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VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

Vissa definitioner
Med ”Nanologica” eller ”Bolaget” avses, beroen-
de på sammanhang, Nanologica AB (publ), org. nr 
556664-5023, eller den koncern (”Koncernen”) i 
vilken Nanologica AB (publ) är moderbolag i. Med 
”Prospektet” avses föreliggande prospekt. Med 
”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet” avses 
erbjudandet att teckna nya aktier enligt villkoren i 
Prospektet. Med ”Erik Penser Bank” eller ”EPB” av-
ses Erik Penser Bank AB, org. nr 556031-2570. Med 
”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org. nr 
556112-8074. Hänvisning till ”SEK” avser svenska 
kronor, hänvisning till ”EUR” avser euro och hänvis-
ning till ”USD” avser amerikanska dollar. Med ”K” 
avses tusen och med ”M” avses miljoner.

Upprättande och registrering av Prospektet
Prospektet har upprättats med anledning av Fö-
reträdesemissionen. Detta Prospekt har upprät-
tats i enlighet med lagen (1991:980) om handel 
med finansiella instrument samt Kommissionens 
förordning (EG) nr 809/2004 (”Prospektförord-
ningen”). Tvist med anledning av detta Prospekt, 
Erbjudandet och därmed sammanhängande rätts-
förhållanden ska avgöras enligt svensk materiell 
rätt och av svensk domstol exklusivt. Förutom vad 
som uttryckligen anges häri, har ingen finansiell in-
formation i Prospektet reviderats eller granskats av 
Bolagets revisor.

Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Fi-
nansinspektionen i enlighet med bestämmelserna 
i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel 
med finansiella instrument. Finansinspektionens 
godkännande och registrering innebär inte någon 
garanti från Finansinspektionens sida att sakupp-
gifterna i Prospektet är korrekta eller fullständiga.

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till 
personer vars deltagande förutsätter att ytterligare 
prospekt upprättas eller registreras eller att någon 
annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt 
svensk rätt. Prospektet kommer inte att distribue-
ras och får inte postas eller på annat sätt distribue-
ras eller sändas till eller i något land där detta skul-
le förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder 
företas eller där detta skulle kunna strida mot lagar 
eller regleringar i det landet. Varken de tecknings-
rätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller de 
nyemitterade aktier som omfattas av Erbjudandet 
enligt detta Prospekt har registrerats eller kommer 
att registreras enligt United States Securities Act 
(”Securities Act”) från 1933 i dess nuvarande lydel-
se, eller någon motsvarande lag i någon delstat i 
USA. Erbjudandet omfattar inte heller personer i 
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Er-
bjudandet eller distribution av Prospektet strider 
mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter 
att ytterligare prospekt upprättas, registreras el-
ler att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som 
krävs enligt svensk rätt.

En investering i värdepapper är förenad med vissa 
risker och investerare uppmanas att särskilt läsa 
avsnittet ”Riskfaktorer”. När investerare fattar ett 
investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen 
bedömning av Bolaget och Erbjudandet, inklusive 
föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett 

investeringsbeslut bör potentiella investerare anli-
ta sina egna professionella rådgivare samt noga ut-
värdera och överväga investeringsbeslutet. Inves-
terare får endast förlita sig på informationen i detta 
Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. 
Ingen person är behörig att lämna någon annan in-
formation eller göra några andra uttalanden än de 
som finns i detta Prospekt. Om så ändå skulle ske 
ska sådan information eller sådana uttalanden inte 
anses ha godkänts av Bolaget eller av Erik Penser 
Bank och ingen av dessa ansvarar för sådan infor-
mation eller sådana uttalanden.

Tvist
Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Pro-
spektet och därmed sammanhängande rättsför-
hållanden ska avgöras av svensk domstol. Svensk 
materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet 
och Erbjudandet.

Marknadsinformation och viss 
framtidsinriktad information
Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade utta-
landen som återspeglar Bolagets syn på framtida 
händelser samt finansiell och operativ utveckling. 
Framtidsinriktade uttalanden kan urskiljas genom 
att de inte uteslutande avser historiska eller aktuel-
la sakförhållanden och genom att de kan innefatta 
ord som ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskat-
tas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förutses”, 
”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”för-
söker”, ”skulle kunna” eller negationer av sådana 
ord och andra variationer därav eller jämförbar 
terminologi. Framtidsinriktade uttalanden är till sin 
natur förenade med såväl kända som okända risker 
och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga 
framtida händelser och omständigheter. De fram-
tidsinriktade uttalanden som återges i detta Pro-
spekt gäller endast vid tidpunkten för Prospektets 
offentliggörande och Bolaget gör ingen utfästelse 
om att offentliggöra uppdateringar eller revidering-
ar av framtidsinriktade uttalanden i anledning av 
ny information, framtida händelser eller dylikt, ut-
över vad som följer av tillämpliga lagar och regler. 
Även om Bolaget anser att de förväntningar som 
beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är 
rimliga, finns det ingen garanti för att dessa fram-
tidsinriktade uttalanden kommer att förverkligas 
eller visa sig vara korrekta. I avsnittet ”Riskfakto-
rer” finns en beskrivning, dock inte uttömmande, 
av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat 
eller faktisk utveckling kan komma att skilja sig 
avsevärt från framtidsinriktade uttalanden i detta 
Prospekt.

