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Pressmeddelande den 31 januari 2014 

Alternativa	  inlösenerbjudanden	  föreslås	  till	  Mertivas	  årsstämma	  och	  
fullständiga	  stämmohandlingar	  finns	  nu	  tillgängliga	  

Mertivas styrelse har tidigare presenterat ett förslag till kommande årsstämma om ett frivilligt 
inlösenerbjudande. Med anledning av uppgången i Mertivas aktie under senare tid, så har två 
alternativa förslag till frivilligt inlösenerbjudande tillkommit. Fullständiga handlingar inför 
årsstämman finns nu tillgängliga på Mertivas hemsida. 

Mertivas styrelse har tidigare föreslagit årsstämman ett inlösenförfarande, där varje aktieägare 
ska erhålla en (1) inlösenrätt per innehavd aktie och sju (7) inlösenrätter ska berättiga 
aktieägaren att påkalla inlösen av två (2) aktier i bolaget. För varje inlöst aktie ska aktieägare 
erhålla en kontant ersättning om 19 kronor. Detta förslag presenterades i kallelsen till 
årsstämman. 

Aktieägaren Per Lindstedt har nu föreslagit ett alternativt inlösenförfarande, där varje aktieägare 
ska erhålla en (1) inlösenrätt per innehavd aktie och fem (5) inlösenrätter ska berättiga 
aktieägaren att påkalla inlösen av en (1) aktie i bolaget och för varje inlöst aktie ska aktieägare 
erhålla en kontant ersättning om 27 kronor. 

Mertivas styrelse har också föreslagit ett alternativt inlösenförfarande, där varje aktieägare ska 
erhålla en (1) inlösenrätt per innehavd aktie och nio (9) inlösenrätter ska berättiga aktieägaren att 
påkalla inlösen av två (2) aktier i bolaget och för varje inlöst aktie ska aktieägare erhålla en 
kontant ersättning om 24 kronor. 

Detta innebär att det finns tre alternativa inlösenförslag och Mertivas årsstämma har möjlighet 
att välja inlösenpris på den nivå man anser vara lämplig och kan då väga in aktiepriset vid 
tidpunkten för stämman och den kapitalvinstbeskattning som blir aktuell vid respektive 
inlösenpris. 

För alla tre förslag gäller att det maximalt utskiftade beloppet ligger mellan 127 och 129,5 
miljoner SEK. För alla tre förslag är föreslagen tidplan densamma. För alla tre förslag gäller 
även att för att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt ovan ska kunna genomföras 
utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket eller, i tvistiga fall, hos allmän domstol, föreslår 
styrelsen att bolaget samtidigt med genomförandet av inlösen genomför en fondemission 
varigenom bolagets aktiekapital återställs till lägst det belopp som aktiekapitalet uppgick till före 
minskningen. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier och innebär att aktiens 
kvotvärde höjs. 
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Fullständiga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga på Mertivas hemsida, 
www.mertiva.se. 

http://www.mertiva.se/om-mertiva/bolagsstyrning/bolagsstamma/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Bergsten, VD Mertiva AB 
info@mertiva.se 
070-5673670 
________________________________________________________________ 
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. 


