Pressmeddelande

Dicot tillförs 17,4 MSEK genom utnyttjande av
teckningsoptioner av serie TO2

Pressmeddelande: Uppsala, 6 april 2021. Dicot AB (publ) (”Dicot” eller "Bolaget") meddelar utfallet
från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2
utnyttjade 21 163 347 teckningsoptioner, motsvarande cirka 97,02 procent av antalet utestående
teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 21 163 347 aktier till teckningskursen 0,82 SEK per
aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Dicot cirka 17,4 MSEK före
emissionskostnader.
Bakgrund
Under det andra kvartalet 2020 genomförde Dicot en företrädesemission av s.k. units, bestående av
en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Varje teckningsoption
av serie TO2 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Dicot. Utnyttjandeperioden löpte
mellan den 15 mars 2021 och den 31 mars 2021.
Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid
Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre veckor.
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida,
www.dicot.se
Antal aktier och aktiekapital
Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Dicot med 21 163 347 aktier, från
43 668 398 till 64 831 745 aktier. Aktiekapitalet ökar med 2 645 418,38 SEK, från 5 458 549,75 SEK till
8 103 968,13 SEK.
För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serie TO2, uppgår
utspädningen till cirka 32,6 procent.
Jag vill tacka för det stora förtroendet som våra aktieägare återigen visat - det stärker oss inför
framtiden med utvecklingen av vår läkemedelskandidat och det fortsatta arbetet att bygga företaget,
säger Dicots VD Göran Beijer.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare
till Dicot i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.
För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Beijer, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 706 63 60 09
E-post: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre
behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre
effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner
män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.
Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå
strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att
kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.
Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1600 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 april 2021.

