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Kommuniké från extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) den 

28 oktober 2020 
 

Extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) (“PledPharma” eller “Bolaget”) har avhållits idag den 28 oktober 2020, varvid 

stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman. 

Vid bolagsstämman fattades bland annat följande beslut: 

Förändringar i styrelsen 

Den extra bolagstämman beslutade att utse Peder Walberg, VD och styrelseledamot i Rare Thyroid Therapeutics International 

AB (”RTT” eller ”Rare Thyroid Therapeutics”), till ny styrelseledamot. Stämmans beslut om val av Peder Walberg till ny 

styrelseledamot är villkorat av att Bolaget slutför förvärvet av samtliga aktier i Rare Thyroid Therapeutics. 

Godkännande av styrelsens beslut om apportemission 

Som tidigare offentliggjorts träffade PledPharma den 5 oktober 2020 avtal om förvärv av samtliga aktier i RTT. Styrelsen i 

PledPharma beslutade samma dag, 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. Den extra bolagsstämman beslutade idag att godkänna styrelsens beslut om apportemission. 

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare 

Styrelsen beslutade den 5 oktober 2020, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en 

nyemission av högst 38 238 085 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den extra bolagsstämman beslutade idag 

att godkänna styrelsens beslut om nyemission.  

Bemyndigande avseende emission vid överteckning 

Bolagstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid överteckning, inom trettio (30) dagar 

från sista teckningsdagen i företrädesemissionen, dock senast den 31 december 2020, besluta om emission av ytterligare 

högst 9 523 809 aktier. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Nicklas Westerholm, vd PledPharma 

Tel. +46 (0)73 354 20 62 

nicklas.westerholm@pledpharma.se     

 

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 principle-
studie 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  
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