
Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begrän-
sningar i vissa jurisdiktioner, se  “Viktig information” i Prospektet.

Tillägg till EU-Tillväxtprospekt avseende inbjudan 
till teckning av aktier i LIDDS AB (publ)



2

Tillägg till prospekt

Med ”LIDDS” eller ”Bolaget” avses, beroende på sammanhang, LIDDS AB (publ), org. nr 556580-2856, den koncern som LIDDS AB 
(publ) ingår i, eller ett dotterbolag till LIDDS AB (publ). Med ”Prospektet” avses föreliggande EU-tillväxtprospekt. Med ”Företrädese-
missionen” eller ”Erbjudandet” avses erbjudandet att teckna nya aktier enligt villkoren i Prospektet. Med ”Erik Penser Bank” avses Erik 
Penser Bank AB, org. nr 556097-8701. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Hänvisning till ”SEK” avser 
svenska kronor, hänvisning till ”EUR” avser euro och hänvisning till ”USD” avser amerikanska dollar. Med ”k” avses tusen och med ”M” 
avses miljoner.

Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av styrelsen i LIDDS (publ), org. nr 556580-2856 (”LIDDS” eller ”Bolaget”) i 
tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Bolaget som godkändes och registrerades av Finansinspek-
tionen den 17 januari 2023 (Finansinspektionens diarienummer 22-31841) och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggs-
prospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggspros-
pektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att LIDDS uppmärksammat ett sakfel på sida 43 i Prospektet avseende tabellen 
över teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Där anges att Galba Holding AB:s ingått ett garantiåtagande uppgående till 1 050 
000 SEK. Korrekt är att beloppet avser en teckningsförbindelse. Tabellen justeras så att 1 050 000 SEK adderas under Tecknings-
förbindelse vid Galba Holding AB och beloppet 1 050 000 SEK tas bort från Garantiåtagande.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospekt-
förordningen”) och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 20 januari 2023 (Finansinspektionens diarienummer 
23-2153) samt offentliggjordes samma datum.

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller 
teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller 
sitt samtycke inom två dagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 24 januari 2023. 

Återkallelse ska meddelas till Erik Penser Bank AB, ämne: LIDDS, e-post: emission@penser.se. Det datum för återkallelse som tas i 
beaktande är det datum då e-posten inkommit till Erik Penser Bank. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta 
sina förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer att förbli bindande.

Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Bolagets (https://www.
liddspharma.com) och Erik Penser banks (www.penser.se) webbplatser.
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Tillägg till avsnittet “Närmare information om Erbjudandet“

Befintlig information i avsnittet “Närmare information om Erbjudandet” kvarstår utan förändringar med följande juster-
ing på sida 43 i tabellen under rubriken “Teckningsförbindelser och garantiåtaganden”.

I tabellen anges att Galba Holding AB ingått ett garantiåtagande uppgående till 1 050 000 SEK. Korrekt är att beloppet avs-
er en teckningsförbindelse. Tabellen justeras så att 1 050 000 SEK adderas under Teckningsförbindelse vid Galba Holding 
AB och beloppet 1 050 000 SEK tas bort från Garantiåtagande.


