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Förändrat antal aktier och röster i IRLAB 

Therapeutics AB

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att antalet aktier och röster i IRLAB 

Therapeutics AB har förändrats till följd av den apportemission av 120 000 aktier av serie A, 

vilken genomfördes i april 2022.

Det ökade antalet aktier registrerades av Bolagsverket under juli 2022. Genom apportemissionen 

har antalet röster och utestående aktier av serie A ökat med 120 000, från 51 668 630 till 51 788 

630. Antalet aktier av serie B uppgår oförändrat till 79 776. Totalt uppgår antalet aktier och röster 

efter förändringen till 51 868 406. Aktiekapitalet har genom apportemissionen ökat med 2 400 kr 

från 1 034 968,12 till 1 037 368,12 kronor.

För mer information om apportemissionen hänvisas till pressmeddelandet från den 22 april: IRLAB 

förvärvar know-how kopplad till P003-projektet som är inriktat mot innovativ behandling av 

Parkinsons sjukdom.

För mer information

Viktor Siewertz, CFO

Tel: +46 727 10 70 70

E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics är skyldigt att offentliggöra enligt 

lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2022-

08-01 16:10 CEST.
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Om IRLAB

IRLAB upptäcker och utvecklar nya läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom och andra 

sjukdomar i hjärnan. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) 

och pirepemat (IRL752) är båda i Fas IIb och är designade för att behandla några av de svåraste 

symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom. Under 2021 ingick IRLAB ett exklusivt och globalt 

licensavtal med Ipsen för utveckling och marknadsföring av mesdopetam.

 

Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) har IRLAB 

upptäckt och utvecklat alla sina projekt och fortsätter att upptäcka innovativa 

läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet. 

Förutom IRLAB:s starka kliniska pipeline driver IRLAB ett flertal prekliniska program där IRL942 och 

IRL757 är i utveckling för Fas I. IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information 

på www.irlab.se.
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