
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Sista dag för teckning av teckningsoptioner av serie TO1 2019 
 

Pressmeddelande: Uppsala, 13 oktober 2020. Idag, den 13 oktober 2020, är den sista dagen att 

handla med teckningsoptioner av serie TO1 2019. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av 

serie TO1 2019 pågår fram till den 15 oktober 2020. Varje teckningsoption berättigar till teckning av 

en komma åttiofyra (1,84) nya aktier i Bolaget till en kurs om 1,42 SEK per aktie efter omräkning. 

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier 

senast den 15 oktober, 2020, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 13 oktober 2020.  

 
Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1 2019: 
 
Utnyttjandeperiod: 1 oktober – 15 oktober 2020 
 
Emissionsvolym: 7 790 825 teckningsoptioner av serie TO1 2019 berättigar till teckning av 14 335 118 
aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Dicot 20 355 861,88 SEK. 
 
Teckningskurs: Efter omräkning har teckningskursen enligt pressmeddelande den 29 september 2020 
fastställts till 1,42 SEK per aktie. 
 
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 2019: 13 oktober 2020. 
 
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida: 
https://www.dicot.se/investerare-media/teckningsoptioner-20192020/  

 
Hur teckningsoptionerna utnyttjas: 
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå): 
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar 
från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. 

 
Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto) 
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske 
genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna 
ersätt därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.  
Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida 
www.dicot.se och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.  
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Rådgivare 
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirmas Lindahl är legal rådgivare till Dicot 
avseende 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, CEO 
Tel: +46 70-663 60 09 
Email: goran.beijer@dicot.se 

 
Om Dicot AB 
Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat 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 1600 aktieägare. För mer information se 
www.dicot.se. 
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