SAMMANFATTNING AV
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
FÖRETRÄDESEMISSION 2016

Viktig information: Observera att detta endast utgör ett kort utdrag ur memorandumet och att varje beslut att
investera i LIDDS AB (publ) skall baseras på en bedömning av memorandumet i sin helhet. Memorandumet
finns tillgängligt på www.lidds.se och www.redeye.se. Memorandumet kan även erhållas kostnadsfritt från
Redeye. Frågor om teckning och betalning besvaras av emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB på
telefon 08-684 05 800 och E-post info@aqurat.se

VD HAR ORDET
Våren har präglats av förberedelser inför den kommande
kliniska studien, LPC-004, där vi nu sammanställer den
omfattande dokumentation som krävs för att få inleda
kliniska studier i Fas IIb.
Samarbetet med Recipharm har intensifierats under de
senaste månaderna. Uppskalning av produktionsprocessen
och planering för produktion av Liproca® Depot är viktiga
aktiviteter som kommer att fortsätta vara i fokus inför den
kommande studien som planeras att starta under det fjärde
kvartalet.
LIDDS kliniska strategi och plan för Liproca® Depot
utvecklades under fjolåret och har löpande stämts av med
internationellt ledande opinionsledare, urologer samt
läkemedelsmyndigheter. LIDDS har fastställt att Liproca
Depot kan vara en värdefull behandling för de totalt
cirka 400 000 patienter i världen som varje år erbjuds så
kallad aktiv monitorering eller symtomstyrd behandling.
Dessa patienter har en mindre aggressiv form av lokal
prostatacancer som inte kräver omedelbar operation eller
strålning varför de heller inte behandlas idag. De följs i stället
upp med regelbundna PSA-blodprov och vävnadsprov från
prostata. För många män kan detta innebära både oro och
ångest över att cancern ska utvecklas och bli mer aggressiv
under tiden fram till nästa uppföljning.
LIDDS har identifierat en mycket intressant indikation
för Liproca® Depot med en stor och betydande
marknadspotential. Behandling med en eller flera Liproca®
Depot injektioner bedöms hämma cancercellerna under
lång tid och förhoppningsvis kan operation eller strålning
skjutas på framtiden eller helt undvikas. Liproca Depot kan
också vara ett behandlingsalternativ för de patienter som
av olika skäl som t.ex. biverkningar motsätter sig operation,
strålning eller systemisk hormonbehandling.
De positiva resultaten i Fas IIa-studien som rapporterades
under 2015 visade att behandling med Liproca® Depot
ger en dosrelaterad effekt på cancermarkören PSA och
att LIDDS patenterade teknologi verifierats som bärare av
läkemedel med effekt i flera månader och med minimala
biverkningar.
Detta har lett till att LIDDS beslutat om en ny strategisk
riktning och inlett utvecklingsarbete för att använda LIDDS
teknologi för andra läkemedelssubstanser. Parallellt med
Liproca® Depot projektet ska LIDDS utveckla ytterligare nya
lokala behandlingar inom terapiområden där välbeprövade
läkemedel förlorat sitt patentskydd men där det finns
stora medicinska behov som kan tillgodoses med lokal
behandling av cancertumörer. Vi utforskar också fortsatt
möjligheterna till fler nya cancerläkemedel.
I en nyligen avslutad placebokontrollerad preklinisk studie
i möss på IGP, Rudbecklaboratoriet, har lokal behandling
med docetaxel visat likvärdig effekt på lungcancerceller
jämfört med systemisk behandling men utan att ge
upphov till de systembiverkningar som läkemedlet orsakar.
Resultaten är så tydliga att LIDDS kommer att vidareutveckla