Prospektet innehåller viss historisk marknadsin-
formation. I det fall information har hämtats från 
tredje part ansvarar Bolaget för att informationen 
har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser dessa 
källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifie-
ring gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten 
av informationen inte kan garanteras. Såvitt Bo-
laget känner till, och kan förvissa sig om genom 
jämförelser med annan information som offentlig-
gjorts av de parter varifrån informationen hämtats, 
har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som 
skulle kunna göra informationen felaktig eller miss-
visande i förhållande till de ursprungliga källorna. 
Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget 
känner till, väsentliga intressen i Bolaget.

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Bank 
som biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. 
Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bola-
get friskriver sig Erik Penser Bank från allt ansvar i 
förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i 
Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta 
ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- 
eller andra beslut som helt eller delvis grundas på 
uppgifter i Prospektet. Erik Penser Bank är även 
emissionsinstitut avseende Erbjudandet.

Presentation av finansiell information
Viss finansiell och annan information som pre-
senteras i Prospektet har avrundats för att göra 
informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen 
överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner 
exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då 
belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och 
förekommer särskilt i avsnitten ”Utvald historisk 
finansiell information”, ”Kommentarer till den fi-
nansiella utvecklingen” samt i de årsredovisningar 
och delårsrapporter som införlivats genom hänvis-
ning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen 
information i Prospektet granskats eller reviderats 
av Bolagets revisor.

Viktig information om AktieTorget
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett vär-
depappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. 
AktieTorget driver en så kallad MTF-plattform. Bo-
lag som är noterade på AktieTorget har förbundit 
sig att följa AktieTorgets noteringsavtal. Avtalet 
syftar bland annat till att säkerställa att aktieäga-
re och övriga aktörer på marknaden får korrekt, 
omedelbar och samtidig information om alla om-
ständigheter som kan påverka bolagets aktiekurs. 
Handeln på AktieTorget sker i ett elektroniskt han-
delssystem som är tillgängligt för de banker och 
fondkommissionärer som är anslutna till Nordic 
Growth Market. NGM är en svensk börs under fi-
nansinspektionens tillsyn som driver marknader i 
Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget star-
tades 1999 och är idag ett helägt dotterbolag till 
Börse Stuttgart. NGM erbjuder handel i alla typer 
av värdepapper och all handeln sker i det egenut-
vecklade börssystemet Elasticia. Det innebär att 
den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade 
på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller 
fondkommissionär. 

Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på Ak-
tieTorgets hemsida (aktietorget.se).

Teckningsrätter kan ha ett ekonomiskt värde
För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat 
måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna 
teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 
4 maj 2018, eller senast den 2 maj 2018 sälja de 
erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas 
för teckning av nya aktier.

Observera att det även är möjligt att anmäla sig för 
teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter 
och att aktieägare med förvaltarregistrerade inne-
hav med depå hos bank eller annan förvaltare ska 
kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner 
om hur teckning och betalning ska ske.
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Emissionsbelopp
55,4 MSEK vid full teckning.

Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 18 april 2018 är registrerad 
som aktieägare i Nanologica äger rätt att med företräde teck-
na aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en 
(1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt 
berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Härutöver erbjuds 
aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmä-
la intresse om teckning av nya aktier.

Teckningskurs
4,00 SEK per aktie.

Teckningstid
20 april – 4 maj 2018. 
  
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perio-
den 20 april – 2 maj 2018.

ISIN-koder
Aktien        NICA  SE0005454873 
Teckningsrätt       NICA TR SE0011090802
Betald tecknad aktie     NICA BTA SE0011090810

Finansiell kalender 
Delårsrapport Q1 2018  30 maj 2018
Delårsrapport Q2 2018  23 augusti 2018

VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG
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SAMMANFATTNING

AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR
A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i de 

värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från investerarens sida. 
Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i 
enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna vid översätt-
ning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de perso-
ner som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen 
är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans 
med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investe-
ra i de värdepapper som erbjuds.

A.2 Samtycke Ej tillämplig. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder.

Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten A-E (A.1-E.7). 
Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och 
emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt, kan det finnas luckor i punkternas numre-
ring. Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möj-
ligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. I dessa fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning 
av informationskravet tillsammans med angivelsen ”Ej tillämplig”.

AVSNITT B - INFORMATION OM EMITTENTEN
B.1 Firma och handels-

beteckning
Bolagets firma och handelsbeteckning är Nanologica AB (publ), med organisationsnummer 556664-5023.

B.2 Säte och 
bolagsform

Nanologica är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt 
säte i Stockholms kommun. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

B.3 Verksamhet Nanologica har sin bakgrund inom materialteknik och är inriktat på nanoporös silika (kiseldioxid). Nanolgi-
cas verksamhet baseras på Bolagets kunskaper i att tillverka silikapartiklar med en viss förbestämd struktur. 
Verksamheten har sitt ursprung inom materialvetenskaplig forskning vid Stockholms Universitet och vid 
Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Genom att med stor noggrannhet styra formen och ytarean på silikapar-
tiklarna samt storleken på porerna har Nanologica möjlighet att ta fram silika med specifika egenskaper 
som innebär viktiga fördelar i medicinska tillämpningar. 

Nanologica har valt att inrikta verksamheten på två områden där Bolagets silika kan tillföra ett tydligt värde. 
Inom affärsområdet kromatografi kan Nanologicas silika användas till att ta fram effektiva produkter för 
rening och analys av läkemedel. Möjligheterna att styra storleken på porerna i silikapartiklarna gör att de är 
väl lämpade för användning inom drug delivery där partiklarna kan laddas med läkemedelsmolekyler och 
därigenom möjliggöra effektivare läkemedel. Verksamheten inom kromatografi utvecklas för att löpande 
generera ett stabilt och växande kassaflöde. Verksamheten inom affärsområdet drug delivery syftar till att 
utveckla projekt som, över tid, kan resultera i ett betydande värde för Bolaget. 

Affärsområde Kromatografi
Inom affärsområdet kromatografi utvecklar och tillverkar Nanologica produkter för kromatografi. Inled-
ningsvis tillverkade Nanologica packningsmedia som kunderna i nästa steg använde i sina reningsproduk-
ter. Sedan 2016 hanterar Nanologica även packning av kolonner och tillhandahåller därmed kompletta 
kromatografiprodukter. 

Affärsområde Drug Delivery
Inom affärsområdet drug delivery utnyttjar Nanologica de unika egenskaperna hos Bolagets silika för att ef-
fektivisera formulering och upptag av läkemedel. Genom att Nanologicas nanoporösa silikapartiklar laddas 
med läkemedelsmolekyler kan viktiga fördelar uppnås som kan resultera i bättre fungerande läkemedel.

SilicaTM består av silikapartiklar vars struktur har ändrats för att erhålla gynnsamma fördelar. Silikapartiklar-
na består dock fortsatt enbart av kiseldioxid som är ett naturligt förekommande ämne, och därmed också 
säkert för människan. Kiseldioxid är klassificerat som GRAS (Generally Regarded As Safe) av läkemedels-
myndigheterna och behöver därmed inte genomgå ytterligare prövningar för att användas i människa. Den 
säkra klassificeringen av kiseldioxid är en viktig fördel för Nanologica i förhållande till andra drug delive-
ry-tekniker som kan kräva kliniska studier för att bevisa sin säkerhet. 
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B.4a Trender Nanologica ser en trend inom utveckling av läkemedel som pekar på att större bolag allt mer köper projekt 
och tekniker snarare än att utveckla dem själva. Inom produktion av läkemedel finns det ett tydligt fokus 
på säkerhet och på att sänka de totala kostnaderna. Ett flertal av Nanologicas projekt som Bolaget driver 
tillsammans med partners både inom kromotografi och drug delivery har potential att leda till läkemedel 
med lägre pris, högre effektivitet och färre biverkningar.

Vidare ser Bolaget en stor potential i Kina och Indien. Dels eftersom båda länderna har en stor befolkning 
som blir allt äldre och därför behöver mer läkemedel, dels för att staterna ställer höga krav på kontroll av 
de läkemedel som säljs, vilket skapar goda förutsättningar för Nanologicas produkter. 

Utöver detta bedömer styrelsen att det per dagen för Prospektet inte finns några andra kända tendenser, 
osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas 
ha en väsentlig inverkan på Nanologicas affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret. Nanolo-
gica känner inte till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningspolitiska eller andra politiska 
åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka emittentens 
verksamhet.

