
 

 

Tilläggsköpeskilling utfaller till säljaren av Coegin Pharma AS samt 
beslut om riktad kvittningsemission 
 
Coegin Pharma AB (”Bolaget”) meddelar att en tilläggsköpeskilling om cirka 0,35 MSEK utfaller till 
Amrahp Nigeoc AB (tidigare Coegin Pharma AB), säljaren av Coegin Pharma AS. I samband med det 
omvända förvärvet av Coegin Pharma AS meddelades att en tilläggsköpeskilling skulle kunna 
utlösas baserat på kvarvarande kassabehållning i Bolaget efter slutfört förvärv. Styrelsen har i 
enlighet med bemyndigande från den extra bolagsstämman den 29 september 2020 beslutat om 
riktad kvittningsemission för reglering av den aktuella tilläggsköpeskillingen. 
 
Coegin Pharma AB har förvärvat samtliga aktier i Coegin Pharma AS från säljaren Amrahp Nigeoc AB 
(tidigare Coegin Pharma AB). I enlighet med aktieöverlåtelseavtalet har Bolaget lämnat garanti om 
viss nivå på kvarvarande kassabehållning efter slutfört förvärv. För det fall Bolaget vid tidpunkten för 
avslutat förvärv, inte har minimum 7 MSEK i likvida medel, skall en tilläggsköpeskilling om högst  
7 MSEK utgå till Amrahp Nigeoc AB i relation till den aktuella avvikelsen, (dvs. krona för krona). 
Tilläggsköpeskilling ska i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet utgå i form av nyemitterade aktier 
genom kvittningsemission i Bolaget till en teckningskurs om 0,084 SEK per aktie.  
 
Tilläggsköpeskillingen har fastställts till cirka 347 303 SEK och regleras genom en riktad 
kvittningsemission om 4 134 559 nya aktier i Bolaget. Genom kvittningsemission ökar det totala 
antalet aktier och röster i Bolaget från 509 301 804 till 513 436 363. 
 
Amrahp Nigeoc AB har sedan tidigare ansökt om, och beviljats, dispens från budplikt hos 
Aktiemarknadsnämnden med anledning av de aktier i Bolaget som tidigare erhållits som köpeskilling 
för försäljningen av Coegin Pharma AS. Även aktierna som erhållits genom tilläggsköpeskillingen 
omfattas av Aktiemarknadsnämndens uttalande. Amrahp Nigeoc AB innehar nu sammanlagt 
360 634 559 aktier i Bolaget och de aktuella aktierna planeras att skiftas ut till Amrahp Nigeoc AB:s 
aktieägare inom kort. 
 
Lund den 11 november 2020 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Tore Duvold, VD 
E-post: td@coeginpharma.com 
Telefon: +45 61 90 50 66 
 
Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com. Bolagets mentor är 
beQuoted som nås på 08-692 21 90. 
 
 

 