projektet med NanoZolid™ för behandling av maligna
tumörer med docetaxel. LIDDS vill fortsatt utveckla andra
läkemedelskandidater för lokalbehandling av cancer och
därmed kunna hjälpa ännu fler patienter till en bibehållen
livskvalitet.
LIDDS kan med NanoZolid™ teknologin erbjuda
läkemedelsbolag nytt patentskydd genom värdeskapande
samarbete med förlängt patentskydd. Teknologin kan
tillföra värde för både patienter och läkemedelsföretag
samt medföra stora effektiviseringsmöjligheter och
kostnadsbesparingar för sjukvården.
Jag noterar en positiv trend med fler och fler aktieägare,
nu nära 1 200 enligt den senaste aktieboken. Under det
senaste året har antalet aktieägare mer än fördubblats
vilket är mycket positivt och ett resultat av att bolaget nått
högt uppsatta mål samt att marknadskommunikationen har
ökat i omfattning.
LIDDS kommer fortsatt och regelbundet delta på
investerarmöten och events samt vara transparenta i vår
kommunikation till aktiemarknaden och andra intressenter.
LIDDS ska fortsätta att utveckla innovativa behandlingar
mot cancer med begränsade biverkningar - detta är mitt
och LIDDS mål och vision.
Monica Wallter
Verkställande direktör
LIDDS AB (publ)

BAKGRUND OCH
MOTIV
I SAMMANDRAG
LIDDS har under 2015 målmedvetet förändrat ett tidigare
virtuellt enproduktsbolag till ett läkemedelsbolag som ska
utveckla nya patenterade läkemedelsprodukter för lokal
behandling av cancer med patientens livskvalitet i fokus.
Den strategiska förändringen implementeras med LIDDS
omfattande patentskydd för läkemedelsutveckling och
nyttjar LIDDS unika drug deliveryteknologi - NanoZolid™.
NANOZOLID™ - UNIK SVENSK INNOVATION
NanoZolid™ är en drug delivery-teknologi för kontrollerad
och långsam administration av läkemedelssubstanser
i sjukdomsdrabbade organ. Teknologin är utvecklad
och patenterad av LIDDS AB i Uppsala och bygger
på hydratiserande nanokeramer, vilka är oorganiska
ämnen som har förmågan att binda vatten i en kristallin
nanostruktur. Genom att tillsätta vatten kan hydratiserande
keramer fås att omkristallisera till stabilare nanostruktur.
Det är fundamentalt i NanoZolid™-teknologin att genom
omkristallisation kapsla in mikroniserade partiklar av aktiva
substanser i en vattenlöslig och biokompatibel matris av
solid nanokeram. När matrisen löses upp i kroppen frigörs
det aktiva läkemedlet.

PROSTATACANCER - LIPROCA® DEPOT

LIDDS har utvecklat Liproca® Depot i syfte att förbättra
behandlingen av i första hand lokaliserad prostatacancer,
vilket drabbar mer än 80-90 procent av alla de män som
årligen diagnostiseras med prostatacancer och cirka 1

ERBJUDANDET I
SAMMANDRAG
Teckningsperiod: 14 juni 2016 - 28 juni 2016
Teckningskurs: 5,75 SEK per aktie. Inget courtage tillkommer.
Företrädesrätt till teckning: Sju (7) teckningsrätter berättigar
till teckning av två (2) nya aktier. I den utsträckning nya aktier
inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas befintliga
aktieägare och andra investerare till teckning utan företrädesrätt.

miljon män globalt. LIDDS kliniska plan ska dokumentera
användningen av Liproca® Depot för behandling av
patienter som idag följs med aktiv övervakning eller
symtomstyrd behandling. Denna patientgrupp är stor,
ca 400 000 nya patienter årligen, och får idag inte någon
behandling för sin prostatacancer. LIDDS målsättning är
att dessa patienter skall behandlas med lokal injektion
med Liproca® Depot vilket hämmar cancerutvecklingen
så att aggressiva behandlingsalternativ som strålning eller
kirurgi inte blir nödvändiga. Patienter som står under
övervakning bedöms kunna behandlas individanpassat
med en eller flera injektioner av Liproca® Depot under
många år. USA och EU är de två primära marknaderna
för dessa indikationer. Dessutom kan Liproca® Depot vara
ett alternativ till diagnosticerade patienter som inte vill få
operation eller strålning samt de som motsätter sig peroral
hormonbehandling på grund av upplevda biverkningar.
Företrädesemissionen, med ett kapitaltillskott uppgående
till cirka 19,3 MSEK efter emissionskostnader, ska användas
till den planerade kliniska Fas IIb-studien för Liproca® Depot
(upp till 15 MSEK av nettolikviden) samt för att utvärdera
om läkemedelskandidaterna doxorubicin och docetaxel
kan leda fram till Fas I studier. Resterande del av likviden
kommer att användas för att säkerställa Bolagets löpande
kostnader. Bolagets bedömning är att rörelsekapitalet för
de kommande tolv månaderna före genomförandet av
Företrädesemissionen inte är tillräckligt för att genomföra
Bolagets affärsplan men att rörelsekapitalet tillgodoses
genom förestående Företrädesemission.
Uppsala, 13 juni 2016
LIDDS AB (publ)
Styrelsen

