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Klargörande gällande ägarförändringar i PledPharma  
Stockholm, 23 november 2020. PledPharma AB (STO: PLED) meddelade i dag att bolaget har informerats om att 
aktieägarna Cidro Förvaltning AB (Peter Lindell) och Nortal Investments AB (Staffan Persson) den 10 respektive den 
20 november 2020 överlåtit aktier i PledPharma. Genom överlåtelserna har flaggningsskyldighet uppkommit då båda 
aktieägarna i dessa bolag minskat sina respektive innehav i dessa bolag till en nivå som understiger 5% av antalet 
aktier och röster. PledPharma önskar på förekommen anledning upplysa om att båda försäljningarna skett till 
kapitalförsäkringar som är kopplade till respektive säljarbolag. 
 
Nortal Investments AB (Staffan Persson) och Cidro Förvaltning AB (Peter Lindell) kommer fullfölja sina åtaganden att teckna 
aktier i den pågående företrädesemissionen. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Nicklas Westerholm, VD PledPharma 
Tel. +46 (0)73 354 20 62 
nicklas.westerholm@pledpharma.se  

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020–11-23, 14:00 CET. 

Om PledPharma 
PledPharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens som fokuserar 
på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov. Aladote® är en ”first-in-class” 
läkemedelskandidat som utvecklas för att reducera akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En proof of principle-
studie har framgångsrikt avslutats och utformningen av en registreringsgrundade fas II/III-studie med syfte att ansöka om 
marknadsgodkännande i USA och EU har finaliserats genom diskussioner med läkemedelsmyndigheterna FDA, EMA och 
MHRA. Aladote har beviljats särläkemedelsstatus i USA. Genom förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics (RTT) inkluderar 
den kliniska portföljen även Emcitate®, för behandling av MCT8-brist, en sällsynt sjukdom med ett stort medicinskt behov 
och ingen tillgänglig behandling. En registreringsgrundande interventionsstudie (fas IIb/III) planeras starta under Q4 2020. 
Emcitate har beviljats särläkemedelsstatus i USA och Europa. Fas III-programmet POLAR med läkemedelskandidaten 
PledOx® avbröts under andra kvartalet 2020 i förtid. Resultat från POLAR-programmet förväntas meddelas under fjärde 
kvartalet 2020 och kommer att ligga till grund för huruvida fortsatt utveckling av PledOx är motiverad, vilket i så fall planeras 
genom strategiska partnerskap. Bolaget planerar en namnändring till Egetis Therapeutics AB där beslut om antagande 
kommer att tas på en extra bolagsstämma den 11 december 2020. 

PledPharma (STO: PLED) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista (STO:PLED), sedan 31 oktober 2019. För mer 
information, se www.pledpharma.se. 
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