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VIKTIG INFORMATION TILL 
INVESTERARE
Med ”LIDDS” eller ”Bolaget” avses i det följande LIDDS AB (publ) 
(organisationsnummer 556580-2856). Med ”Euroclear” avses 
Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 556112-8074. Detta 
Informationsmemorandum (”Memorandum”) har upprättats i anledning 
av Erbjudandet. Detta Memorandum utgör ej ett prospekt eftersom 
Nyemissionen är undantagen prospektskyldighet då det belopp som 
inhämtas i Nyemissionen understiger 2,5 miljoner euro. Med prospekt 
avses vad som definieras enligt bestämmelserna i lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument. Europaparlamentets och Rådets 
direktiv 2003/71/ EG (”Prospektdirektivet”) och EU-kommissionens 
förordning (EG) nr 09/2004. Memorandumet har därför inte heller 
granskats eller godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i 
enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med 
finansiella instrument. 

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING 
För Memorandumet och Nyemissionen gäller svensk rätt. Tvist 
med anledning av detta Memorandum, Nyemissionen och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol 
exklusivt. 

INVESTERARE HEMMAHÖRANDE UTANFÖR 
SVERIGE 
LIDDS har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att 
tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än 
Sverige. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats 
och kommer inte att registreras enligt amerikanska Securities Act från 
1933 (”Securities Act”), med ändringar, och inte heller enligt någon 
motsvarande lag i någon delstat i USA eller provins i Kanada eller tillämplig 
lag i annat land. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, 
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i 
någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering 
eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får 
följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion 
där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot 
reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. Teckning och förvärv 
av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer 
som mottar exemplar av detta Memorandum måste informera sig om 
och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan 
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inom det Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till 
allmänheten av aktier i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer 
i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande av aktier 
endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje 
relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU). 

ATT INVESTERA I AKTIER 
En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet 
”Riskfaktorer”). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste 
de förlita sig på sin egen bedömning av LIDDS och Erbjudandet enligt 
detta Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och 
risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita 
sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga 
investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i 
detta Memorandum samt eventuella tillägg till detta Memorandum. 

FRAMÅTRIKTAD INFORMATION 
Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som 
återspeglar LIDDS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell 
och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, 
”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller 
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är 
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad 
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker 
och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser 
och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti 
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma 
att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 
Faktorer som kan medföra att LIDDS framtida resultat och utveckling 
avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, 
men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. 
Framåtriktad information i detta Memorandum gäller endast per dagen 
för Memorandumets offentliggörande. LIDDS lämnar inga utfästelser 
om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad 
information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande 
omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning. 

MARKNADSINFORMATION OCH INFORMATION 
FRÅN TREDJE PART 
Memorandumet innehåller information om LIDDS bransch inklusive 
marknadsdata och prognoser som har hämtats från ett flertal källor 
såsom branschpublikationer och andra aktörer. Bolaget bedömer att de 
externa källorna är tillförlitliga men kan inte garantera att de är korrekta 
och fullständiga. Utöver information från externa källor innehåller 
Memorandumet uppskattningar och bedömningar som är Bolagets egna. 
Dessa har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte 
garantera att en extern aktör skulle göra motsvarande bedömningar. 

FINANSIELLA OCH LEGALA RÅDGIVARE 
Redeye AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är 
legal rådgivare i samband med Erbjudandet och har biträtt LIDDS vid 
upprättandet av Memorandumet. Då all information i Memorandumet 
härrör från Bolaget friskriver Redeye AB och Fredersen Advokatbyå AB 
sig från allt ansvar mot såväl nytillkommande som befintliga aktieägare 
i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska 
konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt 
eller delvis grundas på uppgifterna i detta Memorandum. Aqurat 
Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.
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INNEHÅLLS-
FÖRTECKNING

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING: 
För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) teckningsrätt. 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. 

TECKNINGSKURS: 
De nya aktierna emitteras till en kurs om 5,75 SEK per aktie. Inget 
courtage tillkommer. 

AVSTÄMNINGSDAG: 
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som ska 
erhålla teckningsrätter är den 13 juni 2016. Sista dag för handel 
i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 9 juni 
2016.

TECKNINGSPERIOD: 
Teckning av nya aktier ska ske från och med den 14 juni 2016 
till och med den 28 juni 2016. Efter teckningstiden utgång blir 
outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. 

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER: 
Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North under 
tiden från och med den 14 juni 2016 till och med den 23 juni 2016. 
Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av 
aktier senast den 28 juni 2016 eller säljas senast den 23 juni 2016 
för att inte förfalla värdelösa.  

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. 

INFORMATION OM AKTIER: 
Handelsplats: NASDAQ First North
ISIN-kod: SE0001958612
Kortnamn: LIDDS

VALUTA: 
Aktien är denominerad i svenska kronor (SEK

DEFINITIONER 
LIDDS, KONCERNEN ELLER BOLAGET
LIDDS AB (publ) med organisationsnummer 556580-2856, 
inklusive dotterbolag, om inte annat framgår av sammanhanget. 

FÖRETRÄDESEMISSIONEN ELLER NYEMISSIONEN
Företrädesemissionen eller Nyemissionen avser Erbjudandet.

ERBJUDANDET
Erbjudandet om teckning av aktier i Företrädesemissionen eller 
Nyemissionen i enlighet med villkoren i detta Memorandum. 

MEMORANDUM
Memorandumet avser föreliggande dokument vilket har 
upprättats med anledning av Erbjudandet. 

REDEYE
Redeye AB, organisationsnummer 556581-2954.

EUROCLEAR
Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 556112-8074.

NASDAQ
NASDAQ Stockholm AB, organisationsnummer 556383-9058.

FIRST NORTH
Den marknadsplats som drivs av NASDAQ där Bolagets aktier 
är listade
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RISK- 
FAKTORER
Nedan anges några av de risker som kan få betydelse för 
LIDDS verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna 
är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller 
potentiell påverkan på Bolagets verksamhet, resultat eller 
finansiella ställning. Beskrivningen av riskfaktorer är inte 
fullständig utan innehåller endast exempel på sådana 
riskfaktorer som en investerare bör beakta tillsammans 
med övrig information i Memorandumet. Följaktligen 
skulle ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är 
kända eller som för tillfället inte anses vara betydande 
också kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat eller 
finansiella ställning. Värdet på en investering i LIDDS kan 
komma att påverkas väsentligt om någon av de nedan 
angivna riskfaktorerna förverkligas. Investerare uppmanas 
därför att göra sin egen bedömning av nedan angivna 
och andra potentiella riskfaktorers betydelse för LIDDS 
verksamhet och framtida utveckling. 

RISKER RELATERADE TILL BOLAGET, DESS 
VERKSAMHET OCH BRANSCH
Utveckling av läkemedel 
LIDDS har hittills inte lanserat någon produkt utan är i 
utvecklingsfas. Läkemedelsutveckling är generellt förenat 
med mycket hög risk och det är ett begränsat antal 
läkemedelskandidater som slutligen når marknaden. 
Sannolikheten för att en läkemedelskandidat ska 
nå marknaden ökar i takt med att projektet flyttas 
fram i utvecklingskedjan. Detsamma gäller också 
kostnaderna som stiger brant i de senare kliniska faserna. 
Bolagets verksamhet är föremål för sedvanliga risker 
hänförliga till läkemedelsutveckling, inklusive risken att 
utvecklingsprojekt försenas, att produktkandidater kan 
visa sig vara ineffektiva, utlösa oacceptabla biverkningar 
eller på annat sätt inte uppfylla tillämpliga krav eller erhålla 
nödvändiga marknadsgodkännande eller visa sig vara svåra 
att kommersialisera framgångsrikt. Allteftersom LIDDS och 
dess produktportfölj utvecklas ökar också Bolagets kunskap 
och erfarenheter på viktiga områden. Bolagets projekt är 
i tidig fas, något som innebär att ett bakslag kan påverka 
Bolaget väsentligen negativt. 

Kliniska studier 
Bolagets produktkandidater kräver ytterligare forskning 
och utveckling samt kliniska prövningar för att kunna leda 
till en kommersialisering som genererar löpande intäkter. 
För att erhålla myndighetsgodkännanden för kommersiell 
försäljning av Bolagets produktkandidater krävs att Bolaget 
genomför kliniska prövningar för att bevisa produkternas 
och metodernas säkerhet och verkan. Om sådana kliniska 

prövningar inte leder till erforderliga tillstånd eller om 
prövad substans eller metod inte skulle utvisa erforderlig 
säkerhet och effekt kommer det att saknas möjlighet att 
framgångsrikt utveckla, licensiera eller kommersialisera 
produktkandidaten och metoden. Kliniska prövningar 
utgår från hypoteser om verkningsmekanismer vilka vid 
validerade studier kan visa sig otillräckliga eller vara utan 
relevant verkan eller utlösa oacceptabla biverkningar och 
kan som konsekvens när som helst komma att avbrytas. 
Även tidigare positiva resultat kan visa sig vara icke 
representativa för resultat som erhålls i senare prövningar. 
Negativa eller ofullständiga resultat från kliniska prövningar 
kan också innebära att ytterligare kliniska prövningar 
måste genomföras, vilket kan resultera i ökade kostnader, 
försenade myndighetsgodkännanden, mer begränsat 
användningsområde eller föranleda att Bolaget avstår från 
att kommersialisera produktkandidaten eller metoden. 
Hittills genomförda kliniska studier har visat på behovet, 
men också inspirerat till, nya och fördjupade studier. För 
dessa nya studier görs vissa modifieringar i produktens 
utformning, vilka modifieringar givetvis görs i syfte att 
förbättra produkten, men som inte med säkerhet gör att 
framtida studier blir framgångsrika.

Lagstiftning och myndighetsprövning 
Bolaget kommer inte att kunna kommersialisera eller 
marknadsföra några av Bolagets produkter eller metoder 
utan att först ha erhållit godkännanden från berörda 
tillsynsmyndigheter. Processen för godkännanden för att 
marknadsföra ett nytt läkemedel kan ta många år och 
kräver normalt omfattande finansiella och andra resurser. 
Om nödvändiga tillstånd eller godkännanden inte erhålls 
kan Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat 
påverkas väsentligt negativt. Även om nödvändiga tillstånd 
erhålls finns det en risk för att detta inte kommer att resultera 
i konkurrenskraftiga produkter eller metoder. Även efter det 
att en produktkandidat godkänts kommer Bolaget att vara 
skyldigt att uppfylla fortsatta myndighetskrav, däribland 
krav på säkerhetsrapportering, omfattande regulatorisk 
kontroll och marknadsföringsgodkännanden, innefattande 
tillsyn över marknadsföringen av produkterna. Dessutom 
kommer Bolaget eller av Bolaget anlitade tillverkare att 
vara skyldiga att följa krävande regler för tillverkning. 
Dess regler omfattar samtliga steg i tillverkning, testning, 
kvalitetskontroll och dokumentation avseende Bolagets 
produktkandidater. Produktionsanläggningar måste vidare 
godkännas vid myndighetsinspektion innan godkännande 
för marknadsföring kan erhållas. Produktionsanläggningarna 
kommer dessutom att återkommande inspekteras av 
tillsynsmyndigheter. Sådana inspektioner kan komma att 
resultera i frågor kring regelefterlevnad och ifrågasatt 
eller bristande regelefterlevnad kan komma att förhindra 
eller försena godkännande för marknadsföring och 
åtgärdanden kan kräva finansiella eller andra resurser. Om 
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Bolaget eller Bolagets tillverkare inte uppfyller tillämpliga 
myndighetskrav kan Bolaget komma att bli föremål för 
böter, återkallelse eller beslagtagande av produkter, andra 
Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med 
risk. LIDDS verksamhet påverkas, och kan komma att 
påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras 
av LIDDS. Det finns risker både vad avser omständigheter 
som är hänförliga till LIDDS och sådana som inte har något 
specifikt samband med LIDDS. Redovisningen av riskfaktorer 
nedan gör inte anspråk på fullständighet och riskerna är 
inte rangordnade efter någon grad av betydelse. Samtliga 
faktorer beskrivs ej i detalj utan en fullständig utvärdering 
måste innefatta all information i detta Memorandum samt 
en allmän omvärldsbedömning. Ytterligare risker som 
för närvarande inte är kända för Bolaget, kan komma att 
få väsentlig betydelse för LIDDS verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. 

Subventionering vid läkemedelsförsäljning 
Bolagets eventuella framgång beror delvis av i vilken 
utsträckning Bolagets produkter och metoder kommer att 
kvalificera sig för subventioner från privat och offentligt 
finansierade sjukvårdsprogram och ersättningssystem. En 
betydande del av Bolagets potentiella framtida intäkter 
kommer sannolikt att vara beroende av subventioner 
från sådana sjukvårdsprogram, inbegripande aktörer 
som t.ex. myndigheter, statliga vårdgivare eller privata 
sjukförsäkringsgivare. Vissa länder kräver att produkter 
först genomgår en långvarig granskning innan offentliga 
subventioner kan komma ifråga. Det förekommer även 
åtgärder för att bromsa ökande sjukvårdskostnader 
i många av de länder där Bolagets produkter kan 
komma att kommersialiseras. Dessa åtgärder förväntas 
fortsätta och kan komma att resultera i strängare regler 
avseende såväl ersättningsnivå som vilka läkemedel och 
behandlingsmetoder som ska omfattas. Förändringar 
i dessa ersättnings- och betalningssystem kan komma 
att påverka Bolagets förmåga att lönsamt bedriva 
sin verksamhet, kontraktera samarbetspartners och 
marknadsföra Bolagets produkter. Om subventioneringen 
av Bolagets produkter inte är tillräcklig eller avskaffas 
respektive begränsas på någon marknad, kan Bolaget eller 
Bolagets samarbetspartners möjligheter att sälja Bolagets 
produkter med tillräcklig lönsamhet komma att försvåras.

Immateriella rättigheter 
Bolagets eventuella framtida framgångar är delvis 
beroende av Bolagets förmåga att bibehålla och erhålla 
patentskydd för potentiella produkter och metoder samt 
att hålla väsentliga delar av sin forskning konfidentiell, 
så att Bolaget därmed kan hindra andra parter från att 
nyttja Bolagets uppfinningar och skyddade information. 
Läkemedelsföretags patenträttsliga ställning är i allmänhet 
osäker och innefattar komplexa medicinska och juridiska 
bedömningar. Det finns en risk att Bolaget inte kommer 

att kunna utveckla produkter som kan patenteras, att 
beviljade patent inte kommer att kunna vidmakthållas, 
att framtida upptäckter inte kommer att leda till patent, 
eller att beviljade patent inte kommer att utgöra tillräckligt 
skydd för Bolagets rättigheter. Det finns även en risk för 
att patent inte kommer att medföra en konkurrensfördel 
för Bolagets produkter och metoder och det kan inte 
heller uteslutas att konkurrenter inte kommer att kunna 
kringgå Bolagets patent. Om Bolaget tvingas försvara sina 
rättigheter gentemot en konkurrent kan detta medföra 
avsevärda kostnader som kan påverka Bolagets finansiella 
ställning och resultat negativt. Om Bolaget i sin forskning 
utnyttjar substanser eller metoder som är patenterade 
eller som kommer att beviljas patent eller skyddas av 
andra rättigheter, skulle ägare av dessa patent eller andra 
rättigheter kunna hävda att Bolaget gör intrång i sådan 
tredje parts rättigheter. En tredje parts rättigheter skulle 
kunna hindra Bolaget eller framtida licenstagare att fritt 
använda en licensierad substans, metod eller teknologi, 
vilket kan innebära att Bolaget kan belastas med betydande 
kostnader och ytterst skadeståndsansvar eller tvingas 
avbryta eller begränsa sina satsningar på produktutveckling 
och kommersialisering. De kostnader som sådana tvister 
kan innebära skulle kunna ha en avsevärd negativ effekt 
på Bolagets finansiella ställning, även om utgången av en 
sådan process skulle bli till Bolagets fördel. 

