
Bästa aktieägare,

Idag, då coronaviruset härjar i världen, vill jag inleda
med information om PharmaLundensis nya projekt för att 
utveckla ett läkemedel mot det allvarligaste symptomet av 
detta virus, nämligen grav lungsvikt. Viruset orsakar en så 
kraftig inflammationen i luftvägarna att bronkiolerna (de små 
luftvägarna) svullnar upp. Detta hindrar luften från att komma 
ner till alveolerna (lungblåsorna) där gasutbytet normalt sker, 
vilket kan leda till kvävningsdöd. Vårt projekt syftar till att ta 
fram ett effektivt läkemedel som motverkar denna inflammation 
och därmed håller luftvägarna öppna så att patienterna kan 
andas obehindrat. Ett sådant läkemedel skulle möjliggöra för 
patienterna att stanna kvar hemma och låta kroppen övervinna 
viruset utan att riskera att avlida av lungsvikt. Då skulle 
coronaviruset, och många andra viruspandemier i framtiden, 
övergå till att bli rätt banala sjukdomar, ungefär som vanliga 
förkylningar, och det skulle inte finnas något behov av att stänga 
ner samhället. Behandlingen skulle på liknande sätt kunna 
användas av patienter som får andningsbesvär av den vanliga 
säsongsinfluensan. Ett effektivt läkemedel skulle få en stor 
marknad och införskaffas till sjukhus och beredskapslager över 
hela världen.

PharmaLundensis huvudprojekt är vår nya, effektiva behandling 
mot KOL och kronisk bronkit samt kroniskt trötthetssyndrom. 
Förberedelser pågår för viktiga djurförsök med vår lovande 
kvicksilverbindande testsubstans. Försöken kommer att ge en 
klar indikation på hur substansen kan förväntas att fungera i 
framtida kliniska studier. Jag tror att det finns goda möjligheter 
att vi får fram ett jättebra läkemedel!

Beträffande EcoFilter-projektet så fokuserar vi för närvarande 
på att sälja licenser för vår teknologi EWR-101 för att eliminera 
flytande kemiskt avfall (koncentrat) vid evaporatorrening. Vi har 
identifierat ett 50-tal företag som tillverkar och säljer evaporatorer 
i världen. Jag bedömer att vi kommer att sälja en licens för 
ca 1 miljon kronor/år per företag. Förhoppningsvis skall ett 
antal, eller rent av de flesta, tillverkare vilja ha en licens. Dessa 
intäkter skulle i så fall kunna finansiera PharmaLundensis hela 
läkemedelsprogram i framtiden.

Börserna har den senaste tiden svajat betänkligt, och det är 
svårt att veta om aktiekurser kommer att gå upp eller ner. 
Konvertibler, som vi emitterar denna gång, anses allmänt ha en 
lägre risk än aktier, eftersom investerare tjänar pengar både vid 
upp och nedgång1. Om aktiekursen stiger ökar konvertibelns 
värde i princip som en aktie. Om kursen i stället skulle sjunka får 
investerare tillbaka hela det investerade beloppet plus ränta2. 

Jag hoppas att Ni önskar delta i vår spännande resa för att 
utveckla nya och bra läkemedel mot flera svåra sjukdomar!

Varmt välkommen att teckna i bolagets nyemission!

1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Konvertibel  
2. En återbetalning förutsätter att Bolaget inte går i konkurs före 2027.
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”Vi emitterar denna gång konvertibler. Sådana tjänar 

investerare pengar på både då aktiekursen går upp och ner.”

• Ny behandling av svårt Coronasjuka patienter 
med lungsvikt. 

• Effektiva och bra läkemedel mot 
lungsjukdomarna KOL och Kronisk Bronkit, samt 
sjukdomen Kroniskt Trötthetssyndrom. 

• EcoFilter® - ett unikt system för rening av utsläpp 
från sjukvård och företag.

För instruktioner att teckna, vänligen se nästa sida 

Inbjudan till teckning av konvertibler 

PharmaLundensis AB (publ)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Konvertibel


Information om hur man 
tecknar units
Det enklaste sättet att teckna i emissionen är följande: 

• Betala hela summan på inbetalningskortet från Euroclear. Det är 
ersättningen för de units (konvertibler) som Ni är garanterad att 
erhålla.  

• Det är även möjligt att teckna fler units. Detta görs enklast on-line 
genom att man loggar in med BankId hos Mangold Fondkomission: 
www.mangold.se/aktuella-emissioner-2/ 

• Det är även möjligt att teckna units genom att fylla i bifogad 
anmälningssedel ”Anmälningssedel för teckning utan 
företräde av units i PharmaLundensis AB”.  Om ni skriver i 
anmälningssedeln för hand så behöver alla gula rutor fyllas i. 
Längre ner på sidan finns några frågor från det nya regelverket 
för värdepappershandel. Det viktigaste är att kryssa för ”Ja” i 
sista, blåmarkerade rutan.


