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NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är verksamt inom området mitokondriell medicin med fokus på nervcells- och 
hjärtcellsskydd. Projektportföljen innehåller bland annat läkemedelskandidater för behandling av traumatisk hjärnskada 
(NeuroSTAT

®
), reperfusionsskada vid hjärtinfarkt (CicloMulsion

®
) och stroke (NVP014). NeuroVive är sedan den 3 oktober 2008 

listat på AktieTorget, som driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility).         

 

NeuroVive: Kommuniké från extra bolagsstämma 
 

Idag, den 2 april 2012, hölls extra bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB 
(publ). Nedan följer en sammanfattning av vad som beslutades. Beslutet fattades med 
erforderlig majoritet.  
 
Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission  
Stämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission av högst 4 980 952 aktier. För varje 
befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Vid 
fulltecknad emission tillförs aktiekapitalet 249 047,60 kronor. Avstämningsdag för fastställande av vilka 
aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 13 april 2012. 
Även annan kan teckna i emissionen. För varje tecknad aktie skall erläggas 13,00 kronor kontant. 
 
Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 18 april 2012 till och med den 4 maj 
2012. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som 
görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas 
senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen har rätt att 
förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken. 
 
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för 
emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av 
företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.  
 
I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana 
tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var 
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, 
skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya 
aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 
I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som 
tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall 
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning. 
 
I tredje hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till 
emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning. 
 
För ytterligare information kontakta:  
Mikael Brönnegård, VD 
 
Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64 
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se 
Hemsida: www.neurovive.se; www.neurovive.com 
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund 

 