Bolaget kan också tvingas förvärva en licens för att fortsätta 
att tillverka eller marknadsföra de produkter som omfattas. 
Det är inte säkert att sådana licenser är tillgängliga på för 
Bolaget rimliga villkor eller överhuvudtaget. Det finns även 
en risk att beviljade patent inte ger långsiktigt skydd då 
invändningar eller andra ogiltighetsanspråk mot meddelade 
patent kan göras även efter dess beviljande. Utgången av 
sådana processer kan vara att beviljade patent inskränks, 
exempelvis genom en begränsning av tillämpningsområde 
eller ytterst att den aktuella patentansökan avslås eller i 
fallet med ett beviljat patent, ogiltigförklaras. Utgången 
kan också vara att patent vidmakthålls så som de beviljats. 
Att ett patent avslås eller ogiltigförklaras innebär att ingen 
tillerkänns sådan ensamrätt, vilket i sin tur gör att den däri 
definierade uppfinningen inte utgör hinder för någon, eller 
annorlunda uttryckt, med vederbörligt beaktande av andra 
tredje parts rättigheter kan vara fri för alla och envar att 
nyttja. Resultatet av en invändningsprocess kan överklagas, 
vilket gör att det slutliga resultatet från en invändning är 
svårt att förutse. Marknadsföring av en läkemedelsprodukt 
är i sig resurskrävande och omgärdat av detaljerade 
regler på samtliga Bolagets tänkta marknader. Det kan 
inte uteslutas att, även om Bolaget sökt varumärkesskydd 
för centrala rättigheter, så kan omvärldssituationen och 
konkurrenters ageranden komma att kräva betydande 
investeringar och därtill kopplad resultatpåverkan i syfte att 
nå eller anpassa sig till förhållanden rådande på marknaden 
vid aktuell tidpunkt då produkt lanseras.
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Konkurrenter 
Såvitt Bolaget känner till finns med Bolagets speciella 
administrationssätt inga direkt konkurrerande 
läkemedelsprodukter i utvecklingsfas, klinisk fas eller som 
kommersialiserats. Det finns dock en del aktörer som 
arbetar med liknande tekniker. Konkurrenter kan komma 
att utveckla produkter och metoder som är mer effektiva, 
prisvärda eller praktiska eller kan komma i åtnjutande av 
patentskydd eller kommersialisera sina produkter tidigare 
än Bolaget eller som jämfört med Bolaget har andra 
ingångar på marknaden och resurser för att bearbeta denna. 
Det finns därför alltid en risk att Bolagets indikationer och 
metoder blir utkonkurrerade av likande produkter och 
metoder.

Produktansvar och försäkringar 
Bolagets verksamhet är utsatt för potentiella ansvarsrisker 
som utgör en normal aspekt inom forskning, utveckling 
och tillverkning av läkemedelsprodukter. Det går därför 
inte att utesluta att användningen av Bolagets produkter 
och metoder kan leda till att skadeståndsansvar riktas 
mot Bolaget i händelse av att produkterna och metoderna 
orsakar sjukdomar, kroppsskador, dödsfall, eller skada på 
egendom. Bolaget tecknar, och har för avsikt att fortsatt 
teckna, försäkringar som gäller för den verksamhet som 
Bolaget bedriver. Även om Bolaget anser att tecknade 
försäkringar har tillräcklig omfattning är försäkringarnas 
räckvidd och försäkringsbelopp begränsade och det finns 
risk för att försäkringarna inte ger tillräcklig täckning i 
händelse av ett rättsligt krav. Bolaget kan också misslyckas 
med att i framtiden upprätthålla försäkringar på för Bolaget 
acceptabla villkor eller överhuvudtaget.

Beroende av nyckelpersoner m.m. 
Bolaget är beroende av ledande befattningshavare, 
andra nyckelpersoner och externa konsulter. Om Bolaget 
skulle förlora någon av sina nyckelpersoner skulle detta 
kunna försena eller orsaka avbrott i forskningsprogram 
eller utveckling, ut-licensiering eller kommersialisering 
av Bolagets produkter och metoder. Detsamma gör sig 
gällande avseende relationen till kontrakterade konsulter, 
samarbetspartners och uppdragstagare.

Ytterligare finansieringsbehov 
LIDDS kan i framtiden komma att behöva söka ytterligare 
extern finansiering för att kunna fortsätta bedriva sin 
verksamhet. Detta kan exempelvis komma att ske genom 
publik eller privat finansiering eller genom avtal med 
samarbetspartners. Det finns en risk att nytt kapital inte 
kan anskaffas då behov uppstår eller att det inte kan 
anskaffas på för Bolaget tillfredställande villkor, eller 
att sådant anskaffat kapital skulle vara tillräckligt för att 
finansiera verksamheten enligt fastlagda planer, vilket kan 
leda till att Bolaget blir tvunget att väsentligt inskränka 
Bolagets planerade aktiviteter eller ytterst att avbryta 

verksamheten. Villkoren för tillgänglig finansiering kan 
komma att ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet 
eller aktieägarnas rättigheter. Om Bolaget väljer att 
skaffa ytterligare finansiering genom att emittera aktier 
eller aktierelaterade instrument kommer de av Bolagets 
aktieägare som inte deltar att drabbas av utspädning medan 
skuldfinansiering, om sådan är tillgänglig för Bolaget, kan 
innehålla begränsande villkor som kan inskränka Bolagets 
flexibilitet. I den mån Bolaget finansierar utvecklingen av 
produktkandidater genom avtal med samarbetspartners 
kan Bolaget tvingas avstå vissa rättigheter till teknologier 
eller upplåta licenser på för Bolaget ogynnsamma villkor. 
Även om Bolaget lyckas säkerställa ytterligare finansiering 
när så krävs kan Bolagets framtida kapitalbehov avvika från 
ledningens uppskattningar och kommer att vara beroende 
av ett flertal faktorer, bland annat kostnader för utveckling 
och kommersialisering av produktkandidater, tidpunkten 
för mottagandet och storleken på eventuella milstolpe-
betalningar samt royaltybetalningar och de resurser som 
krävs för att en produktkandidat ska genomgå kliniska 
prövningar.

RISKER RELATERADE TILL AKTIERNA OCH 
ERBJUDANDET 
NASDAQ First North 
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av 
de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte 
samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag 
på First North regleras av First Norths regler och inte av 
juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. 
En placering i ett bolag som handlas på First North är mer 
riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en 
reglerad marknad. 

Garantiåtaganden avseende Företrädesemissionen
Befintliga aktieägare har genom teckningsförbindelser 
åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 19 procent 
av Företrädesemissionen. Återstoden av Företrädese-
missionen, d.v.s. resterande, 81 procent, är garanterad 
av befintliga aktieägare och utomstående parter genom 
avtal om emissionsgaranti. Emellertid är inte dessa garan-
tiåtaganden säkerställda genom pantsättning, spärrmedel 
eller något liknande arrangemang. Avtalen innehåller även 
villkor för fullföljande och bestämmelser om uppsägning. 
Om någon eller flera av garanterna av någon anledning 
skulle bryta mot sina åtaganden att teckna nya aktier eller 
säga upp sina respektive avtal på grund att något villkor 
inte uppfyllts skulle åtagandena enligt avtalen inte komma 
att fullgöras. Följaktligen skulle ett brott mot eller en up-
psägning av något av avtalen kunna få en väsentligt negativ 
påverkan på Bolagets möjligheter att med framgång slut-
föra Företrädesemissionen. Ett misslyckande att genomföra 
Företrädesemissionen skulle vidare ha en väsentligt negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning.
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Aktiens utveckling
Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och 
risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och 
sjunka i värde finns det en risk att en investerare inte kommer 
få tillbaka det investerade kapitalet. Aktiemarknaden i 
allmänhet och marknaden för mindre bolag i synnerhet, 
har upplevt betydande kurs- och volymsvängningar 
som många gånger har saknat samband med eller varit 
oproportionerliga i förhållande till Bolagets utveckling och 
faktiskt redovisade resultat. Priset på de aktier i LIDDS som 
erbjuds kan utvecklas negativt och poster som säljs riskerar 
att inte säljas till en för innehavaren acceptabel kurs vid en 
viss tidpunkt. 

Likviditetsrisk
Omsättningen i LIDDS aktie kan variera under perioder 
och avståndet mellan köp- och säljkurser kan från tid till 
annan vara stort. Bolaget har inte möjlighet att förutse i 
vilken mån investerarintresset för LIDDS aktie kommer att 
upprätthållas. I avsaknad av aktiv och likvid handel kan 
det innebära svårigheter för aktieägare att sälja större 
aktieposter inom en snäv tidsperiod utan att priset på 
aktien påverkas negativt för säljaren. 

Framtida utdelning 
Enligt svensk lag beslutar bolagsstämman om utdelning. 
Utdelning får ske endast om det finns utdelningsbara 
medel hos LIDDS och under förutsättning att sådant beslut 
framstår som försvarligt med hänsyn till de krav som 

verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken 
av eget kapital i Bolaget samt Bolagets konsolideringsbehov, 
likviditet och finansiella ställning. Vidare kan aktieägarna 
som huvudregel inte besluta om högre utdelning än vad 
som föreslagits eller godkänts av styrelsen. Med undantag 
för aktieägarminoritetens rätt att begära utdelning enligt 
aktiebolagslagen kan, om bolagsstämman inte beslutar om 
utdelning i enlighet med ovanstående, aktieägare inte ställa 
krav avseende utdelning och Bolaget har inget åtagande att 
betala någon utdelning.  

Utspädning och utnyttjande av teckningsrätter
Om en aktieägare eller dennes förvaltare inte följer det 
anvisade förfarandet för att utnyttja teckningsrätterna 
kommer teckningsrätterna att förfalla, bli värdelösa och 
upphöra att existera. Vidare kommer en aktieägare som 
inte alls eller endast delvis utnyttjar sina teckningsrätter att 
få sin andel i Bolagets aktiekapital respektive sin röstandel 
utspädd. 

Vissa utländska aktieägares förmåga att utnyttja sin 
företrädesrätt
Vissa innehavare av aktier som är bosatta, eller har en adress 
registrerad, i vissa andra jurisdiktioner än Sverige, däribland 
aktieägare i USA, kan vara förhindrade från att utnyttja sin 
företrädesrätt avseende de aktier de äger i Bolaget vid 
framtida emissioner såvida inte en registreringsåtgärd 
eller motsvarande åtgärd enligt tillämplig lad i respektive 
jurisdiktion vidtagits. 
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INBJUDAN TILL 
TECKNING AV  
AKTIER
Bolagsstämman beslutade den 9 juni 2016 att genomföra 
en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. 
Enligt beslutet ska högst 3 916 886 aktier emitteras 
till en teckningskurs om 5,75 SEK per aktie. Efter 
Företrädesemissionen kommer Bolaget att ha högst 17 625 
990 aktier utestående.

Aktieägarna i LIDDS inbjuds härmed att teckna 
aktier i Bolaget, i enlighet med villkoren beskrivna i 
Memorandumet. Aktieägarna kommer att ha företrädesrätt 
att teckna nya aktier i förhållande till de aktier de ägde på 
avstämningsdagen den 13 juni 2016. För varje befintlig 
aktie som Bolagets aktieägare då innehade erhålles en (1) 
teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger innehavaren rätt 
att teckna två (2) nya aktier. Teckningsperioden kommer att 
löpa från och med den 14 juni 2016 till och med den 28 
juni 2016 eller ett senare datum beslutat av Styrelsen. De 
nya aktierna medför samma rätt som de befintliga aktierna 
i Bolaget.

Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital 
öka med maximalt 207 594,958 SEK från 726 582,512     SEK 
till högst 934 177,470 SEK och antalet aktier i Bolaget med 
maximalt 3 916 886 stycken från 13 709 104 stycken till 

17 625 990 stycken. Aktieägare som väljer att inte teckna 
aktier i Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, 
att vidkännas en utspädningseffekt av sin ägar- och 
röstandel om 22 procent. Aktieägare har möjlighet att 
sälja sina teckningsrätter för att erhålla kompensation för 
utspädningen, se vidare avsnittet ”Villkor och anvisningar”. 

Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget 
att tillföras cirka 19,3 MSEK efter transaktions- och 
garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK, 
varav cirka 1,5 MSEK avser garantikostnader. Aktieägare 
representerade cirka 19 procent av aktierna i Bolaget, 
bestående av Wikow Venture AB, Recipharm Venture 
Fund AB, Henry Dunkers Förvaltningsaktiebolag och Olle 
Florén samt styrelse och ledning har förbundit sig att 
teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen. 
Vidare har ett garantikonsortium förbundit sig att 
garantera resterande belopp motsvarande 81 procent 
av Företrädesemissionen. Sammanlagt uppgår ingångna 
teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 22,5 MSEK, 
motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen1. 

 

Styrelsen för LIDDS inbjuder härmed aktieägarna att med 
företrädesrätt teckna nya aktier i LIDDS i enlighet med 
villkoren i Memorandumet.

STYRELSENS ANSVARSFÖRSÄKRAN
Styrelsen för LIDDS är ansvarig för innehållet i 
Memorandumet. Informationen om styrelseledamöterna 
i LIDDS finns under avsnittet ”Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisor”. Styrelsen för LIDDS 
försäkrar härmed att styrelsen har vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i 
Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer 
med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat 
som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Uppsala, 13 juni 2016

LIDDS AB (publ)

Styrelsen

1. Se ”teckningsåtaganden och emissionsgarantier” i avsnittet ”Legala 
frågor och övrig information”. Tecknings- och garantiåtagandena är 
inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande 
arrangemang. 
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BAKGRUND OCH  
MOTIV
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 sjuk-
domsdrabbade organ. Teknologin är utvecklad och paten-
terad 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 om-
kristallisera till stabilare nanostruktur. Det är fundamentalt 
i NanoZolid™-teknologin att genom omkristallisation kapsla 
in mikroniserade partiklar av aktiva substanser i en vatten-
löslig och biokompatibel matris av solid nanokeram. När 
matrisen löses upp i kroppen frigörs det aktiva läkemedlet.

NanoZolid™-teknologin kan schematiskt beskrivas i tre 
olika steg:
1. Nanokristallin-aktivering
2. Mikronisering och distribution av aktiv substans
3. Läkemedelsinkapsling genom hydratisering och 

isostatiskt tryck.

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 mil-
jon män globalt. LIDDS kliniska plan ska dokumentera an-
vändningen 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 patien-

ter skall behandlas med lokal injektion med Liproca® vilket 
hämmar cancerutvecklingen så att aggressiva behandling-
salternativ som strålning eller kirurgi inte blir nödvändi-
ga. 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.

En viktig milstolpe uppnåddes under 2015 med de positi-
va resultaten i Fas IIa-studien som visade att behandling 
med Liproca Depot ger ett dos-effektsamband på cancer-
markören PSA. LIDDS förbereder nu för Fas IIb-studien, 
LPC-004, som planeras starta under fjärde kvartalet 2016. 
Samtidigt under 2015 verifierades LIDDS patenterade te-
knologi NanoZolid™ som bärare av läkemedel som vid 
kliniska studier visat effekt upp till sex månader och med 
minimala biverkningar. Resultaten har lett till att LIDDS nu 
tar ut en ny strategisk riktning. Parallellt med Liproca® De-
pot-projektet ska LIDDS utveckla ytterligare nya lokala be-
handlingar inom terapiområden där välbeprövade läkeme-
del förlorat sitt patentskydd och där det fortfarande finns 
goda möjligheter att tillgodose stora medicinska behov 
med lokal behandling.

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
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LIDDS ska fortsätta att utveckla innovativa behandlingar 
mot cancer med begränsade biverkningar  
- detta är mitt och LIDDS mål och vision
Monica Wallter, VD 
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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)
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VILLKOR OCH  
ANVISNINGAR
MEMORANDUMETS TILLGÄNGLIGHET
Memorandum, anmälningssedlar samt annan relevant 
informations avseende Företrädesemissionen finns 
tillgängligt på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida, 
www.lidds.se. Memorandumet kan också nås på Redeyes 
hemsida, www.redeye.se. 

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING 
Den som på avstämningsdagen den 13 juni 2016 är 
aktieägare i LIDDS äger företrädesrätt att teckna aktier i 
Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. Sju (7) 
per avstämningsdagen innehavda aktier i LIDDS, berättigar 
till teckning av två (2) nyemitterade aktier till kursen 5,75 
SEK per aktie. Vid fullteckning av Företrädesemissionen 
emitteras högst 3 916 886 aktier som tillför Bolaget cirka 
22,5 MSEK före emissionskostnader.

TECKNINGSRÄTTER 
Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 13 
juni 2016 berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) 
teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier 
till en teckningskurs om 5,75 kronor per aktie.  

