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Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i LIDDS 
AB (publ) den 9 januari 2023
LIDDS AB (publ) (”LIDDS” eller ”Bolaget”) har den 9 januari 2023 hållit extra bolagstämma där 
i huvudsak följande beslut fattades.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 16 december 2022 om nyemission av aktier med 
företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med vilket Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 841 208,92 
kronor genom en nyemission av högst 34 739 791 aktier.

De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de 
förut äger, varvid en befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie. Avstämningsdag för bestämmande 
av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 18 
januari 2023. Teckningskursen är 1,40 kronor per aktie, vilket vid full teckning ger en total teckningslikvid 
om högst cirka 48,6 miljoner kronor.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och 
med den 23 januari 2023 till och med den 6 februari 2023. Teckning av nya aktier utan stöd av 
teckningsrätter ska ske genom anmälan på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 23 
januari 2023 till och med den 6 februari 2023.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning 
(övertilldelningsoption)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, senast den 28 februari 2023, besluta om 
nyemission av ytterligare aktier vid överteckning i företrädesemissionen. Bolagets aktiekapital ska kunna 
ökas med högst 567 857,105 kronor genom nyemission av högst 10 714 285 aktier. De nya aktierna ska 
tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen 
från aktieägarnas företrädesrätt är möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital (s.k. 
övertilldelningsoption).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för ersättning till garanter

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, senast den 28 februari 2023, besluta om 
nyemission av aktier till garanter i företrädesemissionen. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 
189 891,421 kronor genom nyemission av högst 3 582 857 aktier till en teckningskurs om 1,40 kronor per 
aktie. De nya aktierna ska tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med 
bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utge ersättning till sådana 
garanter i företrädesemissionen som har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier.
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Kallelse och fullständiga beslutsförslag finns tillgängliga på bolagets hemsida: https://liddspharma.com/sv
/bolagsstyrning/

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.
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