B.5 Koncernstruktur Nanologica AB är moderbolag i en koncern bestående av fyra bolag. Förutom moderbolaget ingår tre dot-
terbolag: Nanologica Pure Sàrl (Schweiz), Nanghavi AB (Sverige) och Nlab Bioscience S.A (Spanien). Nano-
logica Pure Sàrl bedriver försäljningsverksamhet men är under avveckling. Nlab Bioscience S.A är vilande 
under avveckling och Nanghavi AB har för närvarande ingen verksamhet. Dotterbolagen ägs till 100 pro-
cent av moderbolaget.

B.6 Ägarstruktur Nanologica hade per den 31 december 2017 cirka 870 aktieägare. Aktieägare i Nanologica vars innehav 
översteg 5,0 procent av kapital och röstetalet i Bolaget per den 31 december 2017 framgår av tabellen 
nedan. 

Namn Antal aktier Andel av kapital och röster (%)

Flerie Invest AB (Thomas Eldered) 1 201 992 26,0

Rahal Investment AB (Alfonso Garcia-Bennet) 522 498 11,3

Vega Bianca AB (Andreas Bhagwani) 420 841 9,1

Avanza Pension 259 502 5,6

Övriga 2 212 619 48,0

Totalt 4 617 452 100,0
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B.7 Utvald historisk  
finansiell 
information

I detta avsnitt presenteras utvald finansiell information för Nanologica AB avseende räkenskapsåren 2016 
och 2017. Informationen för räkenskapsåret 2016 och 2017 är hämtad från Bolagets reviderade årsredo-
visningar, vilka har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovis-
ning och koncernredovisning (K3) och årsredovisningslagen.

Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Nanologicas reviderade 
årsredovisningar med tillhörande noter för räkenskapsåren 2016 och 2017, vilka har införlivats i Prospektet 
genom hänvisning.

Koncernens resultaträkning

Belopp i KSEK 2017 2016

 Reviderat Reviderat

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 600 2 000

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och
pågående arbete för annans räkning

3 752 1 158

Aktiverat arbete för egen räkning 1 500 767

Övriga rörelseintäkter 762 1 694

Summa rörelsens intäkter 8 614 5 619

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -1 384 -1 933

Övriga externa kostnader -11 231 -10 530

Personalkostnader -11 895 -11 433

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-3 336 -3 713

Övriga rörelsekostnader -70 -208

Summa rörelsens kostnader -27 916 -27 817

Rörelseresultat -19 302 -22 198

 

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 247 -68

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 040 -194

Resultat efter finansiella poster -793 -22 460

 

Resultat före skatt -20 095 -22 460

Årets resultat -20 095 -22 460
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B.7 Utvald historisk  
finansiell 
information forts.

Koncernens balansräkning i sammandrag

BELOPP I KSEK 31 december 2017 31 december 2016
 Reviderat Reviderat
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 6 330 7 450
Materiella anläggningstillgångar 1 543 1 845
Finansiella anläggningstillgångar 199 199
Summa anläggningstillgångar 8 072 9 493

Omsättningstillgångar
Varulager mm 4 910 1 158
Kortfristiga fordringar 5 897 4 414
Kassa och bank 7 036 16 807
Summa omsättningstillgångar 17 842 22 378
 
SUMMA TILLGÅNGAR 25 914 31 872

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital 3 827 2 578
Fritt eget kapital -1 889 19 455
Summa eget kapital 1 938 22 034

Avsättningar 511 493

Långfristiga skulder 2 725 3 796
Kortfristiga skulder 20 740 5 549
Summa skulder 23 976 9 838 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 914 31 872

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

BELOPP I KSEK 2017 2016
 Reviderat Reviderat
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 622 -20 141
 
Ökning/minskning varulager -3 752 -1 158
Ökning/minskning kundfordringar -568 -440
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -328 -900
Ökning/minskning leverantörsskulder -1 060 29
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -953 -579
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter 
förändringar i rörelsekapitalet

-23 194 -23 189

 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 915 -2 544

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 229 23 543

Årets kassaflöde -9 879 -2 190
Likvida medel vid årets början 16 807 18 951
Kursdifferenser och andra värdeförändringar i likvida medel 108 45
 
Likvida medel vid årets slut 7 036 16 807
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B.7 Utvald historisk  
finansiell 
information forts.

Koncernens nyckeltal
Koncernens nyckeltal är inte reviderade eller översiktligt granskade om inte annat anges.

