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Ändring av antal aktier och röster i NeuroVive Pharmaceutical AB 
(publ) 

 
 
Lund den 28 december 2018 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: 
NEVPF) meddelar idag att antalet aktier och röster i NeuroVive har ökat med 126 235, som ett 
resultat av genomfört teckningsoptionsprogram (serie 2018:1), beslutat av styrelsen den 15 
februari 2018. 
 
Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 91 697 076 aktier och röster i NeuroVive 
Pharmaceutical AB.  
 
Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, 
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 08:30. 
 
För mer information, kontakta:  
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications 
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com 
 
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige  
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel) 
info@neurovive.com, www.neurovive.com 
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/ 
 
Om NeuroVive 
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk 
fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas 
I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska 
mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom 
den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet 
utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till 
Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära 
optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även 
tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). 
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