TECKNINGSKURS 
Teckningskursen är 5,75 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 

AVSTÄMNINGSDAG 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan 
”Euroclear”) för rätt till deltagande i Företrädesemissionen 
är den 13 juni 2016. Sista dag för handel i LIDDSs aktie 
med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 9 
juni 2016. Första dag för handel i LIDDSs aktie utan rätt till 
deltagande i Företrädesemissionen är den 10 juni 2016. 

TECKNINGSTID 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske 
under tiden från och med den 14 juni 2016 till och med den 
28 juni 2016. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 
teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. 
Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive 
aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. 

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 
Handel med teckningsrätter äger rum på NASDAQ First 
North under perioden 14 juni 2016 till och med den 23 
juni 2016. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller 
annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra 
köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som 
förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under 
teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de 
teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav 
i Bolaget på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter 
måste antingen användas för teckning senast den 28 juni 
2016 eller säljas senast den 23 juni 2016 för att inte förfalla 
värdelösa. 

EMISSIONSREDOVISNING OCH 
ANMÄLNINGSSEDLAR  
Direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen den 13 juni 2016 är registrerade i 
den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, 
erhåller förtryckt emissionsredovisning med 
vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, 
informationsfolder samt anmälningssedel för teckning 
utan företräde. Information kommer att finnas tillgängligt 
på Bolagets hemsida www.lidds.se samt Aqurat 
Fondkommissions hemsida www.aqurat.se för nerladdning. 
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken 
särskilt förda förteckning över panthavare med flera, 
erhåller inte någon information utan underrättas separat. 
VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på 
aktieägares VP-konto utsändes ej. 

Teckning med stöd av företrädesrätt 
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom 
samtidig kontant betalning senast den 28 juni 2016. Teckning 
genom betalning skall göras antingen med den förtryckta 
inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller 
med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda 
anmälningssedeln enligt följande två alternativ: 

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 
teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den 
förtryckta inbetalnings avin användas som underlag för 
teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 
skall då ej användas. 

2) Särskild anmälningssedel 
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår 
av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för 
teckning, t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller 
avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas 
som underlag för teckning genom kontant betalning. 
Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det antal 
teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne 
tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker 
på annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin 
skall VP-konto anges som referens. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat 
Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld 
anmälningssedel skall i samband med betalning skickas 
eller faxas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission 
tillhanda senast klockan 15.00 den 28 juni 2016. Anmälan 
är bindande. 

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: LIDDS 
Box 7461 
103 92 Stockholm 
Fax: 08-684 05 801 
Tfn: 08-684 05 800 
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel) 



 FÖRETRÄDESEMISSION 2016             13

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE 
Aktieägare vars innehav av aktier i LIDDS är 
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare 
erhåller ingen emissionsredovisning eller information. 
Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med 
anvisningar från respektive förvaltare. 

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT 
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av 
teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning 
av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom 
ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning 
ska i första hand ske till dem som har tecknat aktier med 
stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare 
aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd 
av teckningsrätter, i andra hand till andra som har anmält 
intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, 
pro rata i förhållande till deras teckning, samt i tredje 
hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende 
teckning av aktier pro rata i förhållande till ställda garantier. 
Av praktiska hänsyn får styrelsen vid beslut om tilldelning 
besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av 
ett visst minsta antal aktier.

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall 
göras på anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av 
teckningsrätter” som finns att ladda ner från www.aqurat.
se. Anmälan skall utgöras av lägst 200 aktier.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om 
teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive 
förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, 
eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från 
envar av dessa. Observera att den som har en depå med 
specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis 
investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto 
(KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som 
för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för 
Erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras via den 
bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet 
att insända en (1) anmälningssedel ”Teckning utan 
stöd av teckningsrätter”, i det fall fler än en (1) sådan 
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna 
att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer 
således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln skall 
vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 
15.00 den 28 juni 2016. Anmälan är bindande. 

TILLDELNING VID TECKNING UTAN 
FÖRETRÄDESRÄTT 
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade 
utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av 
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall 
erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan. 
Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet 
från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i 
rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. 

Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma 
att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som 
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma 
att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något 
meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. 

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej 
aktieägare bosatta i USA, Nya Zeeland, Australien, Hong 
Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika) och 
vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, 
kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt 
ovan för information om teckning och betalning. På grund 
av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Nya 
Zeeland, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, 
Singapore, Sydafrika kommer inga teckningsrätter att 
erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av 
dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att 
teckna aktier i LIDDS till aktieägare i dessa länder. 

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER (”BTA”) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så 
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar 
efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med 
bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier 
(BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är 
bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen 
blivit registrerad hos Bolagsverket. 

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del 
av Företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket. Om 
denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande 
Nyemission, kommer flera serier av BTA att utfärdas 
varvid den första serien benämns ”BTA 1” i Euroclear. 
BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första 
eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA (”BTA 
2”) kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan 
tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den 
första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart 
Företrädesemissionen slutgiltigt registrerats vilket beräknas 
ske vecka 29, 2016. Aktieägare vilka har sitt innehav på 
depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information 
från respektive förvaltare. 

HANDEL I BTA 
Handel med BTA äger rum på NASDAQ First North från och 
med den 14 juni 2016 fram till dess att Företrädesemissionen 
registrerats hos Bolagsverket. För det fall delregistrering av 
Företrädesemissionen sker och flera serier av BTA utfärdas 
kommer dessa serier inte att handlas samtidigt på NASDAQ 
First North. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-
kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 29, 2016. 

LEVERANS AV AKTIER 
Så snart Företrädesemissionen registrerats hos 
Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 29 2016, ombokas 
BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. 
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OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I 
FÖRETRÄDESEMISSIONEN 
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer 
Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen 
genom ett pressmeddelande. 

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING 
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och 
regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING 
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången 
på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller 
efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. 
De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de 
befintliga aktierna. 

AKTIEBOK 
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. 
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och 
kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, 
Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige. 

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER 
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, 
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels 
av Bolagets Bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets 
hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551). 

ÖVRIGT 
Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga 
teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya 
aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande. 

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare 
för de nya aktierna kommer Bolaget att ombesörja att 
överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 
100 kr återbetalas ej. 

GARANTIER 
Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser 
uppgående till omkring 4,2 MSEK motsvarande cirka 19 
procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantier 
uppgående till 18,3 MSEK motsvarande cirka 81 procent av 
Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen 
fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier. 

HANDEL I AKTIEN 
Aktierna i LIDDS är listade på NASDAQ First North. 
Aktierna handlas under kortnamnet LIDDS och har ISIN-
kod SE0001958612. De nya aktierna tas upp till handel i 
samband med att omvandling av BTA till aktier sker. 

UTSPÄDNING 
Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet 
aktier i Bolaget ökar från 13 709 104 till 17 625 990 
aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 
22,2 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av 
Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet 
aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).
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MARKNAD
CANCER 
Cancer är en grupp av sjukdomar som kännetecknas av 
okontrollerad tillväxt och ofta snabb spridning av onorma-
la celler. Cancer orsakas av både yttre faktorer som tobak, 
smittsamma organismer, matvanor, kemikalier och stråln-
ing samt interna faktorer som ärvda mutationer, hormon-
er och mutationer som uppstår genom ämnesomsättnin-
gen. Dessa orsaksfaktorer kan samverka med eller agera i 
sekvens för att initiera eller påskynda utveckling av cancer. 
Oftast passerar tio år eller mer mellan exponering av yttre 
faktorer och detekterbar cancer. Cancer behandlas med 
kirurgi, strålning, kemoterapi, hormonterapi, immunterapi 
och målinriktad terapi.

Vem som helst kan drabbas av cancer. Eftersom risken 
att drabbas av cancer ökar med stigande ålder, diag-
nosticeras de flesta fall hos vuxna som är medelålders 
eller äldre. Omkring 77 procent av alla cancerfall di-
agnostiseras hos personer som är 55 år och äldre.  
 
Överlevnaden för cancerpatienter har ökat markant un-
der de senaste decennierna. Under 2000-talet var den 
femåriga relativa överlevnaden 68 procent, jämfört med 
49 procent under 1970-talet. Förbättringen i överlev-
nad beror både på ökade möjligheter att diagnostisera 
vissa cancerformer i ett tidigare skede och förbättring-
ar i behandlingen. Överlevnadschanserna varierar dock 
kraftigt beroende på cancertyp och stadium vid diagnos2.  
 

Cancersjukvårdens andel av den totala sjukvårdskost-
naden har varit stabil under de senaste 30 åren i de fles-
ta länder. Kostnaden för cancersjukvård utgör 5-8 pro-
cent av den totala sjukvårdsbudgeten i de flesta länder i 
Europa (7-8 procent i Sverige) och cirka 5 procent i USA3. 

2. www.cancerfonden.se 
3. www.comparatorreports.se

 

Inläggning på sjukhus är den dominerande direkta kost-
naden vid cancerbehandling. Indirekta kostnader, som 
förlorad produktivitet, är upp till dubbelt så stora som de 
direkta kostnaderna t.ex. vid bröstcancer. 

PROSTATACANCER 
Den globala marknaden för prostatacancerläkemedel 
uppgick 2015 till 4,4 miljarder USD för de nio största 
marknaderna som utgörs av USA, Frankrike, Tyskland, 
Italien, Spanien, Storbritannien, Japan, Brasilien och 
Kanada. Försäljningen förväntas öka till 8,2 miljarder USD 
år 2023, motsvarande en årlig tillväxttakt om 12,3 procent. 

Enligt GlobalData förväntas Brasilien och Japan utgöra 
de marknader som förväntas växa snabbast. Brasilien 
förväntas växa till 1,6 miljarder USD år 2023, motsvarande 
en årlig tillväxt om 25 procent, och den Japanska 
marknaden förväntas växa till 311 miljoner USD år 2023. 
Proportionen av försäljning för USA och EU förväntas 
dock minska till 46 procent respektive till 29 procent4.  
GlobalData bedömer att marknaden kommer att öka bl.a. 
genom en snabbt ökande population, genom introduktion 
av nya, bättre mediciner för behandling av framförallt de 
aggressiva formerna av prostatacancer samt till följd av en 
ökad PSA-testning av män i riskzonen. 

Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna 
globalt och omkring 1 miljon män drabbas årligen. I Eu-
ropa är prostatacancer den vanligaste cancerformen med 
cirka 270 000 nya fall varje år. Det totala antalet nya fall 
av prostatacancer i USA uppgick 2014 till 310 000. Detta 
gör prostatacancer till den näst främsta orsaken till cancer-
relaterade dödsfall bland män i USA. Ungefär 60 procent 
av alla fall av prostatacancer diagnostiseras hos män över 
65 år. I och med införandet av PSA-testning och förbättrad 
diagnostisk teknik, upptäcks dock prostatacancer hos allt 
yngre män och i sjukdomens tidigare stadier (lokal tumör 
i prostatakörteln). 

4. GlobalData, Prostate Cancer – Global Drug Forecast and market ana-
lysts to 2023, May 2015 
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Det uppskattas att ungefär 50 procent av alla nydiagnostic-
erade fall, cirka 450 000 per år globalt, har en lokaliserad 
prostatacancer med lägre risk för metastasering utanför 
prostatakörteln. Dessa patienter har ofta ett PSA-värde 
lägre än 10 ng/ml och ett s.k. Gleason score på 6 eller 
mindre. Den senare parametern baseras på en histolo-
gisk utredning av vävnadsprov från prostatakörteln. Detta 
innebär att patienter numera ofta lever med sjukdomen i 
många år efter diagnos. 2011 fanns det uppskattningsvis 
2,7 miljoner män som lever med prostatacancer i USA.

Majoriteten, 80-90 procent, av alla prostatacancerfall 
upptäcks i det lokala stadiet, där 5-års relativ överlevnad 
närmar sig 100 procent. Under de senaste 25 åren har 5-års 
relativ överlevnad för alla stadier i sjukdomen ökat från 68 
procent till nästan 100 procent. Enligt de senaste uppgift-
erna, är 10- och 15-års relativ överlevnad 98 procent re-
spektive 93 procent. Den förändrade patientprofilen har 
också inneburit att uppmärksamheten nu riktas mer mot 
den valda behandlingens påverkan på livskvaliteten. Man 
har föreslagit att behandlingen bör riktas in mer specifikt 
mot tumörer och med god marginal i förhållande till om-
givande, frisk vävnad. Lokaliserade behandlingsformer 
anses minska de besvärande biverkningarna samtidigt som 
cancern kontrolleras effektivt. Fokuserad och lokal terapi 
utvärderas nu kliniskt som en länk mellan aktiv övervakning 
och radikal behandling. 

Dagens marknadsledande läkemedelsprodukter för 
behandling av prostatacancer utgörs av 5:

• Zytiga (abiraterone) (Janssen Biotech) som under 2015 
omsatte omkring 1,8 miljarder USD

• Xtandi (enzalutamide) (Astellas Pharma) som under 
2015 omsatte omkring 1,7 miljarder USD 

• Casodex (AstraZeneca) som under 2013 omsatte 
omkring 376 miljoner USD 

• Jevtana (cabazitaxel) (Sanofi) som under 2015 omsatte 
omkring 241 miljoner USD

5. GlobalData, Prostate Cancer – Global Drug Forecast and market ana-
lysts to 2023, May 2015 
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MARKNADEN FÖR LIPROCA® DEPOT 
Antalet nydiagnostiserade prostatacancerpatienter bedöms 
enligt GlobalData uppgå år 2023 till omkring 1,1 miljoner 
patienter per år. LIDDS bedömer, baserat på diskussionen 
ovan, att 40 procent av alla nydiagnostiserade prostatacan-
cerpatienter skulle kunna behandlas med  Liproca® Depot, 
som singelterapi eller i kombination med annan behandling. 
Behandlingstiden kan variera från sex månader till flera år.  
 
I USA genomgår cirka 40 procent respektive 25-30 procent 
av nydiagnostiserade prostata-cancerpatienter kirurgiskt 
ingrepp eller strålbehandling. Av dem som får strålbehan-
dling förbehandlas minst 40 procent, d.v.s. totalt 12 procent 
av alla som diagnosticerats, med antiandrogen terapi. An-
dra patienter övervakas antingen aktivt utan någon egentlig 
behandling eller med olika former av hormonmotverkande 
behandlingsalternativ6.  

Liproca® Depot behandling är lämplig för de omkring 
400 000 patienter som idag erbjuds aktiv övervakning eller 
olika typer av hormonbehandling. 

MARKNADEN FÖR LIDDS NANOZOLID™  
LIDDS affärsmodell är skalbar och ger utmärkta möjligheter 
att bredda bolagets pipeline i den takt som bedöms lämp-
lig. Genom att formulera olika beprövade läkemedel i 
NanoZolid™ kan Bolaget skapa läkemedelsprodukter för 
användning vid en rad lokaliserade tumörsjukdomar. Eft-
ersom projekten baseras på väl beprövade läkemedels-
substanser kan utvecklingsrisken hållas på en rimlig nivå. 
Marknadspotentialen för framtida projekt är beroende av 
vilken indikation produkterna kommer utvecklas för. Exem-
pel på potentiella användningsområden är behandling av 
lungcancer, äggstockscancer, levercancer, hjärntumörer, 
tumörer i bukhålan och olika metastaser. Samtliga dessa 
cancerformer är vanliga och representerar därför samman-
taget en mycket stor marknad. 

6. Sieh et al, 2013. 

KONKURRENTER 
LIDDS har inte kännedom om några direkt konkurrerande 
läkemedelsprodukter inom lokal behandling av prostata-
cancer med läkemedelssubstanser, vare sig i kommer-
sialiserings- eller utvecklingsfas. Det finns en handfull 
medicintekniska hjälpmedel som inte baseras på några 
läkemedelssubstanser. Som exempel kan nämnas kryoter-
api, vilket innebär att man med hjälp av kylning avdödar 
vävnad lokalt i prostatan. Ett annat exempel är HIFU (High 
Intensity Focal Ultrasound), där man utnyttjar ultraljud med 
hög energi för att avdöda vävnad i prostatakörteln. Dessa 
behandlingar har ännu inte nått acceptans av urologer och 
myndigheter. Tekniken kräver tillgång till specialutrustning 
och kan ännu inte erbjuda en tillräckligt fokuserad behan-
dling. Det gör att förhållandet mellan nytta och biverkning-
ar bedöms som ogynnsamt. I vissa fall, där cancern inte 
spridit sig utanför prostatakörteln, används en speciell typ 
av lokal strålbehandling – brachyterapi. Ett stort antal korn 
laddade med en radioaktiv isotop placeras på olika ställen 
i prostatan och ligger kvar för att sända ut strålning till om-
givande vävnad under lång tid. Denna behandling är snara-
re kompletterande än konkurrerande till Liproca Depot och 
utförs endast på universitetssjukhus. 

