
Personer i ledning och styrelse har tecknat
units i Dicots pågående företrädesemission
Pressmeddelande: Uppsala, 20 januari 2023. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget")
kan idag meddela att personer i ledning och styrelse har tecknat units för cirka 1,1 MSEK
i den pågående företrädesemissionen av units om totalt cirka 54,8 MSEK
(”Företrädesemissionen”) i enlighet med prospektet.  

EJ  FÖR  OFFENTLIGGÖRANDE,  PUBLICERING  ELLER  DISTRIBUTION,  DIREKT
ELLER  INDIREKT,  I  ELLER  TILL  USA,  AUSTRALIEN,  JAPAN,  NYA ZEELAND,
SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION  AV DETTA PRESSMEDDELANDE  SKULLE  VARA I  STRID  MED
GÄLLANDE REGLER.

Elin Trampe (vd), Eva Sjökvist Saers (styrelseordförande), Michael Zell (styrelseledamot), Per-
Göran Gillberg (styrelseledamot) och Göran Beijer  (Strategic Business Advisor)  har tecknat
units med stöd av uniträtter motsvarande totalt cirka 969 000 SEK. Därutöver har Elin Trampe
(vd), Charlotta Gauffin (CSO), Björn Petersson (CFO), Mikael von Euler (styrelseledamot) och
Göran Beijer (Strategic Business Advisor) tecknat units  utan stöd av uniträtter  motsvarande
totalt cirka 133 000 SEK.

Emissionslikviden  från  Företrädesemissionen  avses  primärt  användas  för  finansiering  av
avslutande  prekliniska  studier  samt  uppstart  av  kliniska  fas  1-studier  kopplat  till  Bolagets
läkemedelskandidat  LIB-01,  något  Bolaget  räknar  med  att  starta  under  mitten  av  2023.
Emissionslikviden  kommer  även  att  användes  för  GMP-tillverkning  av  färdig  produkt  för
kliniska fas 1-studier samt inköp av material.

Bolaget  har  sedan  tidigare  erhållit  teckningsförbindelser  om cirka  5,0  MSEK från  styrelse,
ledning och nuvarande aktieägare samt emissionsgarantier om cirka 29,8 MSEK, motsvarande
totalt cirka 63,5 procent av Företrädesemissionen.
 
Rådgivare
Corpura  Fondkommission  AB  (www.corpura.se) är  finansiell  rådgivare  och  Advokatfirman
Lindahl  KB är  legal  rådgivare  till  Dicot  i  samband med Företrädesemissionen.  Hagberg &
Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elin Trampe, vd
Telefon: +46 739 80 14 08
E-post: elin.trampe@dicot.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 20 januari 2023 kl. 08.30.
 
Kort om Dicot (publ) 
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att
bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med
betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på
marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är
värderad till 75 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och
med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag



finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information, se
www.dicot.se.