2017 2016
Nettoomsättning1, KSEK 2 600 2 000
Rörelseresultat1, KSEK -19 302 -22 198
Resultat efter skatt1, KSEK -20 095 -22 460
Likvida medel2, KSEK 7 036 16 807
Eget kapital1, KSEK 1 938 22 034
Balansomslutning1, KSEK 25 914 31 872
Resultat per aktie, SEK -4,35 -6,18
Antal aktier 4 617 452 4 617 452
Genomsnittligt antal aktier under perioden 4 617 452 3 633 405
Soliditet2, % 7 69
Eget kapital per aktie, SEK 0,4 4,8
Medelantal anställda 16 19

1 Reviderat nyckeltal.
2 Alternativt nyckeltal.

Definitioner av alternativa nyckeltal

Alternativt nyckeltal Definition Motivering för användandet
Likvida medel Värdet av Bolagets kassa och 

bank.
Bolaget anser att nyckeltalet ger en bild av likviditeten i 
Bolaget och därmed den finansiella ställningen och hur 
Bolaget kan antas klara plötsligt uppkomna situationer 
eller möjligheter som innebär kostnader.

Soliditet Eget kapital på balansdagen  
dividerat med balansomslut-
ningen på balansdagen.

Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bild av 
hur stor del av finansieringen som kommer från eget 
kapital respektive extern finansiering och att det där-
med ger en bild av Bolagets finansiella risk. 

Väsentliga händelser under perioden som den historiska finansiella informationen omfattar

2016
• Nanologica erhåller order värd 16,5 MSEK från Bolagets indiska återförsäljare
• Nanologica beviljas tillväxtlån om 3,6 MSEK från Almi för att kunna öka leveranskapaciteten inom kro-

motografi.
• Bolaget genomför en företrädesemission som tillför Bolaget cirka 22,7 MSEK före emissionskostnader.

2017
• Nanologica, tillsammans med Dr Sabrina Valetti, erhåller forskningsanslag om 2,4 MSEK från Kunskaps-

stiftelsen för ett projekt som kommer undersöka nanoporösa kiseldioxidpartiklar för farmaceutiska for-
muleringar.

• Nanologica erhåller lånefinansiering om 16 MSEK som löper på ett år från 1 juni 2017 från ett konsorti-
um om fyra investerare.

Väsentliga händelser efter den senaste rapportperiodens utgång

• Den 12 mars 2018 offentliggör Bolaget förslag till beslut om Företrädesemissionen som vid full teckning 
inbringar 55,4 MSEK före emissionskostnader.

• Den 12 mars 2018 offentliggör Nanologica även att de sluter avtal med den brittiska kontraktstillver-
karen Sterling Pharma Solutions Ltd för produktion av större volymer silika. Detta är ett viktigt steg för 
Bolagets förbereldeser inför starten av den nya affärsgrenen preparativ kromatografi.

Utöver ovanstående har det inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Nanologicas finansiella 
ställning eller ställning på marknaden sedan den 31 december 2017.
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B.8 Utvald proforma-
redovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat.

B.10 Anmärkningar från 
Bolagets revisor

Ej tillämplig. Inga anmärkningar förekommer i revisionsberättelsen avseende den historiska finansiella in-
formationen som införlivats i Prospektet genom hänvisning.

B.11 Rörelsekapital Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Nanologicas aktuella be-
hov för den kommande tolvmånadersperioden. Mot bakgrund av detta har styrelsen, baserat på beslut 
från extra bolagsstämma den 11 april 2018, beslutat om genomförandet av Företrädesemissionen, vilken 
uppgår till sammanlagt cirka 55,4 MSEK före emissionskostnader. Per den 31 januari 2018 uppgick Bolagets 
likvida medel till 5 609 MSEK. Det befintliga rörelsekapitalet bedöms vid tidpunkten för Prospektet tillräck-
ligt för att driva verksamheten enligt plan fram till och med juni 2018. 

Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet för den kommande tolvmånadersperioden uppgår till cir-
ka 10 MSEK. Vid fulltecknad Företrädesemission efter avdrag för emissionskostnader om 5,0 MSEK samt 
kvittning om 6 MSEK tillförs Bolaget 44,4 MSEK vilket av Bolaget bedöms som tillräckligt för att tillgodose 
rörelsekapitalbehovet under den kommande tolvmånadersperioden. I samband med Företrädesemissio-
nen har Nanologica erhållit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare, däribland Nanologicas 
VD Andreas Bhagwani. Teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 21 MSEK, motsvarande cirka 
37,9 procent av Företrädesemissionen.

Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 27 MSEK, motsvarande cirka 48,7 procent av 
Erbjudandet. Sammanlagt omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiå-
tagande uppgående till totalt cirka 48 MSEK, motsvarande cirka 86,6 procent av emissionsbeloppet. Dessa 
åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande ar-
rangemang.