Prostatacancer Prekliniska projekt
Klinisk Fas IIb studie 

med start under Q4 2016
AS & WW patienter väntar på behandling

 
 

Marknadspotential 1 000 MUSD

Cytostatica - docetaxel 
Lokal behandling av en rad olika 

cancertumöter i lungor, bröst, hjärna, lever, 
bukspottkörtel, njure och underliv

Docetaxel - global försäljning 1 000 MUSD
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BEHANDLING AV 
PROSTATACANCER 
OM PROSTATACANCER 
Prostatacancer är en av de allra vanligaste formerna av 
cancer och dödligheten är betydande, fram för allt vid hög 
ålder. I USA är prostatacancer den näst vanligaste orsaken 
till cancerrelaterade dödsfall bland män. Sjukdomen drab-
bar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år vid 
diagnostillfället. Tumören bildas oftast i den yttre delen av 
prostatakörteln, vilket gör att det kan dröja länge innan den 
orsakar några påtagliga symtom. Det uppskattas att mer 
än 90 procent av de män som får prostatacancer diagnos 
har då en lokaliserad sjukdom, dvs. inte spridd utanför 
prostatakörteln. I takt med att PSA-provtagning blivit van-
ligare och diagnostiken förbättrats har antalet diagnoser 
hos yngre män och i tidigare stadier av sjukdomen ökat. Vid 
senare skeden kan prostatacancer ge samma symtom som 
godartad prostataförstoring om tumören vuxit till. Det kan 
vara svårt att kasta vatten och urinstrålen blir svag. I regel 
ger prostatacancer sådana symtom först när den spridit sig 
utanför körteln. Det kan handla om rygg- eller höftsmärtor, 
viktminskning, trötthet eller bensvullnad. 

 
Tumören börjar växa inne i prostatakörteln (lokaliserad pro- 
statacancer) och kan i senare skeden sprida sig till lymf- 
körtlar, skelett och andra organ. Prognosen är bland annat 
beroende på hur cancercellerna växer. Ju mer olik cancern 
är den normala prostatavävnaden, desto aggressivare är 
sjukdomen. Behandlingen varierar beroende på spridning, 
aggressivitet, patientens ålder och förväntad inverkan på 
livskvaliteten. Vanliga behandlingar är kirurgi, strålning och 
hormonterapi. Många gånger drabbas patienterna av bes-
värande biverkningar av den behandling som ges, bland an-
nat minskad sexlust, impotens, inkontinens, humörsvängn-
ingar, värmevallningar och trötthet. 

BEHANDLINGSALTERNATIV
Det existerar idag ingen optimal behandling av lokalise-
rad prostatacancer då alla idag existerande behandlingar 
för med sig allvarliga biverkningar och en förhållandevis 
hög återfallsfrekvens. Valet av terapiform beslutas utifrån 
kunskap om effekter på sjukdomen, biverkningar, inverkan 
på livskvalitet, ansvarig doktors erfarenheter och preferens-
er, ålder och allmäntillstånd hos patienten. För patienter 

som nyligen diagnosticerats med prostatacancer är behan-
dlingsalternativen vanligtvis beroende av sjukdomens sta-
dium och spridning samt patientens sannolika återstående 
livslängd. Befintliga rekommenderade behandlingsformer 
som är beroende av ovanstående faktorer upptas i Euro-
pean Association of Urology’s riktlinjer för prostatacancer. 
Ofta är det de olika riskerna för biverkningar som avgör 
valet av den inledande behandlingen. Behandling av loka-
liserad prostatacancer kan delas in i följande principiella 
grupper:

 

Aktiv övervakning och symtomstyrd behandling
Lokaliserad och låg-risk prostatacancer växer oftast mycket 
långsamt. Hos många äldre män hinner därför inte cancern 
bli livshotande innan de avlider av någon annan orsak. För 
dessa män är det en stor fördel att slippa de besvärande 
biverkningar som olika behandlingar kan medföra. Aktiv 
övervakning innebär att tillsvidare avstå från operation 
och strålning eller peroral hormonterapi. Sjukdomens ut-
veckling övervakas aktivt genom regelbundna analyser 
av PSA-värdets utveckling och med återkommande lokala 
vävnadsprover.

Många män upplever ångest och oro över hur deras can-
cer utvecklas inför de återkommande provtagningarna och 
skulle vilja få en aktiv behandling för sin prostatacancer.

Strålning Kirurgi

Aktiv 
övervakning

Hormonterapi
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Kirurgi 
Kirurgi är idag den vanligaste behandlingsformen för 
lokaliserad prostatacancer. Att operera bort hela prostatan 
är ett stort kirurgiskt ingrepp och utförs endast då 
tumörvävnaden växer i själva prostatakörteln. Operationen 
medför oftast försämrad eller förlorad förmåga till erektion, 
vilket beror på att de små nervtrådarna till svällkropparna 
i penis skadas i samband med operationen. Operationen 
medför även påtaglig risk för bestående inkontinens, vilket 
beror på att slutmuskeln kring urinrörets övre del ligger 
alldeles nedanför prostatan och lätt skadas vid operationen. 
En operation kan också medföra en stor blodförlust vilket 
ofta leder till en längre period med omfattande trötthet. 
Dessutom, drabbas omkring en tredjedel av de patienter 
som genomgår prostatacanceroperation av återfall av 
tumörsjukdom. Som efterföljande behandlingssteg erbjuds 
dessa patienter oftast strålterapi. Omkring 13 procent av 
alla kirurgipatienter förbehandlas med hormonterapi en tid 
innan operation.

Strålning 
Strålbehandling är näst efter kirurgi det vanligaste 
behandlingsalternativet för patienter med lokaliserad 
prostatacancer. Generellt är behandlingstrenden 
att andelen som strålas ökar genom kombinationen 
hormonbehandling och ökad precision i strålningen och 
att därmed högre stråldoser med kurativ möjlighet kan 
ges. Om tumören växer utanför prostatakörtelns kapsel 
ger strålbehandling ofta bättre möjlighet till bot än enbart 
operation vilket beror på att strålbehandlingen kan ges med 
någon centimeters marginal utanför prostatan. Vanliga 
biverkningar är övergående urinträngningar och diarré 
men även en del patienter drabbas av kvarstående besvär 
från ändtarmen, som tätare och mer brådskande avföring, 
slembildning och blödning. Erektionsförmågan försämras 
också av strålbehandling, men vanligen inte lika mycket 
som efter operation och försämring kan uppstå mer gradvis 
under några år.

Hormonterapi 
Prostatacancers tillväxt kan bromsas med androgen mot-
verkande terapi, s.k. hormonterapi eftersom testosteron 
normalt agerar som en tillväxtfaktor. Prostatacancerceller, 
även de som bildat metastaser utanför prostatakörteln, 
behöver testosteron för att växa. Därför kan prostatacancer 
i alla stadier behandlas genom att kroppen hindras 
från att producera testosteron och/eller blockera 

androgenreceptorn vid vilken testosteron och dess aktiva 
metabolit, dehydrotestosteron, DHT utövar sin effekt. 
Systemisk hormonbehandlingen kan alltså, ofta under lång 
tid, dämpa cancertillväxten även om den metastaserats 
utanför körteln. Systemisk hormonbehandling ges framför 
allt vid metastaserad sjukdom men också till drygt 10 procent 
av nydiagnostiserade patienter med lokaliserad sjukdom. 
Behandling med systemiska hormonbaserade terapier kan 
ge upphov till ett stort antal biverkningar som påverkar 
livskvaliteten. Hormonbehandling, androgenmotverkande 
terapi, med systemiska effekter kan ske på flera olika sätt: 

• Kirurgisk kastrering, d.v.s. att operera bort testiklarna. 
Detta är ett enkelt kirurgiskt ingrepp som vanligen görs 
under lokalbedövning. Ingen sjukhusvistelse krävs. 
När testiklarna opererats bort upphör produktionen 
av testosteron totalt för all framtid. Detta medför 
vanligen att den sexuella lusten och förmågan att ha 
samlag upphör och innebär för alltid slutet av den 
sexuellt aktiva delen av en mans liv. Dessutom kommer 
värmevallningar och svettningar av samma typ som 
kvinnor brukar få i klimakteriet. Muskelkraften och den 
allmänna orken kommer att avta påtagligt. Efter något 
år ökar risken för urkalkning av skelettet, även om 
detta kan motverkas med olika läkemedel. Det finns 
också en risk vad gäller förhöjd risk för utveckling av 
typ-2 diabetes, hjärt-kärl sjukdomar och benskörhet. 
Detta behandlingsalternativ är irreversibelt.

• ”Medicinsk kastrering” innebär att testo-
steronproduktionen hämmas med läkemedel, GnRH-
analoger, agonister eller antagonister, som påverkar 
hormoncentra i hjärnan. Medicinsk kastrering har 
samma effekt och biverkningspanorama som kirurgisk 
kastrering, men är inte oåterkallelig. Om denna typ av 
systemisk hormonbehandling avbryts tar det dock en 
viss tid innan testosteronproduktionen återupptas. 
Dessa läkemedel injiceras som långverkande depåer 
under huden. 

• Eftersom testosteron också produceras i bisköldkörteln 
sänker man halten av testosteron lokalt i prostatan 
bara till 50 procent, varför behandling med medicinsk 
kastrering oftast kombineras med androgen 
motverkande terapi, antiandrogener. Denna 
kombinationsbehandling benämns total androgen 
blockad och orsakar omfattande biverkningsproblem.
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• Behandling med östrogen, det kvinnliga könshormonet, 
är ett annat sätt att hämma testosteronproduktionen. 
Behandlingen leder till minskad sexuell lust samt att 
brösten börjar växa, vilket kan motverkas genom att 
bröstkörtlarna bestrålas innan östrogenbehandlingen 
inleds.

Vanliga läkemedel för behandling av prostatacancer
Läkemedelsklass Substans Handelsnamn 

Anti-androgener flutamide Eulexin

bicalutamide Casodex

enzalutamide Xtandi

Testosteronsynteshämmare abirateron Zytiga

GnRH-analoger buserelin Suprefact Depot

goserelin Zoladex

leuprorelin Leuprorelin Sandoz, Enanton Depot, Procren Depot

GnRH-antagonister degarelix Firmagon

Östrogener estradiol Estradurin

Cytostatika docetaxel Taxotere

cabazitaxel Jevtana

• Behandling med antiandrogener som kan ges 
via tabletter varje dag och som blockerar de 
manliga könshormonernas stimulerande effekt 
på cancerceller är ett annat alternativ. Eftersom 
manligt könshormon fortfarande bildas, kan den 
sexuella lusten och förmågan att ha samlag ofta 
bevaras. Den vanligaste biverkningen är ömma 
och förstorade bröst vilken minskar om strålning 
mot brösten ges innan behandlingen påbörjas, 
men de flesta behandlade patienterna erfar 
också många andra besvärande biverkningar.



VERKSAMHETS- 
ÖVERSIKT
LIDDS målsättning är att utveckla effektiva 
läkemedelsprodukter med mindre biverkningar mot olika 
cancersjukdomar. Bolagets längst framskridna projekt 
– prostatacancerprodukten Liproca® Depot – har visat 
mycket goda resultat i kliniska prövningar. LIDDS unika 
NanoZolid™ teknologi frisätter läkemedel lokalt i nära 
anslutning till tumören, vilket kan leda till snabbare effekt, 
lindrigare biverkningar och färre doseringstillfällen. LIDDS 
teknologi gör det möjligt att utveckla nya produkter 
baserade på läkemedelssubstanser som redan godkänts av 
myndigheterna. Det minskar utvecklingsrisken samt tiden 
och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande.

NANOZOLID™ - TEKNOLOGIN  
Dagens cancerbehandlingar ges i form av tabletter, 
sprutor eller infusion. Det gör att hela kroppen utsätts 
för läkemedlens effekter och bieffekter, inte bara själva 
tumören. Att utsätta även frisk vävnad för potenta 
läkemedel kan leda till onödigt svåra biverkningar. LIDDS 
har utvecklat en teknologi som gör det möjligt att placera 
cancerläkemedlet där det gör mest nytta. Lätt förenklat 
kan man säga att LIDDS med sin egenutvecklade teknologi, 
NanoZolid™ formulerar det aktiva läkemedlet, vilket sedan 
kan injiceras i tumörområdet. Det kan leda till snabbare 
effekt och lindrigare biverkningar. Dessutom kan LIDDS 
teknologi göra det möjligt för läkemedlet att utöva sin effekt 
i tumörområdet under upp till ett halvår, utan att patienten 
behöver ta sitt läkemedel varje dag. 

LIPROCA DEPOT – LOKAL BEHANDLING AV 
PROSTATACANCER 
Med Liproca Depot injektion tillförs ett väl beprövat 
läkemedel (2-hydroxy-flutamide) direkt i tumör-området. 
Där stannar den aktiva substansen och förblir verksam i 
upp till ett halvår. Det finns kliniska data som indikerar att 
Liproca Depot har effekt på tumörvävnaden, men att risken 
för biverkningar är väsentligt lägre än med dagens terapi. 

Med tabletter exponeras hela 
kroppen

LIDDS NanoZolid™ gör det möjligt 
att enbart exponera tumören
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En teknologi med många användningsområden
LIDDS unika och patentskyddade läkemedelsbärare kan 
användas för att utveckla nya lokalt verkande läkemedel 
mot en lång rad cancersjukdomar, som till exempel 
tumörer i prostata, lungor, äggstockar, lever, hjärna, 
bukhåla, ryggrad, huvud/nacke, benvävnad, livmoder, njure 
och urinblåsa. Dessutom kan nya behandlingar utvecklas 
mot andra svårbehandlade sjukdomstillstånd som idag 
kräver systemisk terapi för att åstadkomma höga lokala 
läkemedelskoncentrationer.

LIDDS har en unik och patenterad teknologi för lokal 
läkemedelsadministration som skapar flera fördelar:

•	 Beredningen ger kontrollerad frisättning av 
läkemedel i önskad tid upp till sex månader.

•	 Läkemedelsberedningen resorberas fullständigt i 
vävnaden pga sin vattenlöslighet.

 

 Drug Encapsulation by Hydration and Isostatic Pressure

 Nanocrystal Activation
1

 Micronisation and Drug Dispersion
2

3
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Tillverkningsprocess och teknologi
LIDDS har med NanoZolid™ utvecklat en unik tillverkningsprocess för sina läkemedelspro-
dukter som schematiskt kan beskrivas med 3 huvudsteg, enligt figurerna nedan:

2

ACTIVE AGENT

B

Porous  
FAST RELEASE

C

•	 Läkemedelssubstansen påverkas inte negativt av 
att integreras i LIDDS teknologi.

•	 Beredningen minskar risken för oavsiktlig så 
kallad dose-dumping, dvs. att läkemedlet läcker 
okontrollerat.

Avtal med Recipharm 
LIDDS tecknade under 2015 ett exklusivt produktionsavtal 
med Recipharm som i samband med avtalet investerade 5 
MSEK i LIDDS. LIDDS och Recipharm har avsatt betydande 
resurser och tid för skala upp tillverkningen inför den 
nästkommande studien och framtida kommersiella 
lanseringar av sina läkemedelsprodukter.
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AFFÄRSMODELL
Bolaget avser utveckla Liproca Depot för behandling av 
prostatacancer fram till Fas III, för att då inleda samarbete 
med ett eller flera läkemedelsföretag för finansiering av det 
fortsatta utvecklingsarbetet, registrering, prisförhandling 
och kommersialisering på betydande marknader. Samar-
betet kan komma att baseras på ett licensavtal innefattande 
upfront payment, milstolpe-ersättningar och royalty.

En ännu större terapeutisk och kommersiell potential ligger 
dock i framtida, nya applikationer för teknologiplattformen. 
Efter ”proof-of-concept” i en strategisk patientgrupp kom-
mer utlicensiering av utvalda rättigheter att övervägas, vilka 
kommer att generera intäkter i analogi med Liproca Depot.

