
 
 
 
Pressmeddelande den 28 juni 2013 
 
Mertiva förtydligar innehav i Protein Sciences 

Mertiva AB (publ) förtydligar innehavet i Protein Sciences Corporation. Per den 20 juni 2013 motsvarade 
Mertivas innehav 7,5% av utestående aktier i Protein Sciences, samt 7,0% efter full utspädning. Mertiva saknar 
styrelserepresentation eller annat inflytande i Protein Sciences och kan inte kontrollera eventuellt utgivande av 
nya optioner.  

Mertiva har ett innehav på 5 768 548 aktier i det amerikanska bolaget Protein Sciences Corporation (org. nr 
2008700). Mertiva var representerat på den årsstämma som bolaget höll under juni och träffade i samband med 
detta även bolagets VD och styrelseordförande. Mertiva har nu fått mer detaljerad information om detta 
aktieinnehav, vilken redovisas här. Per den 20 juni 2013 fanns 76 618 695 aktier i Protein Sciences. Utestående 
aktier och optioner summerade samtidigt till 81 951 194 aktier efter full utspädning. Detta innebär att Mertivas 
innehav per den 20 juni 2013 motsvarade 7,5% av utestående aktier i Protein Sciences, samt 7,0% efter full 
utspädning. 

Mertiva saknar styrelserepresentation eller annat inflytande i Protein Sciences och kan inte kontrollera eventuellt 
utgivande av nya optioner. Styrelsen i Protein Sciences kan besluta om nya optionsprogram utan att kalla till 
bolagsstämma eller på annat sätt informera aktieägarna om att sådana optioner har getts ut eller villkor för dessa. 
Den uppgift som Mertiva har fått om antal optioner per 20 juni 2013 kommer från Protein Sciences styrelse. 

 

 

 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
info@mertiva.se 
 
Om Mertiva 
Mertiva AB (tidigare Diamyd Medical) består i huvudsak av en kassa samt innehav i Protein Sciences 
Corporation och Mercodia AB. 
 
Mertiva-aktien (tidigare Diamyd Medical) är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: 
MERT), men kommer att avnoteras från NasdaqOMX 26 juli 2013 och istället noteras på Nordic MTF 29 juli 
2013 (ticker: MERT MTF). Mertiva är även noterat på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som 
administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). 
 
Mer information finns på www.mertiva.se 
 
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella 
instrument eller krav ställda i noteringsavtal. 
 
Mertiva AB (publ) 
Upplandsgatan 67, SE-113 28 Stockholm, Sverige. 
E-post: info@mertiva.se. Org. nr: 556530-1420. 
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