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Välkommen på investerarträff

Nanologicas vd, Andreas Bhagwani, kommer att informera om Nanologicas verksamhet och framtidsplaner i samband med investerarträffen. 
Anmälan: Anmälan till presentationen ska ske till Erik Penser Bank via e-post till seminarium@penser.se. Lättare förtäring serveras i samband med 
presentationen. Observera att antalet platser är begränsat.
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Bäste aktieägare,

Under 2019 nåddes en rekordnotering för Nanologica då nettoom-
sättningen mer än fördubblades, tack vare en tydlig och kontinuer-
lig tillväxt inom båda våra affärsområden. Sommarens affär inom 
preparativ kromatografi var en betydande milstolpe i bolagets 
historia och ledde till att vi kunde starta produktion av silika i stor 
skala. Inom drug development står vi i begrepp att starta en egen 
klinisk studie inom gastropares och har under året även gjort viktiga 
framsteg inom inhalationsområdet. Framgångarna gör att vi nu har 
fundamentet för att bygga en väsentligt större affär än dagens. 

För att tillvarata de möjligheter vi ser inom våra affärsområden 
behöver vi genomföra fortsatta tillväxtinvesteringar, varför vi nu har 
beslutat att genomföra en Företrädesemission om cirka 55,4 MSEK. 
Företrädesemissionen har ett starkt stöd från Bolagets befintli-
ga ägare och omfattas till cirka 53,6 procent av avsiktsförklaringar 
och teckningsförbindelse. Vår störste ägare, Thomas Eldered som 
innehar cirka 28,9 procent av aktierna, har utöver att teckna sin 
andel även förbundit sig att garantera hela emissionen, vilket visar 
på en stark tro på Nanologica och på vart Bolaget är på väg.

Emissionslikviden avser vi att använda för att finansiera fortsatta 
projekt inom såväl preparativ kromatografi som drug development. 
Inom kromatografi fortsätter uppskalningen av silikaproduktionen 
hos Sterling Pharma. Vi bedömer att fortsatta investeringar, dels i 
produktionskapacitet, dels i ett eget applikationslaboratorium är 
nödvändiga för att ingå ytterligare leveransavtal inom preparativ 
kromatografi. 

Införsäljningsprocesserna på området är dock långa, till följd av 
att material för preparativ kromatografi ska inkluderas i industri-
ell produktion, vilket är en komplex process som inte förenklas av 
att det dessutom ska ske i läkemedelsindustrin. Kunderna ställer 
av naturliga skäl höga krav på leveranskapacitet, leveranssäkerhet, 
kompetens och långsiktighet hos sina leverantörer. Vid sidan av de 
investeringar vi gör i produktionskapacitet och ett applikationslabo-
ratorium bör en starkare finansiell ställning få en positiv effekt på 
kunddialogerna. 

Storskalig produktion för även med sig andra fördelar – vid produk-
tion av partikelstorlekar som lämpar sig för preparativ kromatografi 
får vi som bi-produkt ut betydande mängder material med parti-
kelstorlekar för analytisk kromatografi. Därigenom kan vi väsentligt 
förbättra bruttomarginalen för den analytiska affären, samtidigt 
som kapacitet frigörs vid anläggningen i Södertälje. Det gör att vi 
i Södertälje kan affärsutveckla för att bättre anpassa erbjudandet 
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efter kundernas behov på olika marknader. Det distributionsavtal 
inom analytisk kromatografi som vi nyligen slutit för den nordame-
rikanska och europeiska marknaden minskar vårt beroende av den 
kinesiska marknaden, vilket är positivt. Arbetet med att utveckla 
ytterligare distributörer fortsätter.

Inom drug development avser vi att fortsätta driva såväl egna 
projekt som partnerprojekt. Stort fokus ligger på att utveckla inhala-
tionsplattformen NLAB Spiro™ som visar god potential. Partnerpro-
jektet med Vicore Pharma har bidragit till att validera plattformen 
och flytta fram vår position inom inhalationsområdet. Delar av 
emissionslikviden kommer att användas för att fortsätta utveckla 
och patentera teknologin. Vi planerar dock inte att i detta tidiga 
skede starta egna projekt på området. 