MÅL
Att utveckla läkemedelsprodukter inom terapiområden där 
det finns ett stort medicinskt värde av lokal behandling, 
speciellt behandling av lokaliserade tumörer, baserat på 
Bolagets NanoZolid™-plattform.

Att generera intäkter till Bolaget genom kommersialisering 
av utvecklade läkemedelsprodukter baserade på 
plattformsteknologin genom licensiering, samarbetsprojekt 
baserade på milstolpar och royaltyintäkter, direkt 
produktförsäljning samt försäljning av hela utveck-
lingsprojekt.

STRATEGI
Utveckla och förädla NanoZolid™ som läkemedelsbärare 
med primärt mål att utveckla nya injicerbara 
läkemedelsprodukter för kostnadseffektiva lokala behan-
dlingar av olika cancerformer. Den första tillämpningen 
för den framtagna produkten Liproca Depot är lokaliserad 
prostatacancer. Användningsområdet för Liproca Depot är 
de cirka 400 000 patienter som följs upp med regelbundna 
kontroller men som inte behandlas idag. LIDDS vill ge 
patienter med lokaliserad låg- och mellanrisk prostatacancer 
ett nytt behandlingsalternativ, men utan att ge besvärande 
systemiska bieffekter och biverkningar.

MÅLSÄTTNINGAR
Målsättningen är att få Liproca Depot godkänd för behandling 
av lokaliserad prostatacancer där akut behandling inte 
är nödvändig. Bolagets långsiktiga målsättning, som 
på ett avgörande sätt skapar förutsättning för framtida 
lönsamhet, är att också nå volymtillämpningar inom ramen 
för behandling av andra lokaliserade tumörer och inom 
detta segment utveckla produkter med cytostatika baserat 
på NanoZolid™ teknologin.

Tillverkningsprocess och teknologi
LIDDS har med NanoZolid™ utvecklat en unik tillverkningsprocess för sina läkemedelspro-
dukter som schematiskt kan beskrivas med 3 huvudsteg, enligt figurerna nedan:
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AFFÄRSMODELL
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PROJEKT- 
PORTFÖLJ
NANOZOLID™  
LIDDS egenutvecklade och patenterade nanoteknologi 
har den stora fördelen att den är mycket vävnadsvänlig 
och därmed inte orsakar besvärande immunologiska 
reaktioner, s.k. främmande kroppsreaktioner som 
dessutom kan orsaka inkapsling. NanoZolid™ teknologin 
innebär att läkemedel frisätts gradvis för att slutligen helt 
försvinna från injektionsstället, utan att lämna några rester 
eller nedbrytningsprodukter. Detta möjliggör upprepad 
dosering. Dessutom har teknologin egenskapen att den 
syns med hjälp av genomlysningstekniker som ultraljud, 
vilket gör att behandlande läkare, med hög precision, kan 
styra doseringen på ett optimalt sätt i förhållande till sjuk 
vävnad/tumör. Dessa egenskaper gör teknologin attraktiv 
som bas för utveckling av injicerbara produkter med 
farmakologiskt aktiva läkemedelssubstanser för behandling 
av sjukdomar där lokal behandling erbjuder ett mervärde. 

Med LIDDS teknologiplattform, NanoZolid™, som bas 
fortsätter LIDDS att utforska möjligheterna till fler nya 
cancerläkemedel med cytostatika som t.ex. docetaxel och 
doxorubicin. Under 2015 inleddes formuleringsarbetet 
med ett av de mest använda cellgifterna, docetaxel, som 
utfallit med bra resultat med LIDDS teknologi. Docetaxel 
används som monoterapi eller i kombination med andra 
cytostatika vid en rad olika cancertumörer i prostata, 
underliv, bröst och lungor. Preklinisk studie med docetaxel 
har inletts under 2016 med positiva resultat. 

Ett formuleringsprojekt pågår med det väldokumenterade 
cancerläkemedlet doxorubicin för lokal behandling av 
patienter som idag behandlas med doxorubicin intravenöst 
vid cancerformerna bukhinnecancer och äggstockscancer. 
LIDDS kommer att utvärdera dessa läkemedelskandidater 
vidare och det kan leda fram till Fas I-studier inom 1-3 år.

PROSTATACANCER - LIPROCA DEPOT
Liproca Depot är avsedd för fokuserad behandling av 
lokaliserad prostatacancer. Produkten kombinerar ett 
väl beprövat antiandrogen, flutamide, med LIDDS unika 
läkemedelsteknologi. Liproca Depot injiceras direkt i 
prostatan med hjälp av en användarvänlig applikator för 
att åstadkomma en långtidsverkande antitumöreffekt. 
Doseringen kan övervakas under injektionen med ultraljud, 
vilket ökar tumörspecificiteten och doseringsprecisionen. 
Effekten är tänkt att sätta in snabbare än när flutamide ges 
i tablettform och dröjer kvar i cirka sex månader, samtidigt 
som risken för besvärande biverkningar är liten och inga 
hormonella biverkningar har hittills rapporterats i kliniska 
studier. 

En innovativ produkt baserad på ett etablerat läkemedel 
Liproca Depot innehåller den antiandrogena substansen 
2-hydroxy-flutamide, vilket är den dominerande och mest 
aktiva metaboliten av flutamide. Flutamide (Eulexin®; 
Merck Co.) är det första globalt godkända antiandrogena 
läkemedlet för behandling av prostatacancer och är 
tillgängligt i tablettform sedan ett par decennier. Denna 
form av systemisk hormonbehandling kan ofta dämpa 
cancertillväxten under lång tid, men eftersom hela kroppen 
exponeras för läkemedlet drabbas de flesta patienter 
av besvärande biverkningar som påverkar livskvaliteten 
negativt. Patenten för flutamide och 2- hydroxyflutamide 
har löpt ut och den aktiva substansen kan därmed användas 
fritt av LIDDS för att utveckla en ny och förbättrad medicinsk 
produkt med immateriella rättigheter. 

LIDDS målgrupp och behandlingssegment 
Liproca Depot är en behandling som är tillämpbar för totalt 
cirka 400 000 patienter som varje år erbjuds ”aktiv över-
vakning” eller ”symtomstyrd behandling” av sin prostata-
cancer. Liproca Depot kan dessutom vara ett alternativ 
för patienter som av olika skäl motsätter sig operation, 
strålning eller farmakologisk behandling. Dessa patienter 
har en lokal prostatacancer som inte är så aggressiv att det 
krävs operation eller strålning. Patienterna följs upp med 
frekventa PSA prov och prostatabiopsier och får idag ingen 
behandling alls vilket ger många patienter oro och ångest 
för att cancern ska bli mer aggressiv. Eftersom Liproca De-
pot med sin antiandrogena och långverkande effekt kan 
hämma cancerceller under lång tid så kan förhoppningsvis 
dessa patienter med en eller flera Liproca Depot behan-
dlingar hålla cancern i schack och förhoppningsvis helt 
undvika operation eller strålning med tillhörande risk för 
biverkningar. I den kommande Fas IIb-studien planeras att 
cirka sextio patienter, på urologkliniker i Kanada och Skan-
dinavien, ska ingå med målsättning att utvärdera den opti-
mala dosen av Liproca Depot och dess effekt på olika can-
cermarkörer. Läkemedelsmängden kommer att ökas med 
upp till 200 procent jämfört med andra delen av LPC-003. 
Den fortsatta kliniska utvärderingen av Liproca Depot för 
behandling av prostatacancer kommer löpande diskuteras 
med berörda myndigheter. 

 
Behandlingsfördelar med Liproca Depot
Att injicera Liproca Depot sker på ungefär samma 
sätt som när man tar vävnadsprover från prostatan 
i samband med diagnosticering och kartläggning av 
den lokala tumörutbredningen. Förloppet kan följas på 
en ultraljudsskärm, eftersom läkemedelsbäraren ger 
ultraljudsskugga och därmed är tydligt synlig. Det medger 
att Liproca Depot kan doseras med hög precision till 
de regioner i prostatakörteln där man har identifierat 
tumörcentra. Därmed kan den behandlande läkaren 
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undvika att injicera läkemedel utanför själva målområdet, 
vilket medför ökad säkerhet och effekt. Liproca Depot har 
utformats så att läkemedlet inledningsvis frisätts snabbt 
under cirka två veckor ”boost dose” och därefter långsamt 
under cirka sex månader. Bärarmaterialet, som är baserat 
på kalciumsulfat, löses upp i samma takt som frisättningen 
av den aktiva läkemedelssubstansen och försvinner helt, 
utan att lämna några rester eller nedbrytningsprodukter 
kvar i kroppen. Läkemedelsbäraren är vävnadsvänlig och 
orsakar inte besvärande kroppsfrämmande reaktioner eller 
inkapslingar. Detta möjliggör upprepad behandling under 
lång tid. 

Förväntade produktfördelar 
Målet är att Liproca Depot ska kunna erbjuda en ny 
effektiv behandling med kortare tid till effekt, lägre 
biverkningsfrekvens och därmed bättre livskvalitet. Den 
höga läkemedelskoncentrationen i tumören ger också 
förhoppningar om en kraftfull effekt och förhoppningsvis 
kan patienter med en eller flera Liproca behandlingar 
hämma cancertumören under lång tid så att operation och 
strålning inte behövs.

  Studiedesign Antal  
patienter

Dos Studietid Resultat

LPC-001  Öppen studie för 
utvärdering av tolerans och 

säkerhet.

10 Engångsdos av Liproca 
Implant (medeldos 24 

mg)

3-10 veckor Inga tecken på toxicitet. Injiceringsprocessen 
tolererades väl. Tecken på lokala reaktioner/

infektioner i prostata hos vissa patienter.

LPC-002  Öppen studie för 
utvärdering av effekt på PSA 

och prostatavolym samt 
säkerhet.

24 Engångsdos och uppre-
pad dosering av Liproca 
Depot. (medeldos 720 

mg)

6–12 månad-
er

PSA-nadir (upp till 25 %) uppnåddes i 83 pro-
cent av patienterna. Minskad prostatavolym 

(som bäst 14 %). Effektduration minst sex 
månader hos en majoritet av patienterna. Väl 

tolererat, få biverkningar.

LPC-003  Öppen studie för 
utvärdering av 

antitumöreffekt (MRI/MRSI, 
mikroskopisk vävnadsanalys 

på utopererad prostat-
avävnad) och generell effekt 
på PSA och prostatavolym.

18 Engångsdos av Liproca 
Depot (medeldos 920 

mg)

6 veckor Mer uttalad PSA- och prostatavolymreduktion 
än i LPC-002. Påtaglig effekt redan efter sex 

veckor. Verifierad anticancereffekt.

LPC-003 
(del II)

 Utvidgning med högre dos. 5 Engångsdos av Liproca 
Depot 1140-2400 mg. 
(medeldos 1740 mg)

8 veckor PSA minskade i medeltal med 23 % efter 8 
veckors behandling och positiv effekt på prosta-
tavolym och MR. Inga hormonella biverkningar 

rapporterades.

Genomförda kliniska prövningar 
Den aktiva substansen i Liproca Depot, 2-hydroxy-flutamide, 
är en metabolit av flutamide. Läkemedlet flutamide är 
utförligt dokumenterad i kliniska prövningar och har 
använts i sjukvården runt om i världen i flera decennier. 
Liproca Depot har studerats i tre kliniska prövningar 
på totalt 57 patienter med lokaliserad prostatacancer. 
Detaljerad information om de genomförda studierna 
framgår i tabellen nedan.

Den fortsatta vägen mot marknadsgodkännande 
LIDDS planerar en större Fas IIb-studie, LPC-004, för att 
utröna den optimala dosen inför registreringsgrundande 
Fas III-prövning. Utformningen av Fas III-programmet och 
den slutgiltiga regulatoriska strategin fastställs efter di-
skussioner med läkemedelsmyndigheterna i Europa och 
USA. I den kommande Fas IIb-studien kommer cirka sextio 
patienter på urologkliniker i Kanada och Skandinavien att 
ingå med målsättning att utvärdera den optimala dosen av 
Liproca Depot och effekter på olika cancermarkörer. Läke-
medelsmängden kommer beroende på prostatans storlek 
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att ökas med upp till 200 procent jämfört med andra delen 
av LPC-003. En ansökan om godkännande i USA kan antin-
gen baseras på en så kallad 505(b)(1), NCE (New Chemical 
Entity) eller 505(b)(2), tidigare känd substans. I båda fall-
en är det möjligt att basera säkerhetsdokumentationen till 
stor del på tillgänglig dokumentation för flutamide. Detta 
eftersom 2-hydroxyflutamide är den aktiva metaboliten av 
flutamide. Detta betyder lägre dokumentationskrav med 
avseende på den preklinsika dokumentationen och lägre 
kostnader. I USA ger 505(b)(1) respektive (2), 5 respektive 3 
års dokumentskydd. I Europa finns det möjlighet att antin-
gen ansökan enligt artikel 8 (3) – dvs. en full dossier för en 
ny substans eller enligt artikel 10(3), en hybridansökan. 
Dessa möjligheter motsvarar de amerikanska möjligheterna 
för ansökan. Även i Europa är det möjligt att basera säker-
hetsdokumentationen till stor del på publicerade data, 
oberoende av vilken typ av ansökan man väljer. I Europa 
finns sannolikt möjlighet för både en så kallad decentralise-
rad procedur (DCP) eller en centraliserad procedur när det 
gäller ansökningsförfarandet. Fördelen med DCP är större 
kontroll och säkerhet medan en CP ger ett godkännande 
direkt i alla europeiska länder inklusive Norge och Island.

Målindikationen för Liproca Depot är patienter behandla-
de med ”Aktiv Monitorering” eller ”Symtomstyrd behan-
dling” i väntan på kurativ behandling, kirurgi eller strålning. 
Målsättningen med behandlingen med Liproca Depot blir 
att förlänga tiden till att kurativ behandlings behöver ges, 
kanske så länge att behovet för kurativ behandling uteblir. I 
dag finns inga läkemedel godkända för behandling vid den-
na indikation. Ut ett regulatoriskt perspektiv är det en möj-
lighet eftersom kontrollgruppen i ett Fas III-program då inte 
får någon annan aktiv behandling. Svenska myndigheter, 
som tillhör de tonangivande myndigheterna i Europa, har 
pekat på att det finns underlag för att diskutera ”conditional 
approval” baserat på tidiga resultat i ett Fas III-program, där 
man sedan efter godkännande inväntar mer data (effekt på 
överlevnad).

Tillverkningsprocessen 
LIDDS projektplan för storskalig tillverkning av Liproca 
Depot har tagits fram efter diskussioner med myndigheter 
samt externa experter och granskats och verifierats av 
kvalificerade konsulter. Det är ur kommersiell synvinkel 
positivt att tillverkningsprocessen är säkrad inför att Fas 
III-program startar. I december 2015 tecknade LIDDS 
ett avtal med Recipharm för att utveckla en process 
för kommersiell produktion av Liproca Depot och för 
uppskalning inför tillverkning av prövningsprodukt för 
nästa studie. Produktionsöverföringen innebär investering 
av produktionsutrustning för kommersiell skala och 
uppsättning av en tillverkningslinje, överföring och 
säkerställande av analysmetoder för processkontroll, 
frisläppning och stabilitetskontroll samt implementering av 
know-how och kritiska tillverkningssteg.

Strategi för kommersialisering 
LIDDS avser att söka samarbete med ett eller flera 
läkemedelsbolag redan inför start av Fas III-programmet. 
På så sätt kan bolaget snabbare erhålla ett positivt 
kassaflöde, begränsa de egna investeringarna i det kliniska 
utvecklingsprogrammet och eliminera behovet av att bygga 
upp en global marknadsorganisation.

PATENTPORTFÖLJ OCH VARUMÄRKEN 
LIDDS teknologiplattform och produkten Liproca® Depot 
har patentskyddats på alla de viktigaste marknaderna inom 
ramarna för fem patentfamiljer. Totalt har hittills 84 natio-
nella godkännanden erhållits. Patentportföljen bedöms 
vara stark och täcker bland annat metoder för styrning 
av läkemedelsfrisättning, tillverkningsprocessen, device/
hjälpmedel för produkthantering, metod för styrning av 
härdtakt samt principen för behandling med depåprodukt. 
Varumärket Liproca är registrerat i EU och USA.
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HISTORIK
 
2007  Den första kliniska studien på 10 patienter med 
prostatacancer startar i Göteborg och Tammerfors. Den 
testade produkten, en tidig version av Liproca® Depot 
benämnd Liproca Implant har en låg koncentration aktiv 
substans och visar en något för snabb frisättning av läke-
medel. Nya, förbättrade versioner av Liproca utvecklas och 
testas i en råttmodell. De olika versionerna screenas i flera 
råttstudier för att slutligen fokuseras på en version, som hä-
refter benämns Liproca® Depot.

