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En introduktion till Annexin

Annexin A5 är ett uråldrigt kroppseget försvarsprotein och uppvisar 

flera väldigt intressanta egenskaper1,2 ett protein som;

1) omedelbart hittar skadade celler 3

2) bygger en sköld i form av ett skyddande lager på cellytan1,4

3) läker ett skadat cellmembran5

4) minskar inflammation6–9 

Annexin A5 har på så sätt en tvåstegseffekt där det verkar omedelbart 

reparerande och långsiktigt anti-inflammatoriskt, speciellt i våra 

blodkärl och i hjärtat. Denna försvarsförmåga räcker inte till i vissa 

akuta kärlsjukdomstillstånd10–12 och en oförmåga att producera 

Annexin A5 är kopplat till både kärlsjukdomar10 och åldrande.13   

Figur 1. Struktur av Annexin A5, Bild: RCSB Protein Data Bank,  

http://www.rcsb.org/pdb/ngl/ngl.do?pdbid=1AVR&bionumber=1  

(PDB: AVR), NGL.

Rekombinant
Flera DNA-kedjor kombineras så att de tillsammans kan 
få en levande cell, ofta en bakterie, att producera större 
mängder av ett protein. Cellen använder hela sitt maskineri 
och producerar det eftersökta proteinet. I Bolagets fall kallas 
det då rekombinant Annexin A5 eller ANXV, som sedan renas 
och kan användas som läkemedel. Produktionsprocessen är 
komplicerad vilket leder till att rekombinanta proteiner blir 
relativt dyra läkemedel.

Annexin är ett bioteknikföretag som utvecklar den biologiska 

läkemedelskandidaten ANXV (ett rekombinant humant protein 

Annexin A5). ANXV är avsett att tillföras intravenöst till patienter 

med akuta skador i blodkärl där man kan förvänta minskad 

försvarsförmåga och där kroppseget Annexin A5 inte räcker till 

på grund av att cellerna blivit uttömda och inte hinner producera 

tillräcklig mängd Annexin A5. Därigenom skulle man kunna 

förbättra kroppens egen förmåga att skydda och reparera blodkärlen 

och därmed minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för 

flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora 

folksjukdomar såsom hjärtinfarkt, där viktiga sjukdomsorsaker i 

nuläget inte behandlas effektivt. Bolaget bedömer att ANXV har 

potential att bli First-in-Class för flera patientgrupper där det finns 

stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Annexin 

A5, och därmed ANXV, har visats användbart även utanför området 

patientbehandling, och Bolaget avser att utforska dessa möjligheter.
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Emissionslikviden om 53 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om sammanlagt cirka 8 MSEK, är avsedd att finansiera nedanstående 

aktiviteter enligt nuvarande affärsplan till juni 2021 till färdiga kliniska rapporter och avslutad vägledande dialog med myndigheter.

1.  Återbetalning av brygglån*: cirka 7 % (cirka 4 MSEK)

2. Genomförande av Fas 1-studie: cirka 40 % (cirka 21 MSEK)

3. Genomförande av dubbla imagingstudier: cirka 15 % (cirka 8 MSEK)

4. Läkemedelsproduktrelaterade kostnader: cirka 10 % (cirka 5 MSEK)

5. Affärsutveckling och övriga kostnader relaterade till forskning och utveckling: cirka 21 % (cirka 11 MSEK)

6. Övriga omkostnader: cirka 7 % (cirka 4 MSEK)

För att starta en klinisk studie finns krav på att även kunna slutföra den. För det fall inte samtliga ovanstående delar kan genomföras, 

avser Bolaget därför att prioritera genomförande av den kliniska Fas 1-studien och en mer begränsad imagingstudie, samt att upprätthålla 

prioriterade patent och det uppbyggda värdet i läkemedelskandidaten.

Motiv för företrädesemissionen

* Annexin ingick avtal om bryggfinansiering med Formue Nord Markedsneutral A/S den 
20 december 2019. Enligt avtalet har Bolaget ett kreditutrymme om 9 MSEK och Bolaget 
har per dagen för Prospektet lånat 4 MSEK. Lånet förfaller till betalning i samband med 
att Företrädesemissionen registreras och senast den 23 mars 2020. Brygglånet finansierar 
Annexins aktiviteter fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd.

Genomförande 
av Fas 1-studie: 
cirka 40 %
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dubbla imagingstudier: 
cirka 15 %
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Affärsutveckling och övriga 
kostnader relaterade till 
forskning och utveckling: 
cirka 21 %

Övriga omkostnader: 
cirka 7 %

Återbetalning av 
brygglån: cirka 7 % 
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Under 2019 genomförde Annexin studier som givit vägledning kring 

bieffekterna som uppstod hos gnagare och styrelsen har därför stark tilltro 

att Läkemedelsverket med dessa underlag kan godkänna Bolagets ansökan 

om studiestart. De uppkomna bieffekterna medförde viss fördröjning men 

Annexin har samtidigt under året vidareutvecklat det kliniska protokollet 

för Fas 1-studien vilket förkortat den något i förhållande till tidigare plan. 

Styrelsen bedömer att det finns goda förutsättningar att slutföra processen hos 

Läkemedelsverket så att Fas 1-studien kan starta under mitten av 2020 och att 

data avseende säkerhet kan presenteras omkring 12 månader efter studiestart. 

Samtidigt planerar Annexin att genomföra imagingstudier, vilket bedöms ge 

strategiskt värdeskapande information. En framgångsrik studie i patienter 

kommer illustrera att ANXV når den vävnad och celler där effekt behövs. 

