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Kommuniké från extrastämma i Lipigon 
Pharmaceuticals AB den 19 maj 2022 

  
Idag, den 19 maj 2022, hölls extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals 
AB. Extra bolagsstämman beslutade enligt nedan. 
 
Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission 

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 3 maj 2022 om nyemission av aktier 
med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. I enlighet med vad som offentliggjordes den 3 maj 
2022 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för företrädesemissionen att varje aktie i Bolaget som 
innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen, den 1 juni 2022, berättigar till en 
(1) teckningsrätt och att fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av sex (6) nya aktier. Sammanlagt 
kommer högst 11 679 474 nya aktier att ges ut, vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med 

högst 1 316 132,96 kronor. 
 
Teckningskursen är 2,15 kronor per aktie. Bolaget beräknas erhålla en emissionslikvid om cirka 25,1 
miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 3–17 juni 
2022, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Ytterligare information om företrädesemissionen 
kommer att finnas i det informationsmemorandum som förväntas offentliggöras den 2 juni 2022.  

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon 
E-post: stefan@lipigon.se 
Telefon: 0705-78 17 68 

Om Lipigon  

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i 
kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 
års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge 
särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot 

bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av 
fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-
läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen 
lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi 
(allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se. 
 

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på̊ Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser 
är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. 
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