2008  Den första kliniska studien (Fas I/II) avslutas och 
de positiva tolerans- och säkerhetsresultaten skapar gr-
und för det fortsatta kliniska programmet. Utvecklingen 
av den nya versionen av Liproca, Liproca® Depot fortsätter 
framgångsrikt och läkemedelskoncentrationen ökas med 
en faktor 10 jämfört med den tidigare versionen som tes-
tats i den första kliniska studien. En mindre injektionsnål 
kan användas eftersom produkten innehåller mindre pul-
verpartiklar. Frisättning av den aktiva substansen görs mer 
långsam genom modifiering av produktionsprocessen och 
kompositionen. En kombinationsbehållare, som både utgör 
en primärförpackning för Liproca Pulver och en blandning-
sutrustning för pastan utvecklas och utgör bas för två nya 
patentansökningar. Den förbättrade versionen av Liproca 
testas i nya hundstudier, som förberedelse för nästa kliniska 
studie. Den slutliga versionen av Liproca, Liproca® Depot, 
tillverkas enligt Good Manufacturing Practice och studier av 
lagringsstabilitet inleds.

2009  Ny klinisk prövningsansökan om tillstånd att ge-
nomföra en Fas IIa effektstudie i patienter lämnas in i 
Finland. Ansökan godkänns utan några invändningar eller 
frågor. Studien genomförs som en multicenterstudie förde-
lat på fyra centra i Finland.

2010  Vid årets slut har 20 av de 24 inkluderade pati-
enterna behandlats i minst tre månader och en interim-
sutvärdering genomförts. De preliminära resultaten pre-
senteras för det svenska Läkemedelsverket vid ett andra 
vetenskapligt rådgivningsmöte. LIDDS uppmuntras att 
fortsätta det kliniska utvecklingsarbetet. LIDDS viktigaste 
patent för NanoZolid™ godkänns i EU.

2011  Den kliniska Fas IIa-studien som startades 2009 
avslutas. Resultaten visar att behandling med Liproca® De-
pot sänker PSA-värdet och minskar prostatavolymen och 
att sannolikt borde en högre dos ge bättre resultat. Resul-
taten från studien presenteras vid European Association 
of Urologys årliga kongress. En ny ansökan om tillstånd att 
genomföra ännu en klinisk Fas IIa-studie lämnas in i Sverige 
och Finland. Arbete inleds för att skala upp och industriali-
sera tillverkningen av Liproca® Depot. Baserat på de kliniska 
resultaten och framför allt analyser av koncentration av den 
aktiva substansen i blod genomförs simuleringsstudier för 
att skatta lokala koncentrationer i prostata. Ett förslag på 
regulatorisk strategi och framtida klinisk plan tas fram.

2012  VINNOVA ger finansiellt stöd till ett uppskalning-
sprojekt inom ramen för programmet Forska & Väx. En 
kompletterande klinisk Fas IIa-studie startas i Uppsala och 
Tammerfors med fokus på att demonstrera effekt på tumör, 
d.v.s. helt i linje med myndigheternas rekommendation. 
Alla patentansökningar är i nationell fas och godkänns land 
för land.

2013  Den kliniska studien avslutas framgångsrikt med 
tydlig effekt på såväl PSA-värde och prostatavolym som 
specifik anticancereffekt, verifierad med spektralanalys 
(MRSI) och vävnadsanalys.

2014 Bolaget listas på Nasdaq First North 

2015 Bolaget erhåller positiva resultat för Fas IIa-stu-
dien. Samma år ingår Bolaget ett samarbetsavtal med  
Recipharm gällande tillverkning av Liproca Depot. Reci-
pharm genomförde i samband med avtalet en strategisk 
investering om 5 MSEK i LIDDS. 
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FINANSIELL UTVECKLING  
I SAMMANDRAG
Nedanstående finansiell information i sammandrag avseende räkenskapsåren 2014-2015 är Bolagets reviderade 
koncernräkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 (K3) för samtliga år. Delårsrapporten för perioden 1 januari 2016 – 31 mars 2016, samt därtill jämförande 
finansiella information för motsvarande period föregående år har inte granskats av Bolagets revisor. Nedanstående 
sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med LIDDS reviderade koncernräkenskaper med tillhörande 
noter för räkenskapsåren 2014-2015 samt den oreviderade informationen i Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 
2016 – 31 mars 2016.  

KONCERNRAPPORT I SAMMANDRAG

TSEK 
2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2014-01-01

2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 2014-12-31

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -862 -1 607 -4 616 -5 158

Personalkostnader -595 -608 -3 233 -1 834

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 -24

-1 457 -2 215 -7 848 -7 016

Rörelseresultat -1 457 -2 215 -7 848 -7 016

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter

Ränteintäkter 0 36 33 65

Räntekostnader 0 0 0 -113

0 36 33 -48

Resultat efter finansiella poster -1 457 -2 179 -7 815 -7 064

Resultat före skatt -1 457 -2 179 -7 815 -7 064

Årets resultat -1 457 -2 179 -7 815 -7 064

KONCERNBALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
TSEK 2016-03-31 2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 87 952 81 617 86 117 79 761

87 952 81 617 86 117 79 761

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 87 952 81 617 86 117 79 761

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 936 496 753 985

Summa kortfristiga fordringar 936 496 753 985

Kassa och Bank 11 376 13 849 15 476 17 944

Summa omsättningstillgångar 12 312 14 345 16 229 18 929

SUMMA TILLGÅNGAR 100 264 95 962 102 346 98 690

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 98 316 94 193 99 773 96 372

Kortfristiga skulder 1 948 1 769 2 573 2 319

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 100 264 95 962 102 346 98 690
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

TSEK 
2016-01-31 2015-01-31 2015-01-01 2014-01-01

2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 2014-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 265 -2 239 -7 329 -6 842

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 835 -1 856 -6 356 -7 599

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 11 217 28 226

Periodens kassaflöde -4 100 -4 095 -2 468 13 786

Likvida medel vid periodens början 15 476 17 944 17 944 4 159

Likvida medel vid periodens slut 11 376 13 849 15 476 17 944

KONCERNENS NYCKELTAL
 2016-03-31 2015-03-31 2015 Helår 2014 Helår

Rörelsekapital 10 364 12 576 13 656 16 611

Kassalikviditet, % 632% 811% 631% 817%

Soliditet, % 98% 98% 97% 98%

Skuldsättningsgrad, % 0% 0% 0% 0%

NYCKELTALSDEFINITIONER
Rörelsekapital
Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder

Kassalikviditet
Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i pro-
cent av kortfristiga skulder

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i procent av eget kapital

HÄNDELSER EFTER SENASTE RAPPORT- 
PERIODENS UTGÅNG 
Extra bolagsstämma den 9 juni 2016
Vid extra bolagstämma den 9 juni 2016 beslutades:

• Att i enlighet med styrelsens förslag genomföra 
en nyemission av aktier med företrädesrätt för 
aktieägarna, dvs. Erbjudandet.

Tendenser och framtidsutsikter
Bolagets verksamhet har hittills omfattat och omfat-
tar i dagsläget främst forsknings- och utvecklingsverk-
samhet varför det i nuläget inte finns några kända 
tendenser avseende framtida produktion, lager eller 
försäljning av en produkt. Det finns såvitt styrelsen 
känner till, utöver generell osäkerhet relaterad till 
forsknings- och utvecklingsverksamhet och försening-
ar vid kliniska studier, inga kända tendenser, osäker-
hetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, 
åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en 
väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter
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EGET KAPITAL, 
SKULDER OCH  
ANNAN FINANSIELL 
INFORMATION
FINANSIELL STÄLLNING OCH KAPITALSTRUKTUR
Tabellen illustrerar Bolagets eget kapital och skuldsättning 
per 31 mars 2016. Med kortfristiga finansiella skulder avses 
skulder som förfaller inom ett år. LIDDS nettoskuldsättning 
(räntebärande skulder minskat med likvida medel) uppgick 
per 31 mars 2016 till -12,3 MSEK, varav likvida tillgångar 
representerade 11,4 MSEK. 

LIDDS balansomslutning uppgick per 31 mars 2016 till 
100,3 MSEK. Eget kapital uppgick till 98,3 MSEK och 
skulderna uppgick till 1,9 MSEK. Soliditeten uppgick 
därmed till 98 procent. Av skulderna på 1,9 MSEK var 0 
MSEK räntebärande skulder.

Eget kapital och skuldsättning (MSEK) 31 mars  
2016

KORTFRISTIGA SKULDER 
Mot garanti eller borgen 
Mot säkerhet 
Blancokrediter

 
0 
0 
0

Summa kortfristiga skulder 0

LÅNGFRISTIGA SKULDER 
Mot garanti eller borgen 
Mot säkerhet 
Blancokrediter

 
0 
0 
0

Summa långfristiga skulder 0

EGET KAPITAL 
Aktiekapital 
Överkursfond 
Övriga reserver 
Balanserade vinstmedel 
Periodens resultat 

 
0,7 

91,7 
15,2 
-7,8 
-1,6

Summa eget kapital 98,3

Summa eget kapital och skulder 100,3

Nettoskuldsättning (MSEK) 31 mars 
2016

LIKVIDITET 

(A) Kassa och bank 11,4

(B) Andra likvida medel 0

(C) Kortfristiga finansiella placeringar 0

(D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C)            11,4 

(E) Kortfristiga fordringar 0,9

KORTFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER  
(F) Kortfristiga skulder till kreditinstitut

 
0

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0

(H) Andra kortfristiga skulder 0

(I) Summa kortfristiga räntebärande skulder  
(F) + (G) + (H)

0

(J) Netto kortfristig skuldsättning (I) – (E) – (D) -12,3

LÅNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER  
(K) Långfristiga banklån

 
0

(L) Emitterade företagsobligationer 0

(M) Övriga långfristiga räntebärande skulder 0

(N) Summa långfristiga räntebärande skulder  
(K) + (L) + (M)

0

(O) Nettoskuldsättning (J) + (N)1 -12,3

1 Negativa tal innebär att bolaget har en nettokassa, d.v.s att likvida 
medel överstiger räntebärande skulder. 

RÖRELSEKAPITAL
Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet 
inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den 
kommande tolvmånadersperioden. Befintlig likviditet 
uppgick per 31 mars 2016 till 11,4 MSEK. Underskottet av 
rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden 
beräknas uppgå till cirka 18,0 MSEK under förutsättning 
att Bolaget inte tillförs kapital genom förestående 
Företrädesemission. 
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Mot bakgrund av ovanstående har Bolagets styrelse 
beslutat genomföra Företrädesemission om cirka 19,3 
MSEK efter emissionskostnader, som bedöms uppgå 
till omkring 3,2 MSEK varav garantiersättning utgör 
1,5 MSEK. Med beaktande av befintlig likviditet anser 
LIDDS att rörelsekapitalet efter genomförande av 
Företrädesemissionen är tillräckligt för att tillgodose 
rörelsekapitalbehovet under minst den kommande 
tolvmånadersperioden. Skulle Företrädesemissionen 
trots föreliggande tecknings-och garantiåtaganden inte 
bli fulltecknad och LIDDS inte lyckas generera ytterligare 
intäkter eller genomföra kostnadsneddragningar, 
kan Bolaget tvingas behöva söka ytterligare extern 
finansiering och senarelägga eller avbryta forsknings- och 
utvecklingsaktiviteter. Detta kan i förlängningen innebära 
att Bolagets verksamhet kan behöva begränsas.

GENOMFÖRDA, PÅGÅENDE OCH PLANERADE 
INVESTERINGAR
LIDDS investeringar består i huvudsak av utvecklingsarbete 
och patent uppgående till 1,5 MSEK respektive 0,3 MSEK 
för Q1 2016, 5,4 MSEK respektive 1,0 MSEK för helår 2015 
och 5,4 MSEK respektive 2,2 MSEK för helår 2014. LIDDS 
har varken några huvudsakliga pågående investeringar eller 
några framtida investeringar som styrelsen gjort klara åta-
ganden om. 
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AKTIEKAPITAL OCH 
ÄGARFÖRHÅLLAN-
DEN 
AKTIEN OCH AKTIEKAPITALET 
Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst lägst 
500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, fördelat på lägst 9 500 
000 aktier och högst 38 000 000 aktier. Före Nyemissionen 
uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 726 582,512 SEK och 
fördelas på 13 709 104 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde 
om 0,053 SEK. 

Nyemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att 
antalet aktier i Bolaget ökar med 3 916 886 aktier till 
17 625 990 aktier, vilket motsvarar en ökning om cirka 
29 procent. För de aktieägare som avstår att teckna 
aktier i Nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt 
motsvarande cirka 22 procent, beräknat som 3 916 886 
nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier 
i Bolaget efter Nyemissionen. Aktieägare har möjlighet att 
sälja sina teckningsrätter för att erhålla kompensation för 
utspädningen, se vidare avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Aktierna är denominerade i SEK och har emitterats 
i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen 
(2005:551). LIDDS är anslutet till Euroclears kontobaserade 
värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. 
Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den 
som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. 

Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda. Varje 
aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. 
Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma 
rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. 
Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya 
aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i 
enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman 
eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande 
beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar 
och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har 
aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det 
antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar 
föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. Bolagets 
aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd 
av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.  Det har 
inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden 
beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller 
föregående räkenskapsåret. Det finns för närvarande inga 
utestående konvertibla skuldebrev som berättigar teckning 
av aktier i LIDDS.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Aktiekapitalet i LIDDS uppgick per den 31 december 2015 
till SEK 726 582,512 fördelat på 12 462 822 aktier med ett 
kvotvärde om SEK 0,053 per aktie. Aktiekapitalet i LIDDS 
uppgick per den 31 mars 2016 till SEK 726 582,512 fördelat 
på 13 709 104 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,053 per 
aktie.

År Transaktion Ökning av 
antalet aktier

Totalt antal 
aktier

Förändring av 
aktiekapitalet

Totalt 
aktiekapital

Kvot-värde

1999 Nybildning 1 000 100 000,000 100 000,000 100,000

2003 Nyemission 130 1 130 13 000,000 113 000,000 100,000

2004 Nyemission 30 1 160 3 000,000 116 000,000 100,000

2005 Nyemission 1 030 2 190 103 000,000 219 000,000 100,000

2006 Split 2 187 810 2 190 000 - 219 000,000 0,100

2007 Nyemission 4 556 900 6 746 900 455 690,000 674 690,000 0,100

2010 Nyemission,  
justering kvotvärde

1 000 000 7 746 900 -287 345,000 387 345,000 0,050

2011 Nyemission 968 362 8 715 262 48 418,100 435 763,100 0,050

2013 Nyemission 871 526 9 586 788 43 576,300 479 339,400 0,050

2014 Fondemission - - 28 760,364 508 099,764 0,053

2014 Nyemission 2 876 034 12 462 822 152 429,802 660 529,566 0,053

2015 Nyemission 1 246 282 13 709 104 66 052,946 726 582,512 0,053

2016 Nyemission* 3 916 886 17 625 990 207 594,958 934 177,470 0,053

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Antalet aktieägare i LIDDS uppgick till cirka 1 200 per den 
31 mars 2016. Av nedanstående tabell framgår information 
avseende ägarförhållandena i Bolaget per den 31 mars 
2016 med därefter kända förändringar. För uppgift om 
styrelseledamöters och ledande befattningshavares innehav 
i Bolaget, se avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisorer”.

UTDELNINGSPOLITIK 
LIDDS fokuserar på forskning och utveckling av nya 
produkter och tillgängliga finansiella resurser avses därför 
användas för att finansiera dessa projekt. Styrelsen avser 
därför inte föreslå någon aktieutdelning under de närmast 
kommande åren.

BEMYNDIGANDEN
Årsstämman som avhölls den 22 april 2016 beslutade att 
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under 

tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av 
aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om 
apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska 
kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till ett antal 
motsvarande tio procent av totalt antal aktier i bolaget vid 
tidpunkten för årsstämman samt att emissionskursen ska 
vara marknadsmässig. Syftet med bemyndigandet är att 
kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och 
finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission 
till industriella partners inom ramen för samarbeten och 
allianser.

