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Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB 
(publ)
Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) avhöll den 17 januari 2023 extra 
bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades att godkänna att Bolaget 
överlåter aktier i dotterbolaget Emollivet AB till två större aktieägare i Lipidor.

Överlåtelse av aktier i dotterbolaget Emollivet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att Bolaget överlåter aktier 
i dotterbolaget Emollivet AB (”Emollivet”) till Lipidors större aktieägare Cerbios-Pharma SA (”
Cerbios”) och Aurena Laboratories Holding AB (”Aurena”), (”Transaktionen”).

Såsom kommunicerades via pressmeddelande den 14 december 2022 är den slutliga 
aktieöverlåtelsen till Cerbios och Aurena villkorad av att bolagsstämman i Lipidor godkänner 
Transaktionen. I och med stämmans beslut kommer Transaktionen genomföras.

Den av stämman godkända Transaktionen avser en överlåtelse av totalt 529 aktier i Emollivet (”
Emollivetaktier”), motsvarande totalt 22 procent av aktierna och rösterna i Emollivet, till 
Cerbios och Aurena till en köpeskilling om totalt 3 856 410 kronor, motsvarande 7 290 kronor 
per Emollivetaktie. Av dessa aktier ska Cerbios erhålla 412 Emollivetaktier till en köpeskilling om 
3 003 480 kronor och Aurena erhålla 117 Emollivetaktier till en köpeskilling om 852 930 kronor. 
Lipidor har anlitat en oberoende rådgivare, AG Equity Research AB, som värderat Emollivet till 
cirka 15,4 – 21,7 miljoner kronor. Med stöd av värderingsutlåtandet har parterna enats om ett 
pris per aktie om 7 290 kronor, innebärandet att Emollivet värderas till totalt cirka 17,5 miljoner 
kronor. Tillträdet till Emollivetaktierna beräknas ske i januari 2023. Vederlaget kommer att 
bestå av kontanta medel.

Varken Cerbios eller Aurena, eller andra företag i dessas koncerner, deltog på stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Holmlund, vd, Lipidor AB 
Telefon: 072 507 03 69 
E-post: ola.holmlund@lipidor.se

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Om Lipidor AB
Lipidor AB (publ) ( ) är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och www.lipidor.se
utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. 
Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, acne vulgaris, 
bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade 
läkemedelssubstanser.
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