Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i
NextCell Pharma AB
Om detta tilläggsprospekt
Detta tilläggsprospekt utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudande om att teckna units i NextCell
Pharma AB som har upprättats av styrelsen i NextCell Pharma AB (”NextCell”), med organisationsnummer
556965-8361. Bolaget genomför en emission av units med teckningstid 24 maj – 12 juni 2017. Prospektet
godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 22 maj 2017. Finansinspektionens diarienummer är
17-5640. Prospektet offentliggjordes den 22 maj 2017 och finns att tillgå på bolagets, Sedermera
Fondkommissions och AktieTorgets hemsidor (www.nextcellpharma.com, www.sedermera.se och
www.aktietorget.se).
Tilläggsprospektet är – 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 12 juni 2017 godkänt
och registrerat av Finansinspektionen. Finansinspektionens diarienummer för tilläggsprospektet är 17-9307.
Datum för offentliggörande av tilläggsprospektet är den 12 juni 2017.
Detta tilläggsprospekt har upprättats med anledning av att:
-

NextCell, den 5 juni 2017, efter det att Finansinspektionen godkänt NextCells prospekt,
offentliggjorde ett pressmeddelande avseende att Diamyd Medical AB tecknat ytterligare en post om
1 MSEK i bolagets pågående emission av units.

Den tillkommande informationen läggs i NextCells prospekt på nedan angivna sidor:
Sida 31, under ”Teckningsförbindelser”
Underrubrik tillkommer: Diamyd Medical AB tecknar i emissionen
Följande stycke tillkommer: NextCell har, den 5 juni 2017, erhållit en anmälningssedel i emissionen från en av
Bolagets huvudägare, Diamyd Medical AB (”Diamyd Medical”) som tecknat en post om cirka 1 MSEK i
emissionen av units. Teckning sker utöver Diamyd Medicals avtal om teckningsförbindelse och teckningen
sker på samma villkor som för övriga tecknare i emissionen.

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 14 juni 2017. Härutöver
påverkas inte tidsplan eller villkor och anvisningar av detta tilläggsprospekt.

Avlämnande av tilläggsprospekt
Styrelsen för NextCell Pharma AB avlämnar härmed tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet finns att tillgå på
bolagets, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets respektive hemsidor (www.nextcellpharma.com,
www.sedermera.se och www.aktietorget.se).
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