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Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard 
Therapeutics International AB (publ) den 8 
november 2021

Idag, den 8 november 2021, hölls extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB 
(publ). Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för 
smittspridning genomfördes stämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med 
stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. 
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 20 
oktober 2021 om att öka bolagets aktiekapital med högst 775 932,82 kronor genom riktad 
nyemission av högst 38 796 641 aktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya 
aktierna endast kunna tecknas av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, i svenska och 
internationella investerares ställe. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget cirka 54 
miljoner kronor före emissionskostnader.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 20 
oktober 2021 om företrädesemission av högst 91 285 230 aktier, varvid bolaget kan komma att 
tillföras en total emissionslikvid om högst cirka 128 miljoner kronor före emissionskostnader. De 
som på avstämningsdagen den 11 november 2021 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller 
en (1) teckningsrätt per befintlig aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya 
aktier i bolaget till en teckningskurs om 1,40 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier 
som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 1 825 
704,60 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 15 november 2021 
till och med den 29 november 2021.

Som tidigare kommunicerats avses nettolikviden från den riktade nyemissionen och 
företrädesemissionen att användas till direkta kliniska studiekostnader kopplade till bolagets 
planerade kliniska fas 2-studie vid hjärtkirurgi samt expansion av det kliniska programmet till 
njurtransplantation, ytterligare produktionsutveckling (CMC) och preklinisk utveckling, samt övrig 
operativ verksamhet.

Stockholm den 8 november 2021
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Guard Therapeutics International AB (publ)

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Tobias Agervald, vd
Telefon: +46 8 670 65 51
E-post: info@guardtherapeutics.com

Om Guard Therapeutics

Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot 
sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska 
läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som en skyddande behandling mot akuta njurskador med 
initialt fokus på patienter som genomgår hjärtkirurgi. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First 
North Growth Market Stockholm.

Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, tel. +46 11 32 30 732,  .ca@skmg.se
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