TILLÄGG TILL PROSPEKT
MED DIARIENUMMER 09-2008-413
Dignitana AB (publ)
Tillägget offentliggjort den 28 april 2009

Bakgrund
Dignitana AB (publ), nedan benämnt ”Dignitana” eller ”Bolaget”, offentliggjorde den 25 mars 2009 ett
prospekt med diarienummer 09-2008-413. Eftersom Dignitana under teckningstiden i den pågående
nyemissionen har tecknat ett distributionsavtal samt erhållit order om 25 MSEK, vilket kommunicerades i
pressmeddelande per den 23 april 2009, upprättar Dignitana härmed ett tillägg till prospekt enligt ovan.
Med anledning av den nya informationen förlängs teckningstiden till och med den 6 maj 2009.

Distributionsavtal och order
Dignitana AB (publ) har tecknat ett distributionsavtal med det japanska företaget Hair Clinic REVE 21.
Avtalet innebär att Hair Clinic REVE 21 kommer att distribuera Dignitanas skalpkylningssystem, DigniCap™,
på den japanska marknaden. I samband med detta lade Hair Clinic REVE 21 en order om 179 DigniCap™system, till ett värde om cirka 25 MSEK.
Leverans av fyra stycken DigniCap™-system kommer att ske under hösten 2009. Dessa kommer att
användas för att genomföra en klinisk studie som ska utföras på tre ledande universitetssjukhus i Japan.
Samtliga registreringskostnader för studien, som beräknas uppgå till cirka 10 MSEK, kommer att bäras av
Hair Clinic REVE 21. Den kliniska studien är en del av DigniCap™-systemets väg till ett godkännande av det
japanska läkemedelsverket; Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW).
Leverans av övriga DigniCap™-system kommer att ske när godkännande av MHLW erhållits, vilket
beräknas bli 2011. Ett godkännande möjliggör bland annat breda marknadsföringsmöjligheter av
DigniCap™-systemet. Om, mot förmodan, ett godkännande ej skulle erhållas, kommer systemet ändå att
distribueras i Japan av Hair Clinic REVE 21, dock 2012. Detta med anledning av begränsade möjligheter till
marknadsföring. Noterbart är att ordern från Hair Clinic REVE 21 gäller även om den kliniska studien inte
godkänns.

Förlängd teckningstid i pågående nyemission
Med anledning av den tillkommande information som meddelas i detta tillägg har styrelsen i Dignitana
beslutat att förlänga teckningstiden i Bolagets pågående nyemission, fram till den 6 maj 2009.

Uppdaterad tidsplan
Teckningstiden förlängs till och med den 6 maj 2009.
Besked om tilldelning kommer att sändas ut omkring den 14 maj 2009.
Betalning ska erläggas senast den 20 maj 2009.
Utbokning av aktier kommer att ske omkring den 5 juni 2009.
Första dag för handel på AktieTorget beräknas till den 12 juni 2009.

Ångerrätt
I samband med upprättande av tillägg till prospekt infaller ångerrätt om fem arbetsdagar för
aktietecknare i den pågående nyemissionen, räknat från offentliggörandet av tillägget.

Publicerade pressmeddelanden
På efterföljande sidor återges de pressmeddelanden som publicerades den 23 april 2009.

Tillägg godkänt och registrerat av Finansinspektionen
Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 34 §
lagen (1991:980) om finansiella instrument. Detta tillägg skall läsas tillsammans med prospektet.
Dignitana AB (publ)
Styrelsen
2009-04-28

