
Pressmeddelande
Abliva AB (publ), 556595-6538
14 januari 2022 11:50:00 CET - Lund

Abliva AB (publ) – ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small 
Cap, under kortnamnet ABLI.

Beslut vid extra bolagsstämma i Abliva AB 
(publ)
Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”) har idag hållit en extra 
bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet var 
enhälligt.

Godkännande av styrelsens beslut om en riktad konvertibelemission

Den extra bolagsstämman godkände idag styrelsens beslut från den 20 december 2021 att 
Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 26 000 000 kronor genom en riktad 
emission av konvertibler (” ”).Konvertibellånet 2021/2022

Rätten att teckna konvertibler i emissionen ska tillkomma de större aktieägarna Hadean Capital 
I AS och HVentures Capital I AB, båda vilka är fonder som förvaltas av Hadean Ventures.

Konvertibelemissionen består av 260 konvertibler till ett nominellt värde om 100 000 SEK per 
konvertibel (” ”). Teckningskursen motsvarar Konvertiblernas nominella värde Konvertiblerna
med avdrag för en uppläggningsavgift om 3,95 procent. Konvertiblerna löper med en årlig 
ränta om 10 procent av sitt nominella värde.

Teckning genom betalning för Konvertiblerna ska ske inom femton (15) bankdagar från dagen 
för bolagsstämmans godkännande av beslutet att emittera Konvertiblerna. Styrelsen äger rätt 
att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Löptiden för Konvertiblerna är 12 månader med förfallodatum den 20 december 2022 om inte 
Konvertiblerna konverterats till aktier under löptiden. Konverteringskursen kommer antingen 
vara (i) samma kurs som övriga investerare i en potentiell kapitalanskaffning som genomförs 
före 2022-05-22, eller (ii) 10-dagars VWAP före dagen för konverteringsbegäran.

Vid full konvertering av Konvertiblerna på sista konverteringsdagen innebär emissionen en 
ökning av aktiekapitalet med högst 6 500 000 kronor, exklusive konvertering av upplupen 
ränta. Vid konvertering av kapitalbeloppet ska dock även räntan konverteras. Förutsatt att 
konvertering sker på sista konverteringsdagen innebär emissionen en ökning av aktiekapitalet 
med högst 7 103 505 kronor.
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För mer information, kontakta:

Catharina Johansson, Vice VD, Finanschef & IR-ansvarig
+46 (0)46-275 62 21, ir@abliva.com

Abliva AB (publ) 
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

, info@abliva.com www.abliva.com

Prenumerera på våra nyheter: https://abliva.com/sv/poster/pressprenumeration/
Följ oss på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/abliva
Prenumerera på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel
/UChqP7Ky5caXtp72CELhD6Mg

Abliva - Delivering mitochondrial health

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa 
medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, 
mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Bolaget fokuserar på två projekt. KL1333, en kraftfull 
reglerare av nivåerna av NAD⁺, är i klinisk utveckling och har tilldelats 
särläkemedelsklassificering i Europa och USA. NV354, en energiersättningsbehandling 
(succinat) kommer att gå vidare till klinisk utveckling under 2022. Abliva, med sin bas i Lund, är 
noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ABLI).
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