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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 

sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 

UTVECKLINGEN SKER I EGEN REGI fram till och med fas 

allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, 

DICOT ÄR NOTERAT

Läs mer på dicot.se.

Dicot i korthet

Information om teckningsoptionerna

Villkor   För en (1) teckningsoption av serie TO2 i Dicot kan innehavaren teckna 
   en (1) ny aktie i Dicot

Teckningskurs

Utnyttjandeperiod 17 mars till och med 31 mars 2021

Sista dag för handel 29 mars 2021

Betalning  Genom samtidig betalning

Teckning genom utnyttjande av teckningsoptioner

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras eller utnyttjas för teckning av nya aktier kommer att förfalla värdelösa. För att 
dina teckningsoptioner av serie TO2 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner i 
god tid innan utnyttjandeperioden avslutas.

1. Du innehar teckningsoptioner av serie TO2
För en (1) teckningsoption av serie TO2 som du 
innehar kan du teckna en (1) ny aktie i Dicot.

En (1) 
teckningsoption 

av serie TO2

Berättigar till 
teckning av en (1) 

ny aktie i Dicot

2. Så här utnyttjar du teckningsoptionen

aktie i Dicot.

En (1) tecknings-
option av serie TO2 

+ 0,82 SEK

En (1) ny 
aktie i Dicot

Är du direktregistrerad teckningsoptionsägare eller har du teckningsoptionerna hos din förvaltare?

Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker i enlighet 
med instruktioner från respektive förvaltare. Notera att förvaltarna behöver din 

anmälan om nyttjande av TO2 i god tid innan utnyttjandeperioden avslutas.

Betalning sker i enlighet 
med instruktioner från 

förvaltare

Du har ett VP-konto (d.v.s. direktregistererad teckningsoptionsinnehavare)

De teckningsoptionsinnehavare som har TO2 på ett VP-konto tecknar sig 
direkt via anmälningssedel till Mangold (www.mangold.se/aktuella-emissioner). 

Anmälan skickas via mail till emissioner@mangold.se eller per post enligt 
instruktion på anmälningssedel.

Teckningslikviden 
ska vara Mangold 
tillhanda senast 

den 31 mars 2021

Om du är osäker på om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade eller direktregistrerade kontakta värdepappersinstitutet där du har ditt innehav.

Kära optionsinnehavare, Dicot är i en mycket 
spännande fas där vi växlar upp och ökar 
industrialiseringen av verksamheten. Allt fokus 
ligger på att förbereda för kliniska studier på 
människor som är planerade att starta i mitten av 
2022, det vill säga om bara ett och ett halvt år.

I SAMBAND MED vår företrädesemission under 
det andra kvartalet 2020 erbjöd vi våra aktieägare 
units som innehöll en aktie och en teckningsoption. 
Emissionen tillförde bolaget 21,8 mkr före 
emissionskostnader. Det har möjliggjort flera 
aktiviteter, inte minst ytterligare prekliniska studier 
ihop med franska Pelvipharm som bland annat arbetat 
med den prekliniska utvecklingen vid framtagandet 
av Viagra. Studierna har visat att LIB-01 har en tydlig 
effekt, vilken var i paritet med just Viagra som fanns 
med som kontrollsubstans. I slutet av december 
inledde vi vårt årslånga toxikologiprogram och för 
ett par veckor sedan startade tillverkningen av den 
substans som ska användas vid de kliniska studierna. 
Allt i enlighet med den utvecklingsplan vi följer och 
som kunnat genomföras utan större förseningar under 
2020, trots den ständigt närvarande pandemin. 

NU ÄR DET DAGS för inlösenförfarandet av 
optionsprogrammet. Mätperioden för optionerna 
är avslutad och lösenperioden som pågår fram till 
den 31 mars har startat. Om samtliga optioner i serie 
TO2 nyttjas för teckning av aktier kommer Dicot att 
tillföras upp till cirka 17,9 MSEK.

 är att driva utvecklingen fram till klinisk 
fas 2-studier och därefter ingå allianser med större 
etablerade läkemedelsföretag för att tillsammans 
kunna ta preparatet hela vägen till ett registrerat 

läkemedel på världsmarknaden. Visionen är att bli 
förstahandsvalet för de 500 miljoner män som lider 
av sexuella dysfunktioner runt om i världen. Med 
den enorma marknad som finns, den utvecklingsplan 
vi lagt och de aktiviteter som är genomförda och 
planerade tycker jag vi ligger bra till för att kunna 
realisera vårt mål. Och därefter vår vision. 

JAG HOPPAS VI NU tillsammans kan stötta Dicot att nå 
hela vägen och samtidigt hjälpa de drabbade männen 
att få en bättre behandling.

Bästa hälsningar

Göran Beijer, vd DicotGöran anananannananananan Beijer, vd Dicot

Likviden från teckningsoptionerna är 

aktiviteter (i storleksordning): 

1. Tillverkning av läkemedelsubstans, formu-
lering och framtagande av produkt inför fas 
1-studier.
2. -

-
längd och klarlägga verkningsmekanismen. 
3. 

4.
relaterade till patent, förberedelse för kliniska 
studier mm.


