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Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 december 2017 i Cyxone AB (publ)
Idag, den 11 december 2017, hölls extra bolagsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Beslut om reviderat bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, med upphävande av det bemyndigande som
lämnades vid årsstämman den 23 maj 2017, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal
aktier som ska kunna utges enligt bemyndigandet ska sammanlagt högst uppgå till 7 500 000 aktier, motsvarande
en total maximal utspädning om cirka 30 procent. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Såvitt avser apportemission som sker som ett led i
förvärvet av Rabeximod från OxyPharma AB ska emissionskursen dock bestämmas i enlighet med vad som
framgår av det ingångna förvärvsavtalet. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att
kunna genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för
samarbeten och allianser.
Malmö den 11 december 2017
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Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december
2017 kl. 14.00 CET.
Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga
växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med
fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget
fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika
immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First
North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000.
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