För det fall Erbjudandet inte skulle tecknas fullt ut kan Bolaget komma att undersöka alternativa finan-
sieringsmöjligheter, som ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller 
flera samarbetspartners, alternativt att driva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare 
kapital kan anskaffas. För det fall att Företrädesemissionen inte fulltecknas kommer fokus att riktas mot 
de aktiviteter som bedöms absolut nödvändiga för att bevara det värde som skapats i Bolaget. För det fall 
nyemissionen inte fulltecknas och för det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas, finns 
det en risk att Bolaget i väsentlig grad skulle tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle kunna 
försena Bolagets projekt. I förlängningen finns risk att, för det fall alla finansieringsmöjligheter misslyckas, 
Bolaget skulle försättas i konkurs. 
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AVSNITT C – INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS
C.1 Aktieslag Aktier i Nanologica med ISIN-kod SE0005454873. Nanologica har endast ett aktieslag.

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).

C.3 Antal aktier och 
nominellt värde

Antalet aktier i Nanologica uppgår till 4 617 452, envar med ett kvotvärde om 0,41 SEK. Samtliga aktier är 
emitterade och fullt inbetalda.

C.4 Rättigheter avseen-
de aktierna

Aktierna är denominerade i SEK och har emitterats i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen 
(2005:551). Nanologica är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska 
aktiebrev utfärdas. Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av 
Euroclear förda aktieboken.  Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda. Varje aktie berättigar till 
en (1) röst på Nanologicas bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta 
för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning 
av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte 
bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget 
har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. 
Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. Nanologicas aktier är inte föremål för 
erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit 
några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Nanologicas aktier under det innevarande eller 
föregående räkenskapsåret. Det finns för närvarande inga utestående konvertibla skuldebrev i Nanologica. 
Bolaget har ett utestående incitamentsprogram riktat till  ledning och personal vilket beskrivs närmare 
nedan under Aktiebaserade incitamentsprogram. Utöver detta har Bolaget för närvarande inga utestående 
teckningsoptionsprogram.

C.5 Inskränkningar i 
aktiernas fria över-
låtbarhet

Ej tillämplig. Det föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i Nanologica.

C.6 Upptagande till 
handel på reglerad 
marknad

Ej tillämplig. Aktierna i Nanologica är upptagna till handel på AktieTorget.

C.7 Utdelningspolitik Beslut om vinstutdelning beslutas av årsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden. Om 
aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas 
endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Bolaget 
tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare 
bosatta utanför Sverige med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem 
sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterätts-
ligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt. Det finns inga garantier för att det för 
ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. De nyemitterade aktierna har 
samma rätt till utdelning som befintliga aktier av samma slag.

Nanologica har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst 
år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Styrelsen för Nanologica har inte för 
avsikt att föreslå att utdelning lämnas inom de närmsta åren. Eventuella vinster avses återinvesteras i verk-
samheten och användas för fortsatt utveckling och expansion.
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AVSNITT D – RISKER
D.1 Huvudsakliga risker 

avseende Bolaget 
eller branschen

Bolaget är föremål för risker som påverkar eller kan komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. Nedanstående riskfaktorer, som beskrivs utan särskild ordning och utan anspråk på 
att vara uttömmande, bedöms vara de huvudsakliga riskerna för Bolagets framtida utveckling. Dessa risk-
faktorer, relaterade till Bolagets verksamhet och bransch, innefattar:

Kommersialisering av produkter - Bolaget och kunder genomför tester av produkter och det finns en risk 
att de produkter som testas inte blir kommersiellt framgångsrika. Olika kunder har olika testmetoder och 
förutsättningar, vilket gör att Bolagets produkter kan prestera mer eller mindre bra i tester och även på 
andra sätt vara mindre attraktiva än konkurrerande produkter. Det är först när flera kunder återkommande 
beställer produkter som den tekniska/affärskritiska risken minskar och den kommersiella potentialen ökar. 
Detta kan leda till att Bolaget fortsätter att investera i produkter med goda testresultat och att dessa inves-
teringar senare visar sig vara olönsamma.

Nanologica har inlett en satsning på kromatografi och som ett led i detta har Bolaget dels breddat sin 
verksamhet till att även omfatta så kallade kolonner, dels beslutat att bilda ett försäljningsbolag i Indien till-
sammans med en lokal aktör. Det gemensamma bolaget ska bedriva försäljning av kromatografiprodukter 
på den indiska marknaden. Det finns en risk att utfallet av Bolagets satsning på kromatografi inte kommer 
att motsvara ledningens förväntningar, vilket kan medföra reducerade intäkter för Bolaget.

Nanologica är ett relativt litet bolag, vilket innebär att Bolaget måste fokusera sina resurser på ett begrän-
sat antal verksamhetsområden och projekt. Detta medför en ökad riskexponering för Nanologica eftersom 
en olönsam satsning i ett bolag med ett fåtal verksamheter och projekt typiskt sett får en större negativ 
inverkan på Bolagets intjäning, lönsamhet och resultat jämfört med ett bolag med en mer diversifierad 
verksamhet. 

