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NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporinbaserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare. Bolagets 
första produkt NeuroSTAT® är färdig för kliniska prövningar i människa. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning och 
utveckling av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande potential. Bolaget äger breda patenträttigheter för en 
läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för 
registrering, marknadsföring och försäljning. 
 

NeuroVive: Kommuniké från årsstämma i NeuroVive  
 
Idag, den 12 juni 2009, hölls årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ). Nedan 
presenteras en sammanfattning av de beslut som fattades.   
 

• Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disposition 
beträffande bolagets resultat skall ske i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen 
samt att ansvarsfrihet lämnas åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 
 

• Stämman beslutade att styrelsearvode ej skall utgå och att arvode till revisorerna skall utgå 
enligt löpande räkning för nedlagd tid.   
 

• Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och en suppleant. 
Mikael Brönnegård, Greg Batcheller, Marcus Keep och Helmuth von Moltke omvaldes som 
ordinarie styrelseledamöter och Andreas Inghammar omvaldes som suppleant. Vidare 
beslutade stämman att Göran Carlsson, Ernst & Young, kvarstår som revisor. 
 

• Stämman beslutade att fastställa en ersättningspolicy för ledande befattningshavare i enlighet 
med styrelsens förslag (punkt 10 i kallelsen till årsstämman).  
 

• Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av sammantaget 
högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som 
berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 
1 300 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med 
styrelsens förslag (punkt 11 i kallelsen till årsstämman). 
 

• Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om företrädesemissioner om 
maximalt 4 000 000 aktier i enlighet med styrelsens förslag (punkt 12 i kallelsen till 
årsstämman).   

 
 
För ytterligare information kontakta:  
 
Eskil Elmér, VD och CSO 
 
Telefon: 046-288 01 10 
E-post: eskil.elmer@neurovive.se 
Hemsida: www.neurovive.se 
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund 


