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LIDDS offentliggör slutligt utfall i företrädesemission
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER 
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, 
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, 
SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER 
DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR 
INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I LIDDS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”
VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

LIDDS AB (publ) (”LIDDS” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet i den nyemission av 
aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod 
avslutades den 6 februari 2023. Teckningssammanställningen visar att 25 253 268 aktier, 
motsvarande cirka 72,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av 
teckningsrätter varav 20 688 813 aktier, motsvarande cirka 59,6 procent av Företrädesemissionen, 
tecknades med stöd av teckningsrätter och 4 564 455 aktier, motsvarande cirka 13,1 procent av 
Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas bottengaranterna 
cirka 8,6 procent av Företrädesemissionen, och toppgaranten cirka 14,4 procent av 
Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 95,7 
procent och LIDDS tillförs därmed cirka 46,5 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier 
utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via 
sin förvaltare. 

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 6 februari 2023 och det slutliga utfallet visar att 
Företrädesemissionen tecknades till cirka 35,4 MSEK med eller utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 
cirka 72,7 procent av Företrädesemissionen, varav 20 688 813 aktier, motsvarande cirka 20,7 MSEK eller 
cirka 59,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 4 564 455 aktier, 
motsvarande cirka 6,4 MSEK eller cirka 13,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av 
teckningsrätter. Därmed tilldelas bottengaranterna cirka 8,6 procent av Företrädesemissionen och 
toppgaranten cirka 14,4 procent av Företrädesemissionen. LIDDS tillförs cirka 46,5 MSEK före avdrag av 
emissionskostnader.

Tilldelning i Företrädesemissionen 
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som 
anges i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 17 januari 2023. Vid tilldelning beräknas 
avräkningsnota skickas ut omkring den 9 februari 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i 
enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om 
tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Utspädning med anledning av Företrädesemissionen
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 
1 761 440,69 SEK till sammanlagt cirka 3 602 649,61 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 
33 234 730 till sammanlagt 67 974 521. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen har 
därmed fått sin ägarandel i LIDDS utspädd med cirka 48,9 procent.
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Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till 
veckan efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering av 
Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 8, 2023.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till LIDDS i samband med nyemissionen och Setterwalls 
Advokatbyrå är legal rådgivare.

För ytterligare information kontakta

Anders Månsson, VD
Tel: +46 (0)70 860 47 38
E-post: anders.mansson@liddspharma.com
 
Jenni Björnulfson, CFO
Tel: +46 (0)70 855 38 05
E-post: jenni.bjornulfson@liddspharma.com

LIDDS Certified Adviser är Redeye AB

LIDDS i korthet:

LIDDS är ett svenskt drug delivery-bolag baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid®. Med 
NanoZolid® kan LIDDS formulera läkemedel för lokal/intratumoral administrering, med en bibehållen och 
kontrollerad frisättning i upp till sex månader. Teknologin är mångsidig, kan användas för formulering av 
olika läkemedelsklasser och kan lösa problem inom många indikationsområden, huvudsakligen inom 
onkologi. LIDDS erbjuder NanoZolid®-teknologin till partners och har utvecklat en egen produktportfölj 
fokuserad på onkologi, där teknologin möjliggör frisättning av en lokal och hög läkemedelsdos, 
administrerad över tid med mycket begränsade biverkningar. LIDDS har en bred produktportfölj med flera 
projekt i klinisk utveckling, såväl i tidig som sen fas, samt projekt på väg in i klinisk fas. Bolaget är noterat 
på Nasdaq First North Growth Market.

mailto:anders.mansson@liddspharma.com
mailto:jenni.bjornulfson@liddspharma.com


PRESSMEDDELANDE
08 februari 2023 17:30:00 CET

LIDDS
Virdings allé 32 B
SE-754 50 Uppsala
www.liddspharma.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt 
handla med aktier eller andra värdepapper i LIDDS. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av 
LIDDS för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i 
eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, 
Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, 
eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. 
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i 
strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan 
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier 
eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States 
Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, 
pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt 
ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till 
personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika 
eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra 
åtgärder än de som följer av svensk rätt.
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