Projektutveckling- Nanologica genomför utvecklingsprojekt tillsammans med läkemedelskunder och an-
dra partners, för vilket Nanologica i normalfallet erhåller ersättning. Det finns risk att kunderna lägger ned 
projekt eller väljer att driva dem vidare med konkurrerande teknik, vilket medför att framtida intäkter 
uteblir för Nanologica. Det finns dessutom risk att Bolaget inte når framgång i att sluta ytterligare avtal 
med kunder kring utvecklingsprojekt. Skulle Bolagets projektutveckling inte leda till fortsatta projekt eller 
om Bolaget inte lyckas ingå ytterligare avtal med kunder kring projektutveckling skulle detta kunna påverka 
Nanologicas verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Nanologica bedriver även utvecklingsprojekt i egen regi och det finns en risk att dessa projekt inte uppnår 
positiva resultat i prekliniska studier eller kliniska prövningar och att Bolaget därmed inte kommer att ha 
möjlighet att driva dessa projekt vidare eller licensiera dem till externa parter. Det finns därmed en risk att 
Nanologica investerar resurser i projekt som inte resulterar i något ekonomiskt värde för Bolaget.

Framtida kapitalbehov - Nanologica har ännu inte visat ett positivt rörelseresultat och kassaflödet förvän-
tas huvudsakligen att vara fortsatt negativt till dess att Bolaget lyckas ingå betydande avtal för försäljning av 
befintliga eller nya produkter som Bolaget kan komma att lansera. Det finns en risk att Bolagets kostnader 
för utveckling av produkter kan komma att bli mer tids- och kostnadskrävande än planerat. Avgörande för 
Bolagets framtida resultatutveckling samt tillgången till och villkoren för ytterligare finansiering påverkas 
av ett flertal faktorer såsom Nanologicas förmåga att exploatera möjligheterna för Bolagets produkter, ingå 
partnerskap samt kostnadseffektiv och snabb utveckling av produkter. Nanologica kan därmed även i fram-
tiden behöva vända sig till allmänheten för kapitalanskaffning. Såväl storleken som tidpunkten för Bolagets 
framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer, däribland framgång i kommersialiseringen av produkter, 
forsknings- och utvecklingsprojekt samt i ingåendet av samarbets- och licensavtal. Det finns en risk för att 
nytt kapital inte kan anskaffas när behov uppstår, att det inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att 
sådant anskaffat kapital inte skulle vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt planerna. Detta 
kan ha en negativ inverkan på Nanologicas verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Industriell uppskalning av produktion - Förutsättningarna vid produktion av kemiska material förändras 
med storleken av de volymer som produceras vid samma tillfälle. Det innebär att flera steg i produktions-
processen kan behöva anpassas för att nå samma kvalitet och specifikationer när volymerna stiger. På 
förhand är kunskapen ofta låg eller saknas helt kring behovet av hur och vilka anpassningar av olika pro-
cessteg som behöver ske när tillverkningsvolymerna av nya material ökar. Det finns en risk att Bolaget inte 
kommer kunna identifiera hur och var anpassningar behöver göras för att produktionsvolymerna ska kunna 
öka ytterligare vilket skulle kunna ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning. 



12    |    Företrädesemission i Nanologica AB (publ) 2018

D.1 Huvudsakliga risker 
avseende Bolaget 
eller branschen 
forts.

Regulatorisk risk - Nanologica verkar inom life science-området vilket är omgärdat av omfattande regleringar, 
bland annat avseende tillverkning och rätt att marknadsföra produkter. Dessa regleringar förändras dessutom 
från tid till annan. Det finns en risk att Nanologica inte kan uppfylla de villkor myndigheter ställer eller kan kom-
ma att ställa för produktion eller rätten att sälja och marknadsföra produkter. Nanologicas kunder är i sin tur ock-
så beroende av myndigheters tillstånd och/eller godkännanden för att kunna driva framförallt kliniska projekt 
och sälja färdiga läkemedel. Skulle regleringar tillkomma eller förändras på ett för Nanologicas ofördelaktigt sätt 
skulle detta kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av samarbetspartners - Nanologica är och kommer även i framtiden fortsätta vara beroende av sam-
arbeten i samband med utvecklingen av produkter, prekliniska och kliniska studier samt utlicensiering/partner-
skap för försäljning av Bolagets produkter på befintliga och nya marknader. Det finns en risk att en eller flera 
av dessa samarbetspartners inte skulle vara villiga att fortsätta avtalat samarbete med Bolaget eller att de inte 
skulle vara villiga att fortsätta avtalat samarbete enligt för Bolaget fungerande villkor och att Nanologica i ett 
sådant läge inte skulle kunna ersätta en sådan leverantör eller partner på ett tidsmässigt, kvalitativt eller ekono-
miskt fullgott sätt. Detta skulle i sådana fall kunna medföra negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

Ett antal av Nanologicas samarbetspartners är baserade i andra länder än i Sverige. Geografiska avstånd kan 
försämra Nanologicas möjligheter att kontrollera och följa upp hur samarbetet fortskrider. Nanologica påverkas 
också av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder och det finns en risk att Bolagets verksam-
het, resultat och finansiella ställning påverkas negativt genom förändringar av lagar, skatter, tullar och andra 
villkor för utländska bolag.

