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