
Styrelsens för Medivir AB (publ) beslut om nyemission
_________________________________________________________________________

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmas godkännande, om
nyemission av aktier av serie B.

1. Styrelsen bemyndigas att senast den 28 april 2010 fastställa det högsta
belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det högsta antal aktier av
serie B som skall ges ut samt vilket belopp som skall betalas för varje ny
aktie.

2. Rätt att teckna nya aktier av serie B skall med företrädesrätt tillkomma
bolagets aktieägare.

3. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter (företrädesrätt) skall
tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om
tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, varvid - vid
överteckning - fördelning skall ske i förhållande till det antal teckningsrätter
som sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning. Därefter skall tilldelning ske till övriga personer som
tecknat aktier utan företrädesrätt varvid - vid överteckning - fördelning skall
ske i förhållande till det antal aktier som sålunda tecknats och, i den mån
detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella återstående aktier skall
tilldelas de personer som enligt avtal med bolaget garanterat emissionen,
med fördelning i förhållande till gjorda åtaganden enligt vad som framgår
av Bilaga A.

4. De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya
aktierna införts i bolagets aktiebok.

5. Teckning av aktier skall ske under perioden 6 – 28 maj 2010, eller, såvitt
avser teckning enligt punkt 3 ovan, senast tre bankdagar efter utgången av
nämnda period. Styrelsen får dock förlänga teckningstiden.

6. Teckning enligt punkt 2 skall ske genom kontant betalning.

7. Teckning enligt punkt 3 skall ske på särskild teckningssedel inom den tid
som anges i punkt 5, varefter betalning skall erläggas kontant i enlighet
med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från
erhållande av avräkningsnota.

8. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade
att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 4 maj 2010.
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9. Styrelsen eller verkställande direktören skall ha rätt att vidta de smärre
justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband
med registrering därav.

I den mån teckning med stöd av teckningsoptioner utgivna av bolaget formellt är
möjlig, skall sådan teckning vara verkställd senast den 15 april 2010 för att aktie
som tillkommer därigenom skall medföra rätt att delta i nyemissionen.