AKTIEBASERADE INCITAMENTSPROGRAM, 
OPTIONER OCH KONVERTIBLER
Det finns för närvarande inga utestående aktiebaserade 
incitamentsprogram i LIDDS. 

Namn Antal aktier Andel av  
kapital och röster 

Wikow Venture AB 1 330 930 9,71 %

P.U.L.S. AB 860 418 6,28 %

Recipharm Venture Fund AB 555 555 4,05 %

Henry Dunkers 422 858 3,08 %

Hans Lennernäs med bolag 400 912 2,92 %

Pareto Securities AB 387 359 2,83 %

BWG Invest Sarl 330 000 2,41 %

T-Bolaget AB 292 655 2,13 %

Swedeocean AB 250 000 1,82 %

East Bay AB 249 999 1,82 %

Övriga 8 628 418 62,94 %

Totalt 13 709 104 100 %

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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PERSONER MED INSYNSSTÄLLNING 
Nedan följer Bolagets sammanställning av insynspersoner och dessa innehav per den 1 juni 2016.

HANDELSPLATS OCH KURSUTVECKLING 
Bolaget är ett avstämningsbolag och dess aktiebok förs av Euroclear. LIDDS aktier är upptagna till handel på First North 
sedan den 31 juli 2014. Aktiens ISIN-kod är SE0001958612 och kortnamnet är LIDDS. Betalkurs i LIDDS per den 2 juni 
2016 var 7,50 SEK per aktie, vilket ger ett börsvärde om omkring 100 MSEK. 
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Namn Antal  
aktier

Funktion

Jan Törnell 11 000 Styrelseordförande

Anders Bjartell 5 600 Styrelseledamot

IngaLill Forslund Larsson 3 500 Styrelseledamot

Maria Forss 0 Styrelseledamot

Susanna Urdmark 1 000 Styrelseledamot

Monica Wallter 8 000 CEO

Bengt Norvik 4 600 CFO

Carl-Gustaf Gölander 0 Ansvarig för klinisk FoU

Stefan Grudén 0 Farmaceutisk FoU

Niklas Axén 100 000 Material & Device

Anna Törner 0 Regulatory Affairs



 FÖRETRÄDESEMISSION 2016             35

LIDDS teknologi gör det möjligt att utveckla nya 
produkter baserade på läkemedelssubstanser som 
redan godkänts av myndigheterna. Det minskar 
utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att 
nå fram till marknadsgodkännande
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Jan Törnell, född 1960, styrelseordförande sedan april 2015

Erfarenhet: 15 års erfarenhet av exekutiva roller inom läkemedelsindustrin i olika länder. 
Professor med läkarbakgrund. CEO i Oncorena AB och Innoext AB. Tidigare Global Vice 
President Strategy för AstraZeneca Oncology & Infection. Adjungerad professor vid 
Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs 
Universitet. Styrelseordförande i Glactone Pharma AB och styrelseledamot i Diaprost AB. 
Partner i P.U.L.S.

Aktieinnehav i Bolaget: 11 000 aktier 

Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: 
Innoext AB

 
 

Susanna Urdmark, född 1971, styrelseledamot sedan 2015

Erfarenhet: Master in Medical Sciences, Boston University School of Medicine, Civilekonom 
från Handelshögskolan i Stockholm. Vice VD och finanschef på Bluefish Pharmaceuticals. 
Tidigare Portfolio Manager för Handelsbanken Global Equity Healthcare Fund, 2005-2007, 
Senior Equity Research Analyst, Pharmaceuticals and Biotechnology, Handelsbanken 
Capital Markets, 2001-2005, Senior Equity Research Analyst Biotechnology vid Carnegie 
Investment Bank, 2001 och 1996-1998.

Aktieinnehav i Bolaget: 1 000 aktier 

Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: 
Inget

Bolag Position Tidsperiod

Glactone Pharma AB Styrelseordförande Pågående

Glactone Pharma Development AB Styrelseordförande Pågående

Innoext AB Styrelseledamot och VD Pågående

Stayable Therapeutics AB Styrelseledamot Pågående

Ideella föreningen Hammars Brygg förening Styrelseledamot Pågående

Diaprost AB Styrelseledamot Pågående

Bolag Position Tidsperiod

Bluefish Pharma AB Styrelseledamot Pågående

Bluefish Pharmaceuticals AB (publ) Extern vice VD Pågående

Bliuefish Pharma Incentive AB Styrelseledamot Pågående

STYRELSE, LEDANDE 
BEFATTNINGS- 
HAVARE OCH  
REVISOR
STYRELSE
Enligt bolagsordningen ska LIDDS styrelse bestå av lägst tre 
och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Bolagets 
styrelse består för närvarande av fem personer, inklusive 

ordförande. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till 
slutet av kommande årsstämma. Styrelseledamöterna kan 
nås via Bolagets adress.

Nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om 
födelseår, år för inval i styrelsen, erfarenhet, pågående och 
tidigare uppdrag sedan fem år, bolag som personen arbetar 
i och äger eller är delägare i, samt aktieinnehav i Bolaget. 
Uppdrag i Bolaget förtecknas inte. Med aktieinnehav i 
Bolaget omfattas eget och/eller närståendes innehav. 

Uppgifterna om antal aktier, vilka hämtats från Bolagets 
insynsregister, inkluderar även närståendes innehav av 
aktier

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolagsengagemang de senaste fem åren:
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Inga-Lill Forslund, född 1954 styrelseledamot sedan 2015

Erfarenhet: Ekonomutbildning med marknadsföringsinriktning från Uppsala universitet. 
Leg. Barnmorska.  Mångårigt försäljnings- och marknadsansvar från läkemedelsindustrin, 
bland annat affärsområdesansvar för Urologi, Global Marketing på Ferring Pharmaceuticals. 
Har innehaft flera olika kommersiella roller inom AstraZeneca, bland annat med ansvar 
för ett antal produktlanseringar. Seniorkonsult på Lisberg Executive Search och Boyden 
International. VD i eget fastighets- och konsultbolag. Styrelseerfarenhet från flera Life 
science-bolag.

Aktieinnehav i Bolaget: 3 500 aktier

Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: 
Ellet Assets AB, Fastighets AB Olshög

Maria Forss, född 1972, styrelseledamot sedan 2015

Erfarenhet: Ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 
och Concordia University, Montreal. Verksam som Vice President Business Development 
& Global Marketing på det svenska noterade bolaget Vitrolife sedan 2012. Maria Forss 
har under 20 år arbetat med produktutveckling, affärsutveckling och marknadsföring av 
läkemedel i globala roller på AstraZeneca samt i det virtuella bolaget Duocort Pharma, där 
hon som VD och projektledare hade i uppdrag att ta ett nytt läkemedel från kliniska studier 
till regulatoriskt godkännande och försäljning av bolaget. Erfarenhet av produktutveckling 
av läkemedel från tidig fas till kommersialisering och från flera styrelseuppdrag inom 
läkemedels- och medicinteknikbolag.

Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: 
Crependo AB (under perioden avslutat)

Bolag Position Tidsperiod

Ceprendo AB Styrelseledamot Pågående

Bostadsrättsföreningen Alania 1 Styrelseledamot Pågående

Oncorena AB Styrelseledamot Under perioden avslutat

Oncorena Holding AB Styrelseledamot Under perioden avslutat

Bolag Position Tidsperiod

Ellet Assets AB VD och styrelseledamot Pågående

Fastighets AB Olshög VD och styrelseledamot Pågående

Lund University Bioscience AB Styrelseledamot Pågående

XImmune AB Styrelseledamot Pågående

Truly Labs AB Styrelseledamot Pågående

Truly Translational Sweden AB Styrelseledamot Under perioden avslutat

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolagsengagemang de senaste fem åren:
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Anders Bjartell, född 1959, styrelseledamot sedan 2015

Erfarenhet: Professor och överläkare i urologi vid Skånes Universitetssjukhus sedan 
2006. Disputerad i Medicinsk cellforskning. Europeisk specialistexamen i Urologi. 
Visiting Investigator vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York, 2005-2007. 
Associate Editor för European Urologi, 2005-2012. Ansvarig för kliniska prövningar i 
prostatacancer vid urologkliniken SUS Malmö sedan 2007. Nationell huvudprövare 
för flera nya läkemedel mot prostatacancer under senare år. Forskargruppsledare 
för urologisk cancerforskning vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds 
universitet. Publicerat över 200 vetenskapliga originalartiklar. H-index 39. Har erfarenhet 
av styrelsearbete inom europeisk urologi, stiftelser och Life science.

Aktieinnehav i Bolaget: 5 600 aktier 

Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i:  
D-Doc AB

Monica Wallter, född 1956, CEO

Erfarenhet: Marknadsekonom från Lunds Universitet. Tidigare CEO för Ellen AB (publ) 
2008-2014 och CEO Probi AB (publ) 2000-2003. Mångårig erfarenhet från strategiska 
och operativa chefsbefattningar inom Pharmaciakoncernen 1986-1995 samt Pharmacia 
& Upjohn under åren 1996-2000.

Aktieinnehav i Bolaget: 8 000 aktier

Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i:  
Top Rider Strömsholm AB

Bolag Position Tidsperiod

D-Doc AB Styrelseledamot Pågående

Glactone Pharma AB Styrelseledamot Pågående

Glactone Pharma Development AB Styrelseledamot Pågående

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse Styrelseledamot Pågående

Stiftelsen för bekämpande av Cancer vid Allmänna 
Sjukhuset i Malmö

Ordförande Pågående

Bolag Position Tidsperiod

First Corner AB VD, styrelseledamot Pågående

Top Rider Strömsholm AB Styrelseledamot Pågående

Enzymatica AB (publ) Styrelseledamot Pågående

Parlanti Passion Europe AB Styrelseordförande Pågående

Ellen Aktiebolag Extern VD Under perioden avslutat

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
De nuvarande ledande befattningshavarna i LIDDS, 
när dessa tillträdde sina befattningar samt födelseår, 
utbildning, erfarenhet, aktieinnehav i LIDDS samt pågående 
och tidigare uppdrag sedan fem år redovisas nedan. 

Vidare anges aktieinnehav i Bolaget. Befattningshavare nås 
via Bolagets adress.

Uppgifterna om antal aktier, vilka hämtats från Bolagets 
insynsregister, inkluderar även närståendes innehav av 
aktier. 

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolagsengagemang de senaste fem åren:



 FÖRETRÄDESEMISSION 2016             39

Bengt Norvik, född 1955, CFO

Erfarenhet: Ekonomistudier vid Uppsala Universitet. Tidigare CFO i Know IT AB (publ), Pargon AB och Upnod AB. 
Bengt driver sitt eget företag Markett Affärsutveckling AB som tillhandahåller konsulttjänster inom administration, 
ekonomi och finansiering. Bengt har erfarenhet från såväl börsnoterade som nyetablerade företag inom Life Science, 
IT-branschen och handel

Aktieinnehav i Bolaget: 4 600 aktier 

Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i:  
Markett Affärsutveckling Aktiebolag 

Carl-Gustaf Gölander, född 1953, ansvarig för klinisk FoU

Erfarenhet: Civilingenjör, MSc. och PhD från KTH samt MBA i Project Management från Linköpings Högskola. Cirka 10 
års erfarenhet som expert inom Biomaterial och därefter 25 års erfarenhet från läkemedelsutveckling. Har innehaft 
olika ledande FoU befattningar inom Pharmacia, Q-Med, Orexo, Quintiles, Oxthera samt BAAU Therapeutics och 
bidragit i utveckling av ett tiotal läkemedels- och medical device produkter inom olika indikationsområden.

Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: 
Golander Consuting AB

Stefan Grudén, född 1972, ansvarig för farmaceutisk FoU

Erfarenhet: Apotekare, M.Sc. Pharm., från Uppsala Universitet. 17 års erfarenhet från farmaceutisk forskning och 
utveckling varav 15 år i ledande tjänster och som Farmacichef både på Galenica AB, Malmö och Orexo AB, Uppsala. 
Medverkat i utvecklingen av över 50 olika projekt, varav mer än en tredjedel har blivit uppskalade till produktionsskala 
och idag finns på marknaden som kommersiella produkter. Har en gedigen erfarenhet inom fasta och halvfasta Drug 
Delivery teknologier. Han kommer närmast från en tjänst som Innovationskoordinator på Orexo AB.

 Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: 
Inget 

Bolag Position Tidsperiod

Markett Affärsutveckling Aktiebolag VD, styrelseledamot Pågående

Bolag Position Tidsperiod

Golander Consulting AB VD, styrelseledamot Pågående

BAAU Therapeutics AB Extern VD Under perioden avslutat

Bolag Position Tidsperiod

FormulationWise AB Styrelseledamot Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolagsengagemang de senaste fem åren:
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Niklas Axén, född 1963, ansvarig för material & device

Erfarenhet: Civilingenjör, Teknisk Fysisk vid Uppsala Universitet, Teknisk Doktor och Docent i materialvetenskap vid 
Uppsala Universitet. Niklas Axén har tidigare arbetat med produktutveckling på De Beers och Hemapure, samt varit 
huvudansvarig för FoU i bl.a. Cerbio Tech AB, Doxa AB och Ortoway AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 100 000 aktier 

Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: 
Rolf Axén konsultbyrå AB, Nexan, Sätrarnas frukt, Mini-bagarna, Ortoway AB (under perioden avslutat)

REVISORER
Mazar SET Revisionsbyrå AB är Bolagets revisor 
sedan september 2013, med Andreas Brodström som 
huvudansvarig revisor. Andreas Brodström är auktoriserad 
revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för 
revisorer i Sverige.  Revisorerna kan nås via Mazar SET 
Revisionsbyrå AB:s adress, Järnvägsgatan 7, 252 24 
Helsingborg. 

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSE OCH 
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Samtliga Bolagets styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare kan nås via Bolagets adress, LIDDS AB 
(publ), Virdings allé 32 B, 754 50 Uppsala.

Ingen av LIDDSs styrelseledamöter eller ledande befat-
tningshavare under de senaste fem åren (i) dömts i 
bedrägerirelaterade mål, (ii) försatts i konkurs eller varit 
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i bolag 
som försatts i konkurs eller tvångslikvidation, (iii) varit 
föremål för anklagelser eller sanktioner från myndigheter 
eller offentligrättsligt reglerade yrkessammanslutningar eller 
(iv) ålagts näringsförbud. Inga familjeband föreligger mellan 
Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. 
Ej heller föreligger några intressekonflikter eller 

potentiella sådana, varvid styrelseledamöters och ledande 
befattningshavares privata intressen skulle stå i strid med 
Bolagets intressen. 

BOLAGSSTYRNING 
Samtliga styrelseledamöter är valda fram till nästa 
årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att i förtid 
frånträda sitt uppdrag. För iakttagande av aktiebolagslagens 
bestämmelser om bolagsstyrning har Bolaget upprättat 
och antagit en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner 
avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
verkställande direktören, vilken behandlar dennes 
arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt 
fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. 

Med beaktande av LIDDS storlek har styrelsen inte inom sig 
upprättat särskilda utskott. Bolaget är inte skyldigt att följa 
svensk kod för bolagsstyrning och har inte heller frivilligt 
förpliktat sig att följa denna. 

Styrelsearvode inklusive arvode till ordföranden, 
fastställs av aktieägarna vid årsstämma eller, vid behov, 
extra bolagsstämma. Vid årsstämman 2016 beslutades 
att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor till 
styrelseordförande och med 60 000 kronor vardera till 
övriga styrelseledamöter.

Bolag Position Tidsperiod

Oxsätra Åkerlänna Utveckling AB (svb) Styrelseledamot Pågående

MiNi-bagarma Innehavare Pågående

Sätrarnas frukt Innehavare Pågående

NEXAN Innehavare Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren:
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LEGALA FRÅGOR 
OCH ÖVRIG  
INFORMATION 
ALLMÄN BOLAGSINFORMATION
Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är LIDDS AB 
(publ). Bolagets organisationsnummer är 556580- 2856 
och styrelsen har sitt säte i Uppsala. Bolaget är ett publikt 
aktiebolag bildat och registrerat i enlighet med svensk rätt. 
Bolaget bildades den 4 november 1999 och registrerades 
hos Bolagsverket den 30 november 1999. Bolaget är ett 
avstämningsbolag och dess aktiebok förs av Euroclear. 
Bolagets associationsform regleras av, och aktieägarnas 
rättigheter kan ändras endast i enlighet med de förfaranden 
som anges i aktiebolagslagen (2005:551). LIDDS aktier är 
upptagna till handel på First North sedan den 31 juli 2014. 
Bolagets Certified adviser är Redeye AB.

