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Pressmeddelande den 25 september 2013 

Mertiva	  ökar	  ägandet	  i	  Protein	  Sciences	  

Mertiva har förvärvat 5 571 264 st aktier i Protein Sciences Corporation (PSC) till kursen USD 1,5 
per aktie. Efter förvärvet äger Mertiva 11 339 812 aktier i Protein Sciences motsvarande 14,8% av 
kapitalet före utspädning, och 13,8% av kapitalet efter utspädning. Beräknat substansvärde i Mertiva 
är 10,9 kr per aktie, baserat på förvärvspriset av aktierna i Protein Sciences. 

Förvärvet har skett från ett fyrtiotal av PSC:s befintliga aktieägare. Den största säljaren var den 
japanska fonden Pacific RIM Ventures, som stod för cirka hälften av de aktier som Mertiva 
förvärvade. I övrigt var säljarna framför allt privatpersoner med mindre aktieinnehav. 

Mertivas beslut att öka ägandet i Protein Sciences grundar sig på följande: 

• En ägarandel över 10% i PSC krävs för att aktieinnehavet skattemässigt ska fortsätta att vara 
näringsbetingat om Protein Sciences noteras. 

• Ökat ägande innebär större inflytande i PSC. 

• Mertiva ansåg att förvärvspriset var attraktivt. Mertiva har även vägt in aktiemarknadens 
värdering av Mertiva-aktien. Mertiva består idag i huvudsak av en kassa samt aktier i PSC. 
Om Mertivas aktier i PSC värderas till förvärvskursen 1,5 USD/aktie, så är Mertivas 
substansvärde 10,9 kr per aktie. Mertiva-aktien har handlats klart högre än så, vilket indikerar 
att den svenska aktiemarknaden värderar innehavet i PSC till en betydligt högre kurs än 1,5 
USD/aktie. 

 
	  
 
Mertivas substansvärde den 2013-08-31, baserat på förvärvskursen 1,5 USD: 

 
   Bokfört värde   Substansvärde 

Mercodia 0,8                2,5* 
Protein Sciences (5 768 548 st aktier) 28,4      56,8** 
Övriga tillgångar netto (i huvudsak likviditet) 201,5            201,5 

 
230,7             260,7 

   Per aktie                     9,7                      10,9     
   
   
*	  Marknadsvärdet baseras på de bud Mertiva har fått i försäljningsdiskussioner om innehavet. 
** Marknadsvärdet baseras på aktiepriset 1,5 USD/aktie, vilket Mertiva köpt ytterligare aktier för i september 2013, samt en SEK/USD-kurs 
om 6,56. 
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Mertivas substansvärde pro forma den 2013-08-31, baserat på förvärvskursen 1,5 USD, som om de ytterligare 
5 571 264 st aktierna hade förvärvats före 2013-08-31: 
 

 
Bokfört värde Substansvärde 

Mercodia        0,8 2,5* 
Protein Sciences (11 339 812 st aktier)       83,3           111,6** 
Övriga tillgångar netto (i huvudsak likviditet)              146,6            146,6  

 
     230,7           260,7 

 
Per aktie                  9,7                 10,9     

 
  

*	  Marknadsvärdet baseras på de bud Mertiva har fått i försäljningsdiskussioner om innehavet. 
** Marknadsvärdet baseras på aktiepriset 1,5 USD/aktie, vilket Mertiva köpt ytterligare aktier för i september 2013, samt en SEK/USD-kurs 
om 6,56. 
 
Totalt antal aktier i Mertiva är 23 838 504. 
 
 
 
 
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 listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: 
MERT MTF) fr o m 29 juli 2013 och var tidigare noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i 
Stockholm (ticker: MERT). 

 
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. 
	  
 
 
 


