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Coegin Pharma beslutar om emission av 
fusionsvederlag 
 
Coegin Pharma AB (”Coegin Pharma”) har idag beslutat om emission av 
fusionsvederlag. Enligt fusionsplanen som antagits av styrelserna för Coegin 
Pharma och Follicum AB (”Follicum”) har utbytesrelationen för 
fusionsvederlaget bestämts till en (1) aktie i Coegin Pharma per innehavd aktie 
i Follicum per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. Emissionen 
innebär att 81 698 104 aktier i Coegin Pharma emitteras. 
 
Enligt fusionsplanen som antagits av styrelserna för Coegin Pharma och Follicum den 22 
september 2021 har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till en (1) aktie i Coegin 
Pharma per innehavd aktie i Follicum per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. 
 
Styrelsen i Coegin Pharma har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 
maj 2021, beslutat om emission av fusionsvederlag. Det totala antalet aktier i Coegin 
Pharma som emitterats till Follicums aktieägare såsom fusionsvederlag är 81 698 104. 
Emissionen innebär en ökning av antalet aktier från 612 593 931 till 694 292 035 vilket 
motsvarar en utspädning om cirka 11,77 procent. Aktiekapitalet ökar från 27 566 726,895 
kronor till 31 243 141,575 kronor. 
 
Bolagsverket beräknas registrera fusionen måndagen den 7 februari 2022. I samband med 
registreringen av fusionen kommer Follicum att upplösas och samtliga dess tillgångar och 
skulder att övergå till Coegin Pharma. 
 
I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är 
upptagna i Follicums aktiebok att erhålla fusionsvederlag. Follicums aktieägare erhåller aktier 
i Coegin Pharma den 9-11 februari 2022. Handel i Coegin Pharmas aktie sker som vanligt 
och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen. 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Tore Duvold, VD 
E-post: info@coeginpharma.com 
Telefon: +45 61 90 50 66 
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Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com. 
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90. 
 
Om Coegin Pharma AB 
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade 
läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv 
hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad 
celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant 
terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från 
identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att 
därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer. 
 


