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PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och effektiva läkemedel mot den svåra lungsjukdomen KOL, baserade på en 
ny verkningsmekanism. PharmaLundensis har vidareutvecklat en klassisk kvicksilverbindare, joderat aktivt kol, och anpassat 

den för medicinskt bruk. Substansen har varumärkesskyddats som IodoCarb® och behandlingskonceptet har patentsökts. 

 

PharmaLundensis: Information om klinisk studie och kapitalisering 
av bolaget 
 

Sammanfattning  
Rekrytering av patienter till PharmaLundensis kliniska studie är planerad att ske under juli 
och augusti. Behandling av de första patienterna med IodoCarb® är planerad att ske i 
september, och samtliga patienter bedöms vara färdigbehandlade runt årsskiftet.  
 
Bolaget avser att direkt efter sommaren genomföra en nyemission på 4-6 MSEK för att 
finansiera den kliniska studien, antingen i form av en riktad emission till ett mindre antal 
kapitalstarka investerare, eller i form av en företrädesemission. Styrelsen kommer att 
agera kraftfull för att minimera befintliga aktieägares utspädning. 
 

Tidsschema för PharmaLundensis kliniska studie 
PharmaLundensis har nu fått information av Prövningsenheten på Lungkliniken vid Skånes 
Universitetssjukhus i Lund beträffande Bolagets kliniska studie. Prövningsenheten planerar att 
rekrytera patienter till studien under juli - augusti, och att påbörja behandlingen av de första 
patienterna med PharmaLundensis testsubstans IodoCarb® i september. Studien förväntas vara 
färdig vid årsskiftet, varefter PharmaLundensis kommer att utvärdera och offentliggöra resultaten. 
 

Finansiering 
PharmaLundensis kommer att behöva genomföra en nyemission för att finansiera höstens kliniska 
studie. Bolagets styrelse håller därför på att utvärdera hur denna kapitalanskaffning bäst skall ske, 
utan att den leder till för stor utspädning av befintliga ägare. Bolaget planerar att ta in 4-6 MSEK, 
antingen genom en riktad emission till några större aktörer eller genom en företrädesemission.  
 
Den främsta fördelen med att rikta emissionen till några få kapitalstarka aktörer är att detta kan 
underlätta framtida kapitalanskaffningar, då Bolaget kan behöva ta in betydligt större summor. God 
tillgång till kapital ökar möjligheten för Bolaget att framgångsrikt och snabbt få ut ett läkemedel på 
marknaden. Nackdelarna är främst att befintliga ägare inte får möjlighet att försvara sitt ägande i den 
kommande emissionen, samt att nya mindre investerare inte får möjlighet att komma in i Bolaget. 
Om Bolaget i stället väljer en företrädesemission får alla teckna, och befintliga aktieägare har 
företräde till aktierna. Det är dock ett kostsamt, tidsödande och ansträngande sätt att resa kapital, 
speciellt som emissionsbeloppet denna gång är relativt litet.  
 

Teckningskurs 
Beträffande teckningskurs i den kommande emissionen, så kommer styrelsen att göra allt för att 
minimera befintliga aktieägares utspädning. Styrelsen har noterat att Bolagets aktiekurs sjunkit 
under de senaste månaderna, och har några kommentarer till detta. 
 

 Aktiens omsättning har varit liten, varför små affärer haft stort inflytande på kursen. 

 Man kan förmoda att en del investerare väntat in besked om myndighetstillstånd och 
information om den kliniska studien. 

 Det är svårt att utesluta möjligheten att några spekulanter försökt att sänka kursen för att få 
fram en låg emissionskurs. 
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Om styrelsen anser att fördelarna med en riktad emission överväger, måste emissionskursen bli 
högre än den aktuella marknadskursen, för att kompensera för att befintliga aktieägare går miste om 
sin företrädesrätt. Om styrelsen i stället väljer en företrädesemission kommer teckningskursen att bli 
marknadskurs minus någon mindre rabatt. Dock kommer kursen inte att understiga en miniminivå, 
som ligger betydligt över dagens kurs. Styrelsen motiverar denna uppfattning på följande sätt: 
 

 Vid en publik emission kommer bolaget att sprida information om bolagets projekt genom 
tidningsannonser, kontakter med journalister osv. Detta kommer att medvetandegöra fler 
om PharmaLundensis projekt, vilket kan förväntas öka antalet personer som är intresserade 
av bolaget. Detta bör påverka kursen uppåt. 

 Det finns en del personer som föredrar att investera sina pengar direkt i ett bolag, i stället för 
att köpa aktier på börsen. Investeringar direkt i bolag i samband med nyemission stödjer 
bolagets verksamhet, medan köp på börsen i stället gynnar kortsiktiga spekulanter. 

 PharmaLundensis projekt syftar i första hand till att förbättra behandlingen av en riktig 
folksjukdom, KOL. De som är allvarligast drabbade av denna sjukdom är vanligen äldre 
personer, som inte har så stor datorvana. Man kan knappast förvänta sig att denna grupp 
sitter och tradar på någon E-handelsplats. De läser i stället tidningar, och om de ser något i 
en tidning som kan hjälpa dem eller deras anhöriga kan de vara villiga att teckna. 

  
Sammanfattningsvis bedömer alltså styrelsen att man genom att ÖKA SYNLIGHETEN av bolaget samt 
vända sig till RÄTT GRUPPER som har ett PERSONLIGT INTRESSE av ett nytt läkemedel, kan få en god 
teckning i emissionen även med en högre kurs.  

 

Avslutande ord    

Den kliniska studien kommer att genomföras under hösten, och finansieras genom en nyemission 
direkt efter sommaren. PharmaLundensis kommer att meddela ytterligare information om 
kapitaliseringsrundan efter hand som ny information tillkommer. Oavsett om nyemissionen blir 
riktad eller med företräde, kommer styrelsen att agera kraftfullt för att minimera befintliga 
aktieägares utspädning. 
 
 – Dr Staffan Skogvall, VD PharmaLundensis AB (publ) 
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