Pressmeddelande
Lund, Sverige, 27 september 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Neola Medical AB
Extra bolagsstämma i Neola Medical (”Bolaget”) hölls idag den 27 september 2022. Med stöd av tillfälliga
lagregler hölls den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro och de aktieägare som utövat sin rösträtt har
gjort detta genom poströstning. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på
stämman:
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 8
september 2022 avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 42 099 960
aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 007 152,12 kronor.
Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 1,30 kronor per aktie. Aktieägare i bolaget har
företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 30
september 2022. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av två (2) nya aktier. Teckningsperioden i
nyemissionen löper från och med den 4 oktober 2022 till och med den 18 oktober 2022. Sista dag för handel
inklusive rätt till erhållande av teckningsrätter är den
28 september 2022.
Extra bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt
incitamentsprogram till Bolagets verkställande direktör Hanna Sjöström (”LTI 2022/2026”).
Incitamentsprogrammet löper över en period om fyra hela räkenskapsår från den 1 januari till den 31
december under åren 2022–2025.
För mer information, vänligen kontakta:
Anna Goffhé, CEO Assistant, Neola Medical AB
Tel: +46 70 857 02 96, email: anna.goffhe@neolamedical.com
Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.
Om Neola Medical®
Neola Medical AB (publ) (tidigare GPX Medical AB) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig
övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till
tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod
utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox
AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: NEOLA).
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