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NeuroVive: Fler enskilda aktieägare genom aktieinbyte
Maas Biolab, LLC, största aktieägare i NeuroVive Pharmaceutical AB, minskar sitt ägande med
836,331 aktier genom ett aktieinbyte av svenska och amerikanska delägare i Maas Biolab.
Inbytet av aktier innebär att huvudägaren minskar sitt ägande från 66.65% till 60.25% av
NeuroVive och att bolaget tillförs ett 60-tal nya enskilda aktieägare.

VD Eskil Elmér kommenterar:
Aktieinbytet betyder att enskilda privata investerare, främst svenska, som under lång tid indirekt har stöttat och
följt bolagets utveckling byter in sitt ägande i Maas Biolab, LLC till ett direkt ägande av aktier i NeuroVive. Vi
välkomnar dessa nya enskilda ägare som tidigare alltså varit indirekta ägare via huvudägaren Maas Biolab, LLC.
En av förhoppningarna är att ett ökat antal enskilda ägare skall ha en gynnsam effekt på handeln med bolagets
aktie på Aktietorget.
Det skall noteras att Maas Biolab, LLC, liksom VD, ordförande och en rad styrelsemedlemmar i NeuroVive, är
bundna av ett lock-up avtal, som innebär att respektive fysisk och juridisk person förbinder sig att behålla
åtminstone 85% av sitt innehav i NeuroVive under 24 månader, räknat från första handelsdag på AktieTorget. Det
aktuella aktieinbytet motsvarar ca 9.6% av Maas Biolab, LLCs nuvarande innehav och innebär att ytterligare
högst 5.4% kan omsättas under lock-up perioden.
Överföringen av aktier från Maas Biolab, LLC till de enskilda ägarna sker utanför marknaden och beräknas vara
genomförd under februari månad 2009.
Ev. förändring av insynspersonernas innehav kommer att redovisas på sedvanligt sätt på Aktietorgets hemsida.
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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.

