
 

 

 

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) redogörelse 
enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen 

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om utdelning av 90 procent av aktierna i dotterbolaget 
Grebom 2020 AB (under namnändring till OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge”)) till Bolagets 
aktieägare, vilket kommer att vara samtliga aktier Bolaget innehar i OncoZenge per utdelningsdagen, 
avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 18 kap. 6 § p. 3 aktiebolagslagen. 
 
Sedan balansdagen den 30 juni 2019 har årsstämman för det förkortade räkenskapsåret januari-juni 
2019 beslutat om en utskiftning om totalt 837 401 369 kronor genom ett automatiskt inlösenförfarande, 
vilket reducerade det fria egna kapitalet med samma belopp. Därutöver har det inte beslutats om några 
värdeöverföringar. Sedan balansdagen 30 juni 2019 har Bolagets bundna egna kapital ökat med 
59 953 091 kronor, från 246 076 041 kronor till 306 029 132 kronor. 
 
Händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter att årsredovisningen för det 
förkortade räkenskapsåret januari-juni 2019 offentliggjordes är beskrivna i Bolagets delårsrapporter för 
perioderna juli-september 2019, oktober-december 2019, januari-mars 2020 och april-juni 2020 samt i 
följande av Bolagets pressmeddelanden, vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, 
www.mobergpharma.se: 
 

 Pressmeddelande från den 30 september 2019 vari Moberg Pharma offentliggjorde att Bolaget 
föreslår en utbetalning till aktieägarna om 46,50 kronor per stamaktie och återbetalar MOB-015-
lånet. 

 Pressmeddelande från den 30 september 2019 vari Moberg Pharma offentliggjorde att Bolaget 
ingått ett exklusivt licensavtal med Taisho för MOB-015 i Japan. 

 Pressmeddelande från den 18 oktober 2019 vari Moberg Pharma offentliggjorde att Mark 
Beveridge återupptagit ansvaret för Bolagets finansfunktion. 

 Pressmeddelande från den 21 oktober 2019 vari Moberg Pharma offentliggjorde att Bolaget 
ingått avtal för MOB-015 i Sydkorea. 

 Pressmeddelande från den 9 december 2019 vari Moberg Pharma offentliggjorde att Bolaget 
uppnått det primära behandlingsmålet i fas 3-studien med MOB-015 för behandling av 
nagelsvamp. 

 Pressmeddelande från den 22 januari 2020 vari Moberg Pharma offentliggjorde att 
expertutvärderingen av resultaten från fas 3-studien av MOB-015 i Nordamerika avslutats och 
ger starkt stöd för MOB-015.  

 Pressmeddelande från den 23 mars 2020 vari Moberg Pharma offentliggjorde att Bolaget ingått 
finansieringsavtal om upp till 216 miljoner kronor med N&G. 

 Pressmeddelande från den 23 mars 2020 vari Moberg Pharma offentliggjorde att samtliga 
patienter i den pågående europeiska MOB-015-studien har genomfört det sista besöket i 
studien. 

 Pressmeddelande från den 19 maj 2020 vari Moberg Pharma offentliggjorde att Bolagets 
styrelse utnyttjar emissions- och återköpsbemyndigande från stämman. 

 Pressmeddelande från den 25 juni 2020 vari Moberg Pharma offentliggjorde att Bolaget uppnått 
det primära behandlingsmålet i den Europeiska fas 3-studien.  

 Pressmeddelande från den 30 juni 2020 vari Moberg Pharma offentliggjorde att det registrerade 
antalet aktier och röster i Bolaget ökat i och med konvertering av konvertibler. 

 Pressmeddelande från den 30 juli 2020 vari Moberg Pharma offentliggjorde att Dr. Cindy Wong 
utsetts till ny Chief Medical Officer.  

 Pressmeddelande från den 30 september 2020 vari Moberg Pharma offentliggjorde att det 
registrerade antalet aktier och röster i Bolaget ökat i och med konvertering av konvertibler. 



 

 

 Pressmeddelande från den 14 oktober 2020 vari Moberg Pharma offentliggjorde att Bolaget 
avser att lämna in en registreringsansökan för MOB-015 i Europa under år 2021.  
 

Inga andra händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning har inträffat. 
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