Emissionsvolym: 22,5 MSEK
Sista dag för handel med teckningsrätter: 23 juni 2016
Handel med BTA: Handel i BTA kommer ske på First North under
tiden från och med 14 juni 2016 till och med att emissionen
slutregistreras hos Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av
juli 2016.
Betalning: Teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28
juni 2016
Marknadsplats: Nasdaq First North
Garantier: Företrädesemissionen är 100 procent säkerställd
genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

TECKNINGSFÖRFARANDE

Om du köpt, sålt eller av annan anledning vill utnyttja
ett annat antal teckningsrätter ska du fylla i och skicka in
”Särskild anmälningssedel” som kan erhållas från Aqurat
Fondkommission via telefon, e-post eller www.aqurat.se.
Teckning och betalning måste ske senast klockan 15.00 den
28 juni 2016.

… om du äger aktier sedan tidigare

FÖR DIG SOM HAR DEPÅ

1. DU TILLDELAS TECKNINGSRÄTTER
För varje aktie i LIDDS du innehar på avstämningsdagen
den 13 juni 2016 erhåller du en (1) teckningsrätt.

En (1)
aktie i
LIDDS

…om du inte äger aktier sedan tidigare

En (1)
teckningsrätt

TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER:

2. SÅ UTNYTTJAR DU DINA TECKNINGSRÄTTER
Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2)
nya aktier för 5,75 SEK per aktie.

Sju (7)
aktier i
LIDDS

11,50 SEK

Om du har aktier i LIDDS i en depå hos bank eller annan
förvaltare får du information från din förvaltare om antalet
teckningsrätter som du har erhållit. För teckning av aktier,
följ instruktioner som du får från din förvaltare.

Två (2)
nya aktier
i LIDDS

Teckning utan stöd av teckningsrätter gör du på
anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”.
Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast klockan
15.00 den 28 juni 2016. Om du blir tilldelade aktier får du
en avräkningsnota som ska betalas enligt anvisningar på
denna. Om du har depå ska teckning och betalning ske
genom respektive bank/förvaltare.
Observera Om du tecknar aktier utan stöd av
teckningsrätter riskerar du att ej bli tilldelad aktier om
emissionen övertecknas. Vill du istället teckna aktier med
stöd av teckningsrätter, går teckningsrätter att köpa via din
bank eller förvaltare fram till den 23 juni 2016.

FÖR DIG SOM HAR VP-KONTO
Om du har aktier i LIDDS på ett VP-konto hos
Euroclear framgår ditt antal teckningsrätter på
emissionsredovisningen från Euroclear. Om du
utnyttjar samtliga teckningsrätter ska den förtryckta
emissionsredovisningen från Euroclear användas.

KONTAKTUPPGIFTER
LIDDS AB (publ)
SE-754 50 Uppsala
Besöksadress: Virdings allé 32B
E-post: info@liddspharma.com
Hemsida: www.lidds.se
Aqurat Fondkommission AB
Box 7461 SE-103 92 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 58
Telefon: 08-684 05 800
E-post: info@aqurat.se
Hemsida: ww.aqurat.se

Redeye AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till LIDDS i samband
med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i anledning av
Företrädesemissionen