Bolaget ingår inte i någon koncern och äger inte några 
aktier i andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen 
av Bolagets ekonomiska situation.

VÄSENTLIGA AVTAL
Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga avtal 
som LIDDS ingått under de senaste två åren samt andra 
avtal som LIDDS ingått och som innehåller rättigheter och 
förpliktelser som är av väsentlig betydelse för LIDDS.

Bolaget har löpande konsultavtal med Niklas Axén, Bengt 
Norvik, Stefan Grudén och Carl-Gustaf Gölander.

Bolaget har i december 2015 ingått avtal med Recipharm, 
som ska producera Liproca Depot inför nästa kliniska studie. 
Recipharm ska också i nästa steg validera en kommersiell 
produktionslinje baserad på LIDDS egenutvecklade 
tillverkningsteknologi. I samband med avtalet investerade 
Recipharm 5 MSEK i en riktad nyemission av LIDDS-aktier.

I övrigt har LIDDS gjort bedömningen att ingångna avtal är 
hänförliga till Bolagets löpande affärsverksamhet.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH 
SKILJEFÖRFARANDEN
LIDDS har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller 
skiljeförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden och 
sådana som LIDDS är medvetet om kan uppkomma) under 
de senaste tolv månaderna, som

nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på 
LIDDS finansiella ställning eller lönsamhet. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Det föreligger inte några transaktioner med närstående 
bortsett från löner, ersättningar och övrigt som redovisas 
under detta avsnitt och avsnittet ”Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisorer”. Samtliga transaktioner 
med närstående har varit på marknadsmässiga villkor. 

Under det första kvartalet 2016 har följande när-
ståendetransaktioner inträffat: Niklas Axén har erhållit kon- 
sultarvode med 245 KSEK. Bengt Norvik har erhållit 
konsultarvode med 215 KSEK. Stefan Grudén har erhållit kon- 
sultarvode med 258 KSEK. Carl-Gustaf Gölander har erhållit 
konsultarvode med 204 KSEK. 

Under 2015 inträffade följande närståendetransaktioner: 
Niklas Axén har erhållit konsultarvode med 1 042 KSEK. Bengt 
Norvik har erhållit konsultarvode med 414 KSEK. Stefan 
Grudén har erhållit konsultarvode med 813 KSEK.  
Carl-Gustaf Gölander har erhållit konsultarvode med 668 
KSEK. Tidigare CFO P-O Forsberg har erhållit konsultarvode 
om 234 KSEK.

Under 2014 inträffade följande närståendetransaktioner. 
Niklas Axén har erhållit konsultarvode med 1 402 KSEK. 
Stefan Grudén har erhållit konsultarvode med 138 KSEK. 
Tidigare CFO P-O Forsberg har erhållit konsultarvode om  
613 KSEK.

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN
Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtagandena 
enligt vad som närmare anges nedan. Totalt uppgår 
tecknings- och garantiåtagandena till 100,0 procent av 
Företrädesemissionen.
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TECKNINGSÅTAGANDEN 
LIDDS har i maj 2016 erhållit teckningsåtaganden om 
cirka 4,3 MSEK, motsvarande cirka 18,9 procent av 
emissionsvolymen. Parterna har gentemot Bolaget åtagit sig 
att teckna aktier för de belopp som anges nedan. För dessa 
teckningsåtaganden utgår ingen ersättning och de är inte 

Namn Teckningsförbindelse (SEK) Andel (%) 

Wikow Venture AB 2 186 524 9,7%

Recipharm Venture Fund AB 912 698 4,1%

Henry Dunkers Förvaltningsaktiebolag 694 692 3,1%

Olle Florén 246 428 1,1%

Styrelse & ledning 219 633 1,0%

Niklas Axén 164 283  

Jan Törnell 18 067  

Monica Wallter genom First Corner AB 13 139  

Anders Bjartell 9 200  

Bengt Norvik 7 556  

IngaLill Forslund Larsson 5 750  

Susanna Urdmark 1 639  

 Totalt 4 259 974 18,9%

Namn Emissionsgaranti (SEK) Procentuell andel av Företrädesemis-
sionen 

Magnus Claesson 3 000 000 13,3%

Henry Dunkers Förvaltnings AB 2 000 000 8,9%

Afsnee AB 2 000 000 8,9%

Patric Bergström 2 000 000 8,9%

John Bäck 1 500 000 6,7%

Andreas Blomquist 1 500 000 6,7%

Hans Lundström 800 000 3,6%

Feat Invest AB 750 000 3,3%

Biehl Invest AB 750 000 3,3%

Jens Miöen 750 000 3,3%

Christoffer Lönn 512 121 2,3%

Thoren Tillväxt AB 500 000 2,2%

Richard Tejme 500 000 2,2%

Christian Månsson 500 000 2,2%

Jakob Tidholm 500 000 2,2%

Råsunda Förvaltning AB 500 000 2,2%

Pontus Ottosson 200 000 0,9%

 Totalt 18 262 121 81,1%

heller säkerställda. Följaktligen finns en risk att en eller flera 
parter inte kommer att uppfylla sina respektive åtaganden, 
se ”Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden” i 
avsnittet ”Riskfaktorer”. Samtliga personer som ingått 
teckningsåtagande kan nås på Bolagets adress.

GARANTIÅTAGANDEN 
Bolaget har i maj 2016 erhållit garantiåtaganden om 
cirka 18,3 MSEK, motsvarande cirka 81,1 procent av 
emissionsvolymen. Garanterna har åtagit sig att teckna 
och betala de nya aktierna som inte blir tecknade av andra 
tecknare i Företrädesemissionen. Garantiåtagandena 
uppgår högst till de belopp som anges nedan. Fördelningen 
mellan garanterna ska ske pro rata i förhållande 
till garanternas garanterade belopp. Garanternas 
betalningsförmåga är inte verifierad och ingen säkerhet 

har ställts för emissionsgarantierna. Följaktligen finns en 
risk att en eller flera parter inte kommer att uppfylla sina 
respektive åtaganden, se ”Ej säkerställda tecknings- och 
garantiåtaganden” i avsnittet ”Riskfaktorer”. 

LIDDS ska för dessa garantiåtaganden erlägga en ersättning 
om 8 procent av garanterat belopp (jämte eventuell 
mervärdesskatt), totalt cirka 1,5 MSEK. Samtliga garanter 
kan nås på Bolagets adress. 
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AKTIEÄGARAVTAL 
Styrelsen känner inte till att det föreligger några aktieägara-
vtal mellan Bolagets ägare.

UTFÄSTELSE OM LOCK-UP
Recipharm har gjort utfästelse om lock-up avseende de ak-
tier i LIDDS som Recipharm förvärvade i den riktade nyemis-
sionen i december 2015. Åtagandet om lock-up gäller i två 
år från förvärvet av aktierna.

FINANSIELLA OCH LEGALA RÅDGIVARE 
Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudan-
det. Redeye AB har tillhandahållit Bolaget rådgivning i sam-
band med Nyemissionen och erhåller ersättning för detta 
arbete. Redeye AB har utfört och kan också i framtiden 
komma att utföra olika rådgivnings- och andra tjänster för 
Bolaget, för vilka Redeye AB har erhållit och kan förväntas 
komma att erhålla ersättningar.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR 
Kopior av följande dokument finns under hela detta Mem-
orandums giltighetstid tillgängliga på LIDDS kontor med 
adress Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala på ordinarie kon-
torstid under vardagar: 

• Stiftelseurkund 

• Bolagsordning 

• Årsredovisningar för 2014 och 2015 som via hänvisning 
har införlivats till detta Memorandum 

• Delårsrapport för perioden januari – mars 2016, som 
via hänvisning har införlivats till detta Memorandum
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BOLAGSORDNING
Antagen på årsstämman 22 april 2016

§ 1 Firma

Bolagets firma är LIDDS AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Bolaget har sitt säte i Uppsala.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och kommersialisering 
av lokalt implanterade medicinleveranssystem och idka 
därmed förenligt verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 
2.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 9.500.000 stycken och högst 
38.000.000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen för bolaget skall bestå av lägst 3 och högst 10 le-
damöter med högst 10 suppleanter.

Bolaget skall ha lägst 1 och högst 2 revisorer med eller utan 
suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering 
i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall 
samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmä-
la sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 
bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
bolagsstämman.

§ 9 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behan-
dling:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sam-
mankallad.

6. Framläggande årsredovisningen och revisionsberät-
telsen, samt i förekommande fall, koncernredovisnin-
gen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om:

a)          fastställande av resultaträkning och balansräkning 
samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning;

b)          dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust     
enligt den fastställda balansräkningen; och

c)           ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkstäl-
lande direktören.

8.   Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelse-
suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

9.     Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

10.   Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i    
         förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

11.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt  
         aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 § 10 Räkenskapsår

 Räkenskapsåret är 1 januari – 31 december.

 § 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen 
är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregis-
ter enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument eller den som är antecknad på avstämn-
ingskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag 
skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer 
av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
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SKATTEFRÅGOR I 
SVERIGE
Nedan följer en sammanfattning av vissa svenska skatte-
frågor som aktualiseras med anledning av Företrädesemis-
sionen. 

Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning och 
är endast avsedd som allmän information. Redogörelsen 
är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor 
som kan uppkomma i sammanhanget. Till exempel be-
handlas inte värdepapper som innehas som lagertillgång 
i näringsverksamhet eller av handelsbolag och inte hell-
er de särskilda reglerna för skattefri kapitalvinst (inklus-
ive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som 
kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses 
näringsbetingade. Inte heller omfattas de särskilda regler 
som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidig-
are varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med 
stöd av sådana aktier eller aktier som förvaras på så kallat 
investeringssparkonto.

Beträffande vissa kategorier av skattskyldiga gäller särskil-
da skatteregler. Beskattningen av varje enskild aktieägare 
beror således på aktieägarens speciella situation. Varje ak-
tieägare bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få In-
formation om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i 
det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av 
utländska regler och skatteavtal.

OBEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE
 
Fysiska personer
Skatt på utdelning
För fysiska personer beskattas utdelning på mark-
nadsnoterade aktier i inkomstslaget kapital. Skattesatsen 
i inkomstslaget kapital är 30 procent. För fysiska personer 
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls normalt 
preliminär skatt på utdelning med 30 procent. Den prelim-
inära skatten innehålls av Euroclear eller, när det gäller för-
valtarregistrerade aktier, av den svenska förvaltaren.

Kapitalvinstbeskattning
När marknadsnoterade aktier säljs eller på annat sätt avyt-
tras kan en skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill ka-
pitalförlust uppstå i inkomstslaget kapital. Kapitalvinsten 
eller kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden mel-
lan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsut-
gifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för 
alla aktier av samma slag och sort beräknas gemensamt 
med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av 
marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alterna-
tivt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av 
försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgift-
er. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier är fullt ut 
avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra marknadsnoterade delägarrätter som uppstår under 
samma beskattningsår, förutom mot vinster på andelar i 
värdepappersfonder eller specialfonder som endast inne-
håller svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder.

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier som inte kan 
kvittas på detta sätt får dras av med 70 procent mot övriga 
inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i 
inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommu-
nal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och kom-
munal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 
procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 
000 kronor och 21 procent av resterande del. Ett sådant 
underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Aktiebolag
För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive 
skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. Kapi-
talvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som 
beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla ka-
pitalförluster på aktier får endast dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En sådan 
kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvit-
tas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bola-
gen. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får 
sparas utan begränsning i tid och kvittas mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efter-
följande beskattningsår.

BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA AKTIEÄGARE 
 
Skatt på utdelning
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag ut-
tas normalt svensk kupongskatt. I Sverige verkställs avdrag-
et för kupongskatt normalt av Euroclear eller, beträffande 
förvaltarregistrerade aktier av förvaltaren. Skattesatsen är 
30 procent. Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad för 
aktieägare bosatta i andra jurisdiktioner genom skatteavtal 
som Sverige ingått med vissa andra länder för undvikan-
de av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal 
möjliggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets 
skattesats direkt vid utdelningstillfället om erforderliga up-
pgifter om den utdelningsberättigade föreligger. I de fall 30 
procent kupongskatt innehållits vid utbetalning till en per-
son som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller 
för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetaln-
ing begäras hos Skatteverket före utgången av det femte 
kalenderåret efter utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och vars 
innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i Sverige kap-
italvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av ak-
tier. Aktieägare kan emellertid bli föremål för beskattning i 
sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan emellertid 
fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli 
föremål för svensk beskattning vid försäljning av aktier om 
de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de 
tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller stadig-
varande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel är 
dock i flera fall begränsad av skatteavtal mellan Sverige och 
andra länder
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ORDLISTA
ANTIANDROGENER
Substanser som motverkar effekter av androgena hormon-
er (manliga könshormoner) genom att blockera andro-
genreceptorer i kroppens celler.

CMC
(Chemistry Manufacturing and Controls) Den del av läke-
medelsutvecklingen som avser egenskaper hos läkeme-
delssubstansen och produkten, deras tillverkning och hur 
tillverkningen kontrolleras.

DRUG DELIVERY-TEKNOLOGI
En konstruktion av farmaceutiska hjälpämnen som frisätter 
det aktiva läkemedlet på ett medicinskt optimalt sätt

FARMACEUTISKT HJÄLPÄMNE
Är ett inaktivt ämne, som används som en bärare för den 
aktiva substansen för ett läkemedel

FARMAKOLOGI
Läran om läkemedelsmekanismer och effekter

GLEASON SCORE
Namngivet efter innovatören Donald Gleason, MD, är stan-
dard för att utröna aggressiviteten av prostatacancer. 

HISTOPATOLOGI
Mikroskopisk vävnadsanalys

IMMUNOLOGISKA REAKTIONER
Reaktioner mot kroppsfrämmande ämnen

LOKALISERAD PROSTATACANCER
Cancer som inte har hunnit sprida sig utanför prostatan

LÄKEMEDELSBÄRARE
Preparatformer bestående av något transportmedium 
i förening med ett läkemedel för förbättrad distribution i 
kroppen och förstärkt effekt av läkemedlet

METABOLISK AKTIVITET
Sammanfattande namn på de biologiska processer där 
näringsämnen och kroppsfrämmande ämnen (bland an-
nat läkemedel) tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, 
omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen

MRI
(Magnetic Resonance Imaging) magnetröntgen/bildanalys

NEOADJUVANT BEHANDLING
Förbehandling innan till exempel strålning eller kirurgi

PALPERING
Medicinsk diagnosteknik som innebär att den un-
dersökande, till exempel en läkare, sjuksköterska eller en 
sjukgymnast, känner med händerna och fingrarna för att 
upptäcka sjukliga förändringar

PSA
Är en biomarkör för prostatacancer

ATROFI
Förtvining av en cell, vävnad eller ett organ på grund av 
åldrande, sjukdomstillstånd eller påverkan av läkemedel

MPA
(Medical Products Agency) Läkemedelsverket i Sverige

EMA
(European Medicines Agency) Europeiska läkemedelsmyn-
digheten i London

2-HOF
Två-hydroxiflutamid den aktiva substansen i Liproca® Depot
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ADRESSER
 

BOLAGET
LIDDS AB (publ)

SE-754 50 Uppsala

Besöksadress: Virdings allé 32B

E-post: info@liddspharma.com 

Hemsida: www.lidds.se  

FINANSIELL RÅDGIVARE
Redeye AB

Box 7141 SE-103 87 Stockholm 

Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 42

Telefon: 08-545 013 30

E-post: info@redeye.se 

Hemsida: www.redeye.se 

LEGAL RÅDGIVARE
Fredersen Advokatbyrå AB

SE-211 15 Malmö

Besöksadress: Turning Torso

Telefon: 040-10 97 90

E-post: info@fredersen.se

Hemsida: www.fredersen.se 

EMISSIONSINSTITUT
Aqurat Fondkommission AB

Box 7461 SE-103 92 Stockholm

Besöksadress: Kungsgatan 58

Telefon: 08-684 05 800

E-post: info@aqurat.se

Hemsida: www.aqurat.se




