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PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och effektiva läkemedel mot svåra sjukdomar som idag saknar effektiv 
behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL är under utveckling. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till 

USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller i någon annan 

jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner. 

 

Nyemission för utveckling av EcoFilter och KOL-studie  

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2014 har styrelsen för 

PharmaLundensis AB (publ) den 15 augusti 2014 beslutat att genomföra en nyemission 

riktad till allmänheten av högst 1 000 000 aktier till teckningskursen 12 kronor per 

aktie. Teckningstiden inleds den 15 september 2014, och teckningstiden löper till och 

med den 3 oktober 2014. Alla som är intresserade av PharmaLundensis projekt kan 

teckna aktier i emissionen. Ytterligare information presenteras i ett memorandum som 

kommer att finnas tillgänglig från teckningstidens start på PharmaLundensis hemsida 

(www.pharmalundensis.se) samt Aktietorgets hemsida (www.aktietorget.se).  

PharmaLundensis utvecklar EcoFilter, som är en metod för att eliminera utsläpp av 

antibiotika från sjukhusavdelningar, och därmed minska risken för utveckling av 

antibiotikaresistens. Med anledning av de mycket positiva resultaten i inledande tester 

(se pressmeddelande från 2014-07-01) önskar bolaget snarast ta fram en kommersiell 

enhet som kan säljas till sjukhus. Ett av Sveriges främsta teknikkonsult bolag har fått i 

uppdrag att utveckla ett effektivt, robust och lättanvänt EcoFilter, baserat på 

PharmaLundensis forskningsprototyp.  

Den tidigare genomförda kliniska KOL-studien tyder starkt på att Jodkol ger en klar 

förbättring av lungfunktionen hos patienter med medelsvår KOL
1
. PharmaLundensis 

avser att inom kort genomföra en ny klinisk KOL-studie med ”modifierat” jodkol på 

måttligt – svårt KOL-sjuka patienter.  

Bolaget planerar även att utveckla helt nya typer av kvicksilver-eliminerande 

substanser och testa dem kliniskt mot en rad svåra sjukdomar med oklar bakgrund, 

såsom Alzheimers, Parkinsons och Kroniskt Trötthetssyndrom.  

För att finansiera dessa projekt genomför PharmaLundensis nu en nyemission.  

Erbjudandet i sammandrag 

* Kurs: 12 kr. 

* Aktierna tecknas i poster om 200 aktier, för ett pris av 2 400 kronor. 

* Teckningstid: 15 september – 3 oktober 2014. 

* Antal emitterade aktier (högst): 1 000 000 aktier. 

* Emissionsbelopp (högst): 12 000 000 kronor. 

* Utspädningseffekt vid full teckning: 5,55 % procent. 

 
 

1. Oral iodinated activated charcoal improves lung function in patients with COPD. Skogvall S, Erjefält JS, Olin AI, Ankerst J, Bjermer L. 

Respir Med. 2014 Jun;108(6):905-9.  

http://www.pharmalundensis.se/
http://www.aktietorget.se/
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Bakgrund och motiv 

PharmaLundensis (ticker PHAL) driver för närvarande tre projekt, vilka beskrivits ovan. För 

att finansiera en snabb utveckling av EcoFilter till en kommersiell produkt som kan säljas i 

Sverige och utomlands, för att finansiera nästa, viktiga KOL-studie på patienter med måttlig -  

svår sjukdom och för att finansiera framtagande av helt nya kvicksilverbindande substanser 

behöver bolaget mer kapital. PharmaLundensis genomför därför en nyemission med villkor 

enligt ovan. 

 

Teckning av aktier  
Styrelsen för PharmaLundensis har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 19 juni 

2014, vid styrelsemöte den 15 augusti 2014, beslutat att genomföra en nyemission om högst  

1 000 000 aktier. Institutionella investerare, privata investerare inklusive alla befintliga 

aktieägare erbjuds att teckna aktierna. Teckning sker i poster om 200 aktier.  Emissionskursen 

har fastslagits till 12 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Teckningstiden löper under perioden 

15 september – 3 oktober 2014. Vid full teckning kommer PharmaLundensis aktier att öka 

från 17 023 667 till 18 023 667 aktier. Utspädningseffekten uppgår till 5,55 procent. Genom 

emissionen kommer Bolagets aktiekapital att ökas med högst 50 000 kr. Värderingen av 

bolaget pre-money uppgår till 204 284 004 kronor. ISIN-koden för bolagets aktie är 

SE0003359710. Aktierna är upptagna till handel på Aktietorget. 

 

Vid överteckning ska styrelsen besluta om tilldelning varvid varje aktietecknare först ska 

erhålla en tilldelning av en post om 200 aktier. Därefter ska resterande aktier fördelas till 

tecknarna genom tilldelning av en post om 200 aktier åt gången till dess att samtliga aktier 

tilldelats (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat). De aktier som 

inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan tecknarna och i den mån tilldelning i 

enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser vissa aktier, ska tilldelning ske genom 

lottning verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än 

tecknaren tecknat). Skulle det inkomma så många teckningsanmälningar att aktierna inte 

räcker till en post per tecknare, kommer aktierna dock att tilldelas till 5 000 tecknare i poster 

om 200 aktier genom lottning.  

 

Rätt till förlängning av teckningstiden  

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen.  

 

Erhållande av anmälningssedlar och erbjudandehandling samt insändning 

av anmälningssedlar 

Alla som är registrerade som aktieägare hos Euroclear den 3 september kommer automatiskt 

att få hemsänt Memorandum samt Anmälningssedlar omkring den 15 September. 

Emissionshandlingarna kan under teckningstiden även laddas ner på PharmaLundensis 

hemsida www.pharmalundensis.se samt på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se. 

Dokumenten kan även beställas via telefon till PharmaLundensis  (046/13 27 78) eller via 

brev till PharmaLundensis AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund.   

 

http://www.pharmalundensis.se/
http://www.aktietorget.se/
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Anmälan insändes till: 
Skandinaviska Enskilda Banken  

Emissioner R B6  

106 40 Stockholm  

Fax: 08/ 706 61 69 

Tel: 08/639 2750  

Anmälningssedel måste vara Skandinaviska Enskilda Banken tillhanda senast klockan 17:00 

den 3 oktober 2014. 

 

Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga 

tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. 

 

Besked om tilldelning 

När fördelning av aktier fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning.  

De som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande.  

 

Betalning 

Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd 

avräkningsnota, samt vara Skandinaviska Enskilda Banken tillhanda senast fem bankdagar 

efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att 

överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen 

enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen 

tilldelades aktierna.  

 

Handel med BTA och erhållande av aktier 

När emissionslikvid har erhållits kommer BTA (betald tecknad aktie) bokas ut på angivet 

VP/depåkonto, och handel med BTA avses bedrivas på Aktietorget. När emissionen är 

registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTA till ordinarie aktier.  

 

Utdelning 

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende 

utdelning som inträffar efter emissionsbeslutet. Vid eventuell utdelning sker utbetalning via 

Euroclear. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden AB, kvarstår aktieägarens 

fordran på PharmaLundensis avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler 

om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet PharmaLundensis. Det finns 

inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför 

Sverige. Vid en eventuell likvidation har aktieägare rätt till andel av överskott i relation till 

antalet aktier som aktieägaren innehar. 
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För ytterligare information: 

Dr Staffan Skogvall 

VD 

Telefon: 046-13 27 78 

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se 
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