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PledPharma slutför förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics
PledPharma AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics International AB
Som tidigare har offentliggjorts träffade PledPharma AB (publ) (“PledPharma” eller “Bolaget”) den 5 oktober 2020 avtal om
förvärv av samtliga aktier i Rare Thyroid Therapeutics International AB (”RTT” eller ”Rare Thyroid Therapeutics”), ett privatägt
läkemedelsutvecklingsföretag som utvecklar särläkemedelskandidaten Emcitate. Köpeskillingen för aktierna i RTT består av
en kontant köpeskilling om 60 MSEK som finansieras genom egen kassa, samt en aktiedel om 63 773 345 nyemitterade aktier
i PledPharma. Säljarna av RTT har också rätt till dels en tilläggsköpeskilling som baseras på framtida nettoförsäljning av
Emcitate, dels en tilläggsköpeskilling som utfaller vid en eventuell försäljning av en så kallad Rare Pediatric Disease Priority
Review Voucher.
Styrelsen beslutade även den 5 oktober 2020, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en
nyemission av högst 63 773 345 aktier till de nuvarande aktieägarna i RTT där betalning ska ske genom tillskjutande av
apportegendom i form av aktier i RTT. Extra bolagsstämman i PledPharma som hölls den 28 oktober 2020 beslutade att
godkänna styrelsens beslut om apportemission som del av köpeskillingen för förvärvet av RTT.
Idag den 3 november 2020 tillträdde PledPharma aktierna i RTT och slutförde förvärvet av RTT. Apportemissionen innebär att
antalet aktier i PledPharma ökar med 63 773 345 från 53 533 321 till 117 306 666, vilket medför en utspädning för existerande
aktieägare på ca 54,4 procent. Fullföljandet av förvärvet innebär även att Peder Walberg tillträder som ledamot i PledPharmas
styrelse, i enlighet med ett villkorat beslut av bolagsstämman den 28 oktober 2020.
“Förvärvet av RTT är ett viktigt steg till ett bolag med strategisk inriktning mot det attraktiva särläkemedelssegmentet med
Aladote och Emcitate som bolagets två viktiga tillgångar i långt framskriden utvecklingsfas. RTT-teamet är specialiserat på
särläkemedel och kommer att komplettera PledPharmas organisation som är fokuserad på utveckling i sen fas. Tillsammans
bygger vi nu ett nytt särläkemedelsbolag med namnet Egetis Therapeutics AB, inriktat på både utveckling och
kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar”, säger PledPharmas vd Nicklas Westerholm.

För ytterligare information, 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 2020-11-03, 11:30 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 minska akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En proof of principlestudie har framgångsrikt avslutats och designen av den uppkommande registreringsgrundande fas IIb/III-studien med
Aladote® har finaliserats efter genomförda interaktioner med FDA, EMA och MHRA. Aladote har beviljats särläkemedelsstatus
i USA. 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. PledPharma (STO: PLED) är
noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista (STO:PLED), sedan 31 oktober 2019. För mer information, se www.pledpharma.se

