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NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) - Läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, 
Small Cap med förkortningen NVP. IR-relaterade frågor hänvisas till ir@neurovive.se eller 046-275 62 21.  

 

NeuroVive offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nya aktier 
 
Prospektet avseende upptagande till handel av aktier i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) finns nu 
tillgängligt på bolagets hemsida www.neurovive.se samt på bolagets kontor, Medicon Village, 
Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns 
tillgängliga enligt ovan. 
 
Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av de 1 647 059 nya aktier i 
NeuroVive som ges ut i samband med den riktade nyemissionen till en begränsad krets av 
amerikanska institutionella kvalificerade investerare som beslutades den 8 maj 2015. De nya aktierna 
förväntas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm omkring den 19 maj 2015. 
 
 
Om NeuroVive  
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av 
produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa 
sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända 
läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® 
(traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete 
omfattar även utveckling av läkemedelssubstanser för hjärncellsskada vid stroke samt för cellskydd och 
energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm. 
 
Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till: 
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se 
 
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Medicon Village, SE-223 81 Lund 
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48 
info@neurovive.se, www.neurovive.se  
 
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt 
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2015, kl 20.00. 
CET. 
 
Viktig information  
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för 
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller 
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte 
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller 
andra värdepapper i NeuroVive.  
 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller 
till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt 
eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller 
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet 
att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities 
Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.  
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