Pressmeddelande

Dignitana AB (publ) I 2009-04-23

Dignitana har tecknat distributionsavtal samt erhållit order om 25 MSEK
Dignitana AB (publ) har tecknat ett distributionsavtal med det japanska företaget Hair Clinic REVE 21.
Avtalet innebär att Hair Clinic REVE 21 kommer att distribuera Dignitanas skalpkylningssystem,
DigniCap™, på den japanska marknaden. I samband med detta lade Hair Clinic REVE 21 en order om 179
DigniCap™-system, till ett värde om cirka 25 MSEK.
Leverans av fyra stycken DigniCap™-system kommer att ske under hösten 2009. Dessa kommer att
användas för att genomföra en klinisk studie som ska utföras på tre ledande universitetssjukhus i Japan.
Samtliga registreringskostnader för studien, som beräknas uppgå till cirka 10 MSEK, kommer att bäras av
Hair Clinic REVE 21. Den kliniska studien är en del av DigniCap™-systemets väg till ett godkännande av det
japanska läkemedelsverket; Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW).
Leverans av övriga DigniCap™-system kommer att ske när godkännande av MHLW erhållits, vilket
beräknas bli 2011. Ett godkännande möjliggör bland annat breda marknadsföringsmöjligheter av
DigniCap™-systemet. Om, mot förmodan, ett godkännande ej skulle erhållas, kommer systemet ändå att
distribueras i Japan av Hair Clinic REVE 21, dock 2012. Detta med anledning av begränsade möjligheter till
marknadsföring. Noterbart är att ordern från Hair Clinic REVE 21 gäller även om den kliniska studien inte
godkänns.
VD Martin Waleij kommenterar:
Distributionsavtalet samt den erhållna ordern är naturligtvis en oerhört positiv nyhet och ett stort
genombrott för Dignitana och bekräftar vår stora satsning på de asiatiska marknaderna, säger VD Martin
Waleij.
Förlängd teckningstid i pågående nyemission samt inlämning av tilläggsprospekt till FI
Som en följd av att styrelsen i Dignitana bedömer att informationen i detta pressmeddelande påverkar
bedömningen av bolagets finansiella instrument, kommer bolaget att lämna in ett tilläggsprospekt till
Finansinspektionen. Med anledning av den nya informationen förlängs teckningstiden till och med den 6 maj
2009. Tilläggsprospektet kommer att offentliggöras så snart det är möjligt. I samband med offentliggörandet av
tilläggsprospektet infaller ångerrätt om fem arbetsdagar för aktietecknare i pågående emission.
Uppdaterad tidsplan i korthet:

-

Besked om tilldelning kommer att sändas ut omkring den 14 maj 2009.
Betalning ska erläggas senast den 20 maj 2009.
Utbokning av aktier kommer att ske omkring den 5 juni 2009.
Första dag för handel på AktieTorget beräknas till den 12 juni 2009.

För ytterligare information:
Martin Waleij
VD, Dignitana AB (publ) I Telefon: 046-16 30 92 I E-post: martin.waleij@dignitana.se

Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Bolaget har utvecklat ett patenterat skalpkylningssystem som
reducerar cytostatikarelaterat (cellgift) håravfall; DigniCap™. DigniCap™-systemet har sedan 1998 genomgått omfattande
utvecklingsarbete och kliniska studier. Tusentals patienter är redan framgångsrikt behandlade med DigniCap™, som nu är
redo för en internationell lansering.

Pressmeddelande
Dignitana AB (publ)
2009-04-23

Dignitana förlänger teckningstid i pågående nyemission
Med anledning av den nyhet som Dignitana publicerade idag, den 23 april 2009 (se separat
pressmeddelande) har styrelsen i bolaget valt att förlänga teckningstiden i pågående nyemission till den
5 maj 2009.
Uppdaterad tidsplan i korthet:
Teckningstiden förlängs till och med den 6 maj 2009.
Besked om tilldelning kommer att sändas ut omkring den 14 maj 2009.
Betalning ska erläggas senast den 20 maj 2009.
Utbokning av aktier kommer att ske omkring den 5 juni 2009.
Första dag för handel på AktieTorget beräknas till den 12 juni 2009.
För ytterligare information:
Martin Waleij
VD, Dignitana AB (publ)
Telefon: 046-16 30 92
E-post: martin.waleij@dignitana.se

Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Bolaget har utvecklat ett patenterat skalpkylningssystem som
reducerar cytostatikarelaterat (cellgift) håravfall; DigniCap™. DigniCap™-systemet har sedan 1998 genomgått omfattande
utvecklingsarbete och kliniska studier. Tusentals patienter är redan framgångsrikt behandlade med DigniCap™, som nu är
redo för en internationell lansering.
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