D.3 Huvudsakliga 
risker avseende de 
värdepapper som 
erbjuds

Huvudsakliga riskfaktorer specifika för värdepappren innefattar:

Aktiekurs och likviditet - Kursutvecklingen för Nanologicas aktier är beroende av en rad faktorer, varav en del är 
bolagsspecifika och andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Aktiekursen i Bolaget kan komma att uppvi-
sa stor volatilitet på grund av ett antal faktorer. Bolagets aktiekurs kan även komma att falla efter genomförandet 
av Erbjudandet på grund av det utökade antalet aktier i Bolaget.

Aktiekursen kan vidare komma att påverkas negativt till följd av att aktier eventuellt avyttras på marknaden eller 
till följd av en förväntan om att sådan avyttring kommer att ske eller annars som en konsekvens av eller i relation 
till Erbjudandet. Försäljning av aktier kan även göra det svårt för Bolaget att i framtiden anskaffa kapital genom 
nyemission av aktier eller andra värdepapper. Detta genom att en lägre aktiekurs som följd av försäljning av 
aktier kan leda till mindre fördelaktiga villkor vid anskaffning av kapital genom nyemission. Vidare kan begränsad 
likviditet i Nanologica-aktien medföra ökade aktiekursfluktuationer samt problem för enskilda aktieägare att 
sälja större handelsposter. Det finns en risk för att aktier i Nanologica inte kommer att kunna säljas till en för 
innehavaren acceptabel kurs vid någon tidpunkt.

Handelsplats - Aktierna i Nanologica är upptagna till handel på AktieTorget. AktieTorget är inte en reglerad 
marknad utan en så kallad handelsplattform. En handelsplattform är inte föremål för ett lika strikt regelverk som 
en reglerad marknad, och därmed är en investering i aktier på en handelsplattform typiskt sett förknippat med 
högre risker än en investering på en reglerad marknad.

Handel i teckningsrätter och BTA (Betald Tecknad Aktie) - Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget 
under perioden 20 april – 2 maj 2018 och BTA från och med den 20 april till dess att emissionen har registrerats 
hos Bolagsverket och omvandling sker till stamaktier. Det finns en risk för att det inte utvecklas en aktiv handel i 
teckningsrätterna under perioden samt att det inte kommer att finnas en tillräcklig likviditet i teckningsrätterna, 
vilket kan medföra svårigheter för enskilda innehavare att avyttra sina teckningsrätter. Det finns vidare en risk att 
begränsad handel i teckningsrätter skulle förstärka fluktuationer i marknadspriset för teckningsrätter och/eller 
BTA och att prisbilden för dessa instrument därmed skulle kunna bli inkorrekt och missvisande.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ej säkerställda - I samband med Företrädesemissionen har Na-
nologica erhållit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare och personer i styrelse och ledning. Teck-
ningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 21 MSEK, motsvarande cirka 37,9 procent av Företrädesemissio-
nen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 27 MSEK, motsvarande cirka 47,8 procent av 
Erbjudandet. Sammanlagt omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtagan-
de uppgående till totalt cirka 48  MSEK, motsvarande cirka 86,6 procent av emissionsbeloppet. Dessa åtaganden 
är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför 
det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Om dessa åtaganden, helt eller 
delvis, inte skulle infrias kommer Bolaget få in mindre kapital än planerat vilket i sin tur skulle kunna leda till 
att Bolaget får revidera fastlagda investeringsplaner för utökad produktionskapacitet och därmed inte kommer 
kunna expandera i planerad takt. Detta skulle ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.
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AVSNITT E – INFORMATION OM ERBJUDANDET
E.1 Emissionsbelopp 

och emissionskost-
nader

Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Bolaget 55,4 MSEK före emissionskostnader. Emissions-
kostnaderna beräknas uppgå till 5,0 MSEK. Kvittningen som ska genomföras uppgår till 6 MSEK vilket inne-
bär att Bolaget tillförs en nettolikvid om totalt cirka 44,4 MSEK efter emissionskostnader och kvittning vid 
fullteckning.

E.2a Bakgrund och 
motiv

Under den senaste tiden har Nanologica gjort viktiga framsteg inom båda sina affärsområden, vilket skapar 
goda möjligheter för både ökande intäkter och värdehöