Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i
Follicum AB
Om tilläggsprospektet
Detta tilläggsprospekt utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudande om att teckna aktier i Follicum AB som har
upprättats av styrelsen i Follicum AB (”Follicum”), med organisationsnummer 556851-4532. Bolaget genomför en
företrädesemission med teckningstid 21 april – 10 maj 2016. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i
nyemissionen. Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 13 april 2016. Finansinspektionens
diarienummer är 16–4314. Prospektet offentliggjordes den 13 april 2016 och finns att tillgå på bolagets och AktieTorgets
respektive hemsidor (www.follicum.se och www.aktietorget.se). Bolaget har därefter även offentliggjort ett
tilläggsprospekt, som granskats och godkänts av Finansinspektionen den 22 april 2016, med anledning av att Follicum
publicerat ett pressmeddelande avseende att bolaget erhållit det tyska läkemedelsverkets, BfArM, samt etikkommitténs
tillstånd att starta den andra delen – en multipeldos-studie – av den pågående studien. Finansinspektionens
diarienummer för ovanstående tilläggsprospekt är 16-6258.
Nu förestående tilläggsprospekt är också en del av och ska läsas som en del av prospektet. Tilläggsprospektet har
upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument (”LHF”) och är den 6 maj 2016
godkänt och registrerat av Finansinspektionen. Finansinspektionens diarienummer för tilläggsprospektet är 16-7143.
Datum för offentliggörande av tilläggsprospektet är den 6 maj 2016.
Aktuellt tilläggsprospekt har upprättats med anledning av att Follicum den 2 maj 2016, efter det att Finansinspektionen
godkänt Follicums prospekt samt första tilläggsprospekt, offentliggjorde ett pressmeddelande avseende att bolaget
erhållit Europapatentverkets (”EPO”) godkännande rörande patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. Den
tillkommande informationen läggs i Follicums prospekt på nedan angivna sidor. Den nya informationen är understruken:


Sida 29, under rubrik ”Historik”, kompletteras befintlig tabell med nedanstående tillägg sist i tabellen.

2016



Follicum erhåller Europapatentverkets formella godkännande avseende patentansökan rörande
stimulering av hårväxt. Godkännandet följer det ”Intention to Grant” som lämnats under 2015.

Sida 31, under rubrik ”Patentfamiljer”, ersätt befintlig tabell med nedanstående tabell.

Patentfamilj

Löptid

Godkänd i

Peptider för
stimulering av
hårväxt
(produkt och
användning)

2012-2032
Patenttidsförlängning
(t.ex. SPC, PTE) med
upp till fem år möjliga
i flera jurisdiktioner.

Europa/EPO
(AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI,
LT, LU, LV, MC, ME, MK,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR)

Peptider för
hämning av
hårväxt
(användning)

2015-2035
Patenttidsförlängning
(t.ex. SPC, PTE)
möjlig i flera
jurisdiktioner.

Preliminärt
godkänd* i
AU, US

Ansökt i
BR, CA, CN, IN, JP, KR,
RU

PCT** med möjlighet att
täcka 148 olika
stater/jurisdiktioner.

* Innebär i korthet att den aktuella patentmyndigheten avser godkänna ansökan, men att få administrativa åtgärder
återstår före officiellt godkännande utfärdas.
** Internationell patentansökan, http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html

Rätt till återkallelse
Investerare som, innan tilläggsprospektets offentliggörande, har tecknat aktier i den pågående nyemissionen som
beskrivs i prospektet har, i enlighet med 2 kap. 34 § LHF, rätt att återkalla sin teckning av aktier inom två arbetsdagar från
offentliggörandet av detta tilläggsprospekt, det vill säga senast den 10 maj 2016. Härutöver påverkas inte tidsplan eller
villkor och anvisningar av detta tilläggsprospekt.
Avlämnande av tilläggsprospekt
Styrelsen för Follicum AB avlämnar härmed tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet finns att tillgå på bolagets och
AktieTorgets respektive hemsidor (www.follicum.se och www.aktietorget.se).
Lund, den 6 maj 2016
Styrelsen i Follicum AB
Fredrik Buch – styrelseordförande
Claus Asbjørn Andersson – styrelseledamot
Lars H. Bruzelius – styrelseledamot
Jürgen Heitman – styrelseledamot
Anna Hultgårdh Nilsson – styrelseledamot

