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Anglende utveckling och kommersialisering av BAMLET utanlKr 19kemedebomridet.
BAKGRUND
BAMLET utanfBr lakemedelsomradet (nedan kallat BAMLET) synes verka preventivt pa ett 40- tal
olika cancerformer, paverka antibiotikaresistens mm och visat sig vara utan biverkningar och helt
ofarligt.
En av de stSrsta orsakema till att vi investerat i Hamlet Pharma AB (Hamlet) Sir inte bara pga
lakemedelsutvecklingenft)rde 40 - talet olika cancerformema utan just den stora marknaden fSr
BAMLET produkter, functional foods, hSlsovardsprodukter, hudkrSmer mm. som omnanmdes
redan i prospektet vid bSrsintroduktionen av Hamlet ^r 2015.
Vem vill inte k6pa sMana produkter somfiirebyggercancer i ett 40 - tal olika former, Sr ofarligt
och saknar biverkningar. Enligt vSr uppfattning ar denna marknad gigantisk, globalt vSrd flera 100
tals miljarder dollar och stdrre an all lakemedelsfbrsSljning tilsammans for de 40 - talet olika
cancerformema.
Detta kan bli mycket l5nsamma produkter dk kostaadema redan Sr tagna tilsammans med
lakemedelsutvecklingen och produktema kan marknadsfbras med hSnvisning till att de verksamma
bestandsdelama har testats pfi vetenskaplig grund. Kommersialisering torde ocksd snabbare kunna
komma igSng och ge kassaflode till Hamlet jamfbrt med lakemedelsutvecklingen,
Styrelsen fbr Hamlet hade i maj ingdtt ett icke affarsmSssigt patentlicensavtal med holdingbolaget
Linnane Pharma AB (Linnaue). Patentrattigheten ang^nde BAMLET har darfcr &tergM till
Hamlet.
Styrelsen for Hamlet motiverade avtalet med Linnane att man ansag att Hamlet skuUe fokusera pk
lakemedelsutveckling och pga bolagets begransade resurser det inte var fbienligt att samtidigt diiva
utveckling av BAMLET inom icke medicinska omrMen.
Hamlet bor omedelbart utfbra och redovisa en handlingsplan betraffande BAMLET fbr att inte
j^erligare fordroja utvecklingen och kommersialiseringen av patentrattigheten som aimars riskerar
att forbli outnyttjat.
\
F6r att tilgodose de tidigare onskemMen i styrelsen fbr Hamlet bdr bol^et lagga utveckling och
kommersialisering av BAMLET i ett nytt dotterbolag altemativt i en separat ekonomisk redovisad
enhet inom Hamlet Detta ocksa for att Oka transparensen, hMla isar de olika aflfSrsinriktningama
och komma igang sk fort som mojligt och for att generera intakter till Hamlet.
Dotterbolaget skall vilkoras med att fa ta del av Hamlets gjorda samt kommande upptSckter inom
lakemedelsutvecklingen fbr att darmed kunna utveckla BAMLET till sin fulla potential specielU nu
nar ocksa Martin Erixon engagerats fbr att driva utvecklingen av bovine-komplexet BAMLET fbr
lakemedelsutvecklingerL Genom ett dotterbolag kommer ocks4 transparensen att oka och synliggbra
de av Catharina Svanborg genom Linnane nu erkaiula synergier som flnns.

FSrslag
Vi fiireslar
1: att arsstamman beslutar att styrelsen fbr Hamlet redovisar och presenterar en handlingsplan fbr
BAMLET utanfbr lakemedelsomradet.
2: altemativ A: att arsstamman beslutar att Hamlet bildar dotterbolagfiiratt utveckla och
kommersialisera BAMLET utanfbr lakemedelsomradet
2: altemativ B: att Arsstamman beslutar att Hamlet bildar en separat avdeking med separat
ekonomi^ redovisning fbr att utveckla och kommersialisera BAMLET utanfbr lakemedelsomrMet
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