
VD Staffan Skogvall inleder

Bästa vänner,

Det finns ett antal besvärliga sjukdomar som idag saknar 
effektiva behandlingar, såsom kroniskt trötthetssyndrom (ME/
CFS), fibromyalgi och utmattningssyndrom. Dessa sjukdomar 
är gåtfulla, och man vet inte orsaken till dem och inte heller 
hur de skall behandlas effektivt.

Det finns dock klara likheter med de symptom som 
förekommer vid kvicksilverexponering. Kronisk exponering 
leder till ett tillstånd som kallas för Erethism, vilket bland 
annat inkluderar extrem trötthet, koncentrationssvårigheter, 
depression och sömnbesvär. Alla människor exponeras 
dagligen för låga doser kvicksilver i luften, maten och 
vattnet. Det som avgör om man blir sjuk, och vilken typ 
av sjukdom man får, är främst vilka gener man har. Vissa 
människor tolererar kvicksilver ganska väl, medan andra blir 
sjuka av väldigt låga halter. Det finns därför all anledning 
att undersöka om ovanstående sjukdomar i själva verket är 
varianter av Erethism, och således möjliga att behandla med 
kvicksilverbindande substanser.

PharmaLundensis har tidigare genomfört en dubbelblind, 
placebo-kontrollerad klinisk studie på patienter med 
lungsjukdomen KOL där vårt kvicksilverbindande ämne 
IodoCarb gav en påtaglig förbättring av patienternas hälsa, 
både avseende lungfunktion samt hosta och slem. Det är, 
mig veterligen, första gången någon visat på en gynnsam 
hälsoeffekt av ett kvicksilverbindande ämne på en sjukdom! 

IodoCarb var dock inget optimalt ämne att utveckla till 
läkemedel, främst beroende på vissa biverkningar. 

Vi har därför gått vidare och nyligen identifierat och 
patentsökt en ny, lovande testsubstans med mycket 
gynnsamma kvicksilverbindande egenskaper. Denna 
substans planeras att användas i våra fortsatta kliniska 
studier. Inledningsvis kommer vi att genomföra tester på 
patienter med kroniskt trötthetssyndrom och lite senare 
även på lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit. På sid 
9 i detta Memorandum finns tidslinjer för planerade kliniska 
studier. Jag bedömer att det är en betydande chans att vår 
behandling kan funka bra mot dessa sjukdomar!

Vi genomför nu en nyemission för att finansiera bolagets 
kliniska studier. Om Ni har intresse av att det utvecklas 
effektiva läke medel mot dessa sjukdomar kan ni stödja 
verksam heten genom att delta i nyemissionen. Ni hjälper 
oss med kapital, och vi använder det för att ta fram bra 
behandlingar till Er. Det låter som en bra deal för bägge parter!

Varmt välkommen att teckna i bolagets nyemission! 

Dr Staffan Skogvall, VD

Inbjudan till teckning av units i 
PharmaLundensis AB

För instruktioner att teckna, vänligen se nästa sida.

Kvicksilverbindande 
läkemedel för effektiv 
behandling av kroniskt 
trötthetssyndrom och 

lungsjukdomarna KOL/
kronisk bronkit.



INFO 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 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 ”Teckning av units utan stöd av uniträtter”. 
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!


