
   

PRESSMEDDELANDE 

PledPharma AB 

Stockholm, 11 december 2020 

 

Kommuniké från extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) den 

11 december 2020 
 

Extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) (“PledPharma” eller “Bolaget”) har avhållits idag den 11 december 2020, varvid 

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

Vid bolagsstämman fattades bland annat beslut om antagande av ny bolagsordning med innebörden att punkterna 1 (firma), 

3 (verksamhet), 4 (aktiekapital), 5 (antal aktier) och 8 (anmälan om samt till rätt till deltagande i bolagsstämma) ändrades.  

Efter att den nya bolagsordningen har registrerats hos Bolagsverket kommer Bolagets namn ändras till Egetis Therapeutics 

AB (publ). 

 

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 2020–12-11, 14:30 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 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. Bolagsstämman och styrelsen har fattat beslut om namnändring till Egetis Therapeutics AB 
(publ) den 11 december 2020 och kommer att ändra namn när den nya bolagsordningen har registrerats hos Bolagsverket.  

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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