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PharmaLundensis: Idag inleds företrädesemission för att 

finansiera höstens kliniska KOL-studie 

 
Idag, den 5 oktober 2011, inleds teckningstiden i PharmaLundensis AB: (publ) 

företrädesemission om högst 1 051 346 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs 

PharmaLundensis 5 256 730 SEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och 

med den 31 oktober. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i emissionen. 

PharmaLundensis VD kommer att teckna minst 100 000 aktier för 500 000 SEK, vilket 

motsvarar ungefär 10 % av emissionsvolymen. 

 

Erbjudandet i korthet: 

 Företrädesemission för PharmaLundensis aktieägare. 

 Teckningsperioden för aktier är 5 oktober till 31 oktober. 

 Handel med teckningsrätter 5 oktober till 26 oktober. 

 Emissionskursen har fastställts till 5 SEK per aktie. 

 Erbjudandet omfattar högst 1 051 346 aktier. 

 Vid full teckning tillförs Bolaget 5 256 730  SEK.  

 Varje aktieägare erbjuds att teckna en (1) ny aktie för tretton (13) innehavda aktier på 

avstämningsdagen. 

 Avstämningsdag 30 september. 

 Nyemissionen är till ca 10 % garanterad genom teckningsförbindelser från bolagets 

VD. 

 

Bakgrund och motiv 

PharmaLundensis (ticker PHAL) utvecklar nya läkemedel främst mot den svåra 

lungsjukdomen kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Bolaget har tagit fram en testsubstans, 

IodoCarb®, som under hösten kommer att testas i en klinisk studie på 40 KOL-sjuka av 

medelsvår grad. För att finansiera denna kliniska studie behöver bolaget ta in kapital genom 

en nyemission. Emissionen är garanterad till 10 % genom teckningsförbindelse från bolagets 

VD. 

 

Emissionsvillkor 

Styrelsen för PharmaLundensis har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 3 maj 

2011, vid styrelsemöte den 21 september beslutat att genomföra en nyemission med 

företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 1 051 346 aktier.  Tretton (13) befintliga 

aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Aktier ska i första hand tilldelas aktieägare 

som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska ske i förhållande till 

tecknarens antal teckningsrätter. De aktier som inte tecknas med företräde erbjuds 

institutionella och privata investerare att teckna som poster om 500 aktier. Tilldelning av 
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aktier beslutas av styrelsen. Överskjutande aktier ska tilldelas tecknare, som tecknat aktier 

utan stöd av företrädesrätt. I händelse av överteckning ska styrelsen bestämma om tilldelning 

utifrån det primära syftet att uppnå spridning av ägandet. Aktierna ska därför fördelas till 

varje tecknare genom tilldelning med en aktiepost (500 aktier) åt gången till dess att samtliga 

poster har tilldelats. Det antal poster som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas med 

lika många aktier per tecknare. I den mån tilldelning vid överteckning enligt ovan inte kan ske 

ska tilldelning ske genom lottning. 

 

Emissionskursen har fastslagits till 5 SEK per aktie. Teckningstiden löper under perioden 5 

oktober till 31 oktober 2011. Handel med teckningsrätter sker 5 oktober till 26 oktober. Vid 

full teckning kommer PharmaLundensis aktiekapital att öka till 735 942,30 kr och bolagets 

antal aktier kommer högst att uppgå till 14 718 846 st. 

 

Teckningsåtagande 

PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall kommer att teckna 100 000 aktier för 500 000 

SEK.   

 

Tidsplan för företrädesemissionen 

Avstämningsdag för deltagande i nyemission är den 30 september 2011. 

Informationsmemorandum för emissionen offentliggörs omkring den 5 oktober 2011. 

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden 5 oktober till 26 

oktober 2011. 

Teckningstid i emissionen 5 oktober till 31 oktober 2011. 

Handel i betalda tecknade aktier (BTA) påbörjas den 5 oktober 2011 och sker till dess att 

emissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

I övrigt hänvisar PharmaLundensis till aktuellt informationsmemorandum rörande den 

aktuella företrädesemissionen.  

 

 
För ytterligare information: 

Dr Staffan Skogvall 

Verkställande direktör 

 

Telefon: 046-13 27 78 

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se 
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