Pressmeddelande

Omräkning av teckningsoptioner av serie 2019/2020

Pressmeddelande: Uppsala 8 juli 2020. Dicot AB (publ) (”Dicot”) kommer i enlighet med villkoren
för utgivna teckningsoptioner av serie 2019/2020 genomföra en omräkning enligt optionsvillkoren
till följd av den senaste genomförda emissionen av units som offentliggjordes den 23 april 2020.
Omräkning kommer ske av dels teckningskursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av
teckningsoption och dels av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.
Information om omräkning av optionsvillkor framgår nedan.

Teckningsoptioner av serie 2019/2020
Omräkning av teckningskursen vid teckning av aktie genom utnyttjande av teckningsoption av serie
2019/2020 kommer ske efter ordinarie mätperiod 14 september 2020 till den 25 september 2020.
Omräkning kommer ske enligt punkt 6.3 i tidigare offentliggjorda villkor för teckningsoptioner av
serie 2019/2020. Omräkningen kan resultera i en teckningskurs som understiger det golv om 2,60
SEK som finns angivet i punkt 4 i villkoren för teckningsoptionerna av serie 2019/2020.
Slutlig omräkning kommer att offentliggöras via pressmeddelande efter mätperiodens slut den 25
september 2020 men innan nyttjandeperioden som löper mellan den 1 oktober 2020 till den 15
oktober 2020.

Fullständiga villkor
Fullständiga optionsvillkor för serie 2019/2020 återfinns på Dicots hemsida:
https://www.dicot.se/media/203834/villkor-foer-teckningsoptioner-av-serie-to1-v2.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Beijer CEO
Tel: +46 706 636009
Email: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB
Dicots affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten Libiguin®, som läkemedel för behandling av
sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention
att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale,
med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden.
Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 900 aktieägare. För mer information se
www.dicot.se.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Dicot AB ("Bolaget") och
investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i
prospektet.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i
eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta
pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter
till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till
en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller
andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen
hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller
emissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i
sådant land.
De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk
federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA,
teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att
registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter
eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte
omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA
och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i
USA.
Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas
till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES samt i Storbritannien kan därför värdepapperna
endast erbjudas till kvalificerade investerare.