Dessutom kan studien ge viktig information om koncentrationen av ANXV 

i patienters blod, vilket vägleder dosering i framtida Fas 2-/3-studier. 

Imagingstudierna bedöms kunna starta under andra halvan av 2020 med 

studieresultat vid samma tid som Fas 1-studiens resultat. 

För att genomföra Fas 1- och imagingstudierna återstår att avsluta 

reningsprocessen av ANXV, där ett medföljande protein i produktionsprocessen 

ska renas bort, samt att tekniskt binda den radioaktiva spårmolekylen till ANXV 

för imagingstudierna. Då Annexin använder sig av beprövade teknologier för 

detta bedömer styrelsen förutsättningarna att lyckas som mycket goda. 

Efter dessa aktiviteter och genomförda kliniska studier bedömer styrelsen att 

Bolaget är väl förberett för att i egen regi bedriva kliniska effektstudier (Fas 

2/3) inför en produktregistrering inom RVO. Dessutom ökar intresset och 

möjligheterna avseende framtida finansiering och för att diskutera potentiella 

partnerskap med större läkemedelsbolag. 

Annexins val av kliniska indikationer, RVO och efter ballongsprängning, 

medger dessutom att Bolaget senare kan göra så kallade Proof of Concept-

studier. Dessa studier är mindre omfattande och billigare än en klassisk Fas 

2-studie och syftar till att ytterligare bevisa att man påverkar en specifik 

biologisk händelse, inom RVO kan det vara blodflödet i ögat som ses genom en 

ögonbottenkamera. Inom ballongsprängning finns liknande möjligheter. 

Om Annexin i Fas 1-studien framgångsrikt kan visa en god säkerhetsprofil för 

ANXV öppnas dessutom möjligheter att ytterligare bredda antalet medicinska 

tillstånd som kan utvärderas. Då kan Annexin på samma sätt göra imaging- 

och/eller Proof of Concept-studier och bevisa ANXV:s potential inom fler 

indikationsområden. 

Annexin A5 används redan inom grundforskning och har en bred potential 

även på andra sätt. Annexin har därför aktiviteter som syftar till att exploatera 

värdet av ANXV utanför området intravenös behandling av patienter. 

På dessa olika sätt avser Annexin skapa värde med en portfölj av möjligheter 

för ANXV och styrelsen ser affärsutveckling som mycket centralt i kombination 

med de kliniska studiernas genomförande.

Framtidsutsikter

Bolaget ska flytta fokus från att dokumentera 
effekter av ANXV i olika djurstudier till att göra 
de första studierna i människor och planera för 
framtiden. 
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Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Sista dag för handel i Annexins aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 31 januari 2020. Första dag för 

handel i Annexins aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 3 februari 2020. Den som på avstämningsdagen den 4 februari 

2020 är registrerad som aktieägare i Annexin äger företrädesrätt att teckna aktier i Annexin utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. En (1) 

innehavd aktie på avstämningsdagen ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.

Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt (oavsett om 

tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen), i andra hand andra personer som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 

och i tredje hand emissionsgaranter. 

Teckning utan företrädesrätt: Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske till Hagberg & Aneborn senast kl. 15.00 den 21 februari 

2020 på särskild anmälningssedel som kan erhållas från Hagberg & Aneborn på www.hagberganeborn.se (eller på 08-408 933 50 respektive 

info@hagberganeborn.se. Depåkunder hos förvaltare ska istället anmäla sig till, och enligt anvisningar från, förvaltaren. 

Anmälningsperiod: 7 – 21 februari 2020.

Teckningskurs: 1,15 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Tecknings- och garantiåtaganden: Annexin har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett konsortium av investerare om 

cirka 61 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter: 7 – 19 februari 2020.

Handel med BTA: 7 februari 2020 till dess att nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Antal aktier innan nyemission: 17 683 632 aktier.

ISIN-kod: Aktien har ISIN-kod SE0009664154.

Marknadsplats: Annexins aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Viktig information
Denna informationsfolder är en introduktion till erbjudandet i 

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin” eller Bolaget”) 

och ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Foldern är inte och 

ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. 

Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, 

har offentliggjorts och finns tillgängligt på Annexin och Redeye 

Aktiebolags (”Redeye”) webbplatser www.annexinpharma.com 

respektive www.redeye.se. Detta godkännande bör inte betraktas som 

något slags stöd för Annexin och innebär inte att Finansinspektionen 

garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga, 

eller att Finansinspektionen uttalar sig om kvaliteten på de 

värdepapper som erbjuds inom ramen för företrädesemissionen. 

Prospekt och anmälningssedlar kan även erhållas kostnadsfritt från 

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s (”Hagberg & Aneborn”) 

webbplats www.hagberganeborn.se eller på telefon 08-408 933 50. 

Prospektet innehåller bland annat en presentation av Annexin, 

nyemissionen och de risker som är förenade med en investering 

i Annexin och deltagande i erbjudandet. Informationsfoldern är 

inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslut att teckna 

aktier i Annexin och utgör ingen rekommendation att teckna 

aktier i Annexin. Investerare som vill eller överväger att investera 

i Annexin uppmanas att läsa prospektet för att fullt ut förstå de 

potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet. 

Denna informationsfolder får inte offentliggöras, publiceras eller 

distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, 

Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, 

Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara 

olaglig eller föremål för legala restriktioner.
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