Nanologica ser goda möjligheter att bygga betydande värden 
inom båda sina affärsområden. Vi är medvetna om att bolaget kan 
uppfattas som splittrat med två affärsområden, som trots att de 
bygger på samma teknologi och vetenskapliga grunder, skiljer sig åt 
väsentligt. På sikt ser vi därför en möjlighet att dela bolaget i två. För 
att förbereda detta samt ett framtida byte till en större aktielista, 
har vi beslutat gå över till redovisning enligt IFRS. Detta medför att 
vi kommer att särredovisa respektive affärsområde, vilket vi hoppas 
ska underlätta för aktieägare att följa hur bolagets delar utvecklas.

Parallellt med framstegen inom respektive affärsområde har vi 
också lyckats rekrytera nyckelkompetenser till såväl företaget som 
bolagets styrelse. Att attrahera personer med rätt kompetens och 
erfarenhet – och med ett starkt driv och stor passion – har varit 
avgörande för att ta de steg vi under året har tagit och gör att vi står 
rustade för att bygga bolaget vidare.

Som näst största ägare väljer jag att teckna min andel om drygt 5 
MSEK i emissionen, vilket är mitt sätt att visa hur mycket jag tror på 
bolaget. Jag bjuder härmed också in andra att följa med på vår resa 
mot Nanologica 2.0!

Södertälje mars 2020

Nanologica AB (publ)
Andreas Bhagwani, vd



ERBJUDANDET I KORTHET

BAKGRUND OCH MOTIV
Under 2019 tog Nanologica viktiga steg framåt inom både drug 
development och kromatografi. Inom drug development står 
nu Bolaget i begrepp att starta sin första egna kliniska studie, 
samtidigt som Nanologicas teknologiplattform inom drug delivery 
har etablerats och validerats av partners. Inom kromatografi tog 
Bolaget ett transformerande steg under sommaren 2019 då beslut 
fattades att investera i storskalig produktion av silika och avtal 
ingicks om leverans av större volymer silika avsedd för preparativ 
kromatografi. Utvecklingen under 2019 förväntas resultera i värde-
drivande utveckling inom drug development och väsentligt större 
intäkter inom kromatografi under 2020 och kommande år. 

Bolaget har startat produktion av silika i samarbete med en 
produktionspartner, Sterling Pharma Solutions, från vilken det 
första materialet beräknas levereras hösten 2020. Tillgång till 
storskalig produktionskapacitet ger Bolaget förutsättningar att ingå 
ytterligare leveransavtal. Införsäljningsprocesserna inom preparativ 
kromatografi är dock långa med anledning av att material för 
preparativ kromatografi ska inkluderas i industriell produktion, 
vilket är en komplex process i läkemedelsindustrin. Kunderna ställer 
dessutom krav på leveranskapacitet, kompetens och långsiktighet 
hos sina leverantörer. Bolaget bedömer därför att en starkare finan-
siell ställning kommer att ha en positiv effekt på kunddialogerna.

För att stärka sin position inom preparativ kromatografi avser 
Nanologica, utöver pågående uppskalning av produktionskapacitet, 
att investera i ett applikationslaboratorium. Tillgång till ett 
applikationslaboratorium adderar värde till kunderbjudandet vilket 
möjliggör starkare kundrelationer och bedöms vara avgörande för 
att kunna adressera exempelvis den amerikanska marknaden inom 
preparativ kromatografi.

Inom drug development har viktiga steg tagits inom inhalations-
området där Nanologica ser goda möjligheter att tydligare etablera 
inhalationsplattformen NLAB Spiro™ som en drug delivery-platt-
form. Inhalationsplattformen nyttjas idag i Bolagets partnerprojekt 
med Vicore Pharma för att leverera den aktiva substansen lokalt 
i lungan. Delar av emissionslikviden avses därför att investeras i 
fortsatt utveckling och validering av NLAB Spiro™.

Nanologica avser att accelerera verksamheten med sikte på väsentligt 
högre produktionskapacitet, ökad försäljningsvolym samt positivt 
kassaflöde och resultat. Detta ställer krav på tillförsel av rörelsekapi-
tal. Bolaget bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräck-
ligt för detta ändamål, varför styrelsen för Nanologica har beslutat 
genomföra Företrädesemissionen som vid full teckning tillför Bolaget 
cirka 55,4 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden kommer, vid 
full teckning i Företrädesemissionen, att uppgå till cirka 52,5 MSEK 
och avses disponeras enligt följande, angivet i prioritetsordning:

• Storskalig produktion av silika under 2020, cirka 26,0 MSEK
• Storskalig produktion av silika under 2021, cirka 15,0 MSEK
• Utveckling av Bolagets drug delivery-plattform, cirka 10,0 MSEK
• Investering i applikationslaboratorium, cirka 1,5 MSEK

För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet 
till ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen, vid det fall 
Företrädesemissionen övertecknas, komma att besluta om en 
övertilldelningsoption vilken tillför Bolaget en nettolikvid om högst 
ytterligare 7,5 MSEK (”Övertilldelningsoption”). Nettolikviden 
avses disponeras för Bolagets rörelsekapital.

ERBJUDANDET
Företrädesemissionen omfattar högst 5 539 815 nya aktier 
som emitteras till kursen 10,00 SEK per aktie. Vid full teckning 
i Företrädesemissionen tillförs Nanologica cirka 55,4 MSEK före 
emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK. 
Vid det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet tillförs 
Bolaget ytterligare 7,5 MSEK.

AVSIKTSFÖRKLARINGAR, TECKNINGS-
FÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN
I samband med Erbjudandet har Nanologica erhållit 
avsiktsförklaringar, teckningsförbindelser och garantiåtaganden 
motsvarande 100,0 procent av Företrädesemissionen. Ingångna 
teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte 
säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller 
liknande arrangemang.

Erhållna avsiktsförklaringar uppgår till cirka 3,5 MSEK, motsvarande 
cirka 6,4 procent av Företrädesemissionen. Erhållna tecknings-
förbindelser uppgår till cirka 26,1 MSEK, motsvarande cirka 
47,2 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår 
för ingångna teckningsförbindelser. Erhållna emissionsgarantier 
uppgår till cirka 25,7 MSEK, motsvarande cirka 46,4 procent av 
Företrädesemissionen.

TECKNINGSPERIOD
Anmälan om teckning av aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, 
ska ske under perioden 12 – 26 mars 2020. Observera att tecknings-
rätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningsperiodens 
utgång och därmed förlorar sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter 
kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto 
utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet 
på teckningsrätterna måste de, som senast, antingen utnyttjas för 
teckning av aktier den 26 mars 2020 eller säljas den 24 mars 2020. 
Observera att förfarandet vid ej utnyttjade teckningsrätter kan 
variera beroende på förvaltare och i vissa fall sker automatisk 
försäljning av teckningsrätter i det fall förvaltaren inte kontaktas 
i god tid före teckningsperiodens slut. För mer information om 
respektive förvaltares behandling av ej utövade teckningsrätter bör 
förvaltaren kontaktas omedelbart vid teckningsperiodens start. En 
eventuell förlängning av teckningsperioden offentliggörs genom 
pressmeddelande senast den 26 mars 2020.

UTSPÄDNINGSEFFEKTER
Antalet aktier kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, 
att öka från 16 619 447 till 22 159 262, vilket innebär en 
utspädningseffekt uppgående till högst 5 539 815 aktier, 
motsvarande cirka 25,0 procent av röster och kapital i Bolaget. 
Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet 
att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädnings-
effekter genom att sälja sina teckningsrätter. Vid fullt utnyttjande 
av Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier att öka med 
ytterligare 750 000 aktier till totalt 22 909 262, innebärandes en 
ytterligare utspädningseffekt om cirka 3,3 procent.

KOSTNADER SOM ÅLÄGGS INVESTERARE
Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid 
handel med teckningsrätter och BTA utgår dock normalt courtage 
enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.
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KORT OM NANOLOGICA

NANOLOGICA
Nanologica, grundat 2004, är ett nanoteknikbolag som utvecklar 
nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Bolaget 
har sitt ursprung inom materialvetenskaplig forskning vid Stockholms 
Universitet och vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Verksamheten 
baseras på kunskaper i tillverkning av silikapartiklar med en viss 
förbestämd struktur. Genom att med stor noggrannhet styra formen 
och ytegenskaperna på silikapartiklarna samt storleken på porerna, 
har Nanologica möjlighet att ta fram silika med specifika egenskaper 
som innebär viktiga fördelar i medicinska tillämpningar. Nanologicas 
aktie listades på Spotlight Stock Market under 2015.

AFFÄRSOMRÅDE KROMATOGRAFI
Inom affärsområdet kromatografi utvecklar och tillverkar 
Nanologica produkter för kromatografi. Inledningsvis tillverkade 
Nanologica packningsmedia som kunderna i nästa steg använde i 
sina reningsprodukter. Under 2016 integrerade Nanologica även 
packning av kolonner i verksamheten och tillhandahåller sedan 
dess kompletta kromatografiprodukter.

Bolaget tillhandahåller produkter för såväl analytisk som preparativ 
kromatografi. 

AFFÄRSOMRÅDE DRUG DEVELOPMENT
Drug development, läkemedelsutveckling, innefattar processen att 
ta en läkemedelskandidat från idéfas, genom prekliniska och kliniska 
studier, till en produkt färdig för marknaden. Nanologica är verksamt 
genom stora delar av utvecklingskedjan, med fokus på drug delivery.

Drug delivery är ett brett begrepp inom läkemedelsindustrin som 
omfattar olika sätt att tillföra läkemedel till kroppen, samt olika 
tekniker för att formulera och tillverka läkemedel. Målet är att få rätt 
mängd läkemedel på rätt ställe i kroppen vid rätt tid. Nanologicas drug 
delivery-plattformar, NLAB Silica™ och NLAB Spiro™, syftar till att ta fram 
bättre och billigare läkemedel och därigenom bidra till förbättringar för 
mänskligheten, samtidigt som ekonomiska värden skapas.

Silika
Silika, eller kiseldioxid, är en förening av kisel och syre (SiO2). 
Kristallin silika i form av kvarts är ett vanligt mineral i jordskorpan. 
Kvarts ingår bland annat i bergarter som granit och gnejs. Silika 
förekommer också i amorf form, en mer oordnad struktur som 
finns naturligt bland annat som opal, biogenisk kisel (i levande 
materia) samt i jordarten kiselgur. Amorf silika tillverkas även 
syntetiskt och används i många produkter, till exempel som 
fyllnadsmedel eller klumpförebyggande medel.

Nanologica producerar amorfa silikapartiklar i mikrometerstorlek. 
Dessa är synliga för blotta ögat i form av ett vitt pulver, medan 
de på insidan har en mängd porer som är i nanometerstorlek. 
Partikelstorlek, porositet och ytegenskaper styrs precist genom 
Bolagets patenterade teknik och metoder.

Kromatografi
Olika ämnen stannar olika länge i en kromatografikolonn beroen-
de på hur mycket attraktion som finns mellan ytan på de samman-
packade silikapartiklarna och de ämnen som pressas genom 
kolonnen. Bilden visar hur en läkemedelsblandning (orange) i 
kontakt med silikapartiklarna delas upp i komponenterna ”röd”, 
”turkos” och ”grön”.

TECKNINGSPERIOD
12 – 26 mars 2020.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 9 mars 2020 var aktieägare i 
Nanologica äger företrädesrätt att, i relation till tidigare innehav, 
teckna aktier i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie berättigar 
till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning 
av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla 
teckningsrätter var den 5 mars 2020. Första dag för handel i aktien 
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 mars 2020.

EMISSIONSBELOPP OCH OMFATTNING
Företrädesemissionen omfattar upp till 5 539 815 aktier, 
motsvarande en emissionslikvid om högst 55 398 150 SEK före 
emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelnings- 
optionen tillförs Bolaget ytterligare 7,5 MSEK.

TECKNINGSKURS
10,00 SEK per aktie. 

VÄRDERING (PRE-MONEY)
166,2 MSEK.

UTSPÄDNING
Antalet aktier kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, 
att öka från 16 619 447 till 22 159 262, vilket innebär en 
utspädningseffekt uppgående till högst 5 539 815 aktier, 
motsvarande cirka 25,0 procent av röster och kapital i Bolaget. 
Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet 
att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädnings-
effekter genom att sälja sina teckningsrätter. Vid fullt utnyttjande 
av Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier att öka med 
ytterligare 750 000 aktier till totalt 22 909 262, innebärandes en 
ytterligare utspädningseffekt om cirka 3,3 procent.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
12 – 24 mars 2020.

HANDEL MED BTA
Från och med den 12 mars 2020 fram till registrering av Företrädes-
emissionen hos Bolagsverket.

HANDELSPLATS
Spotlight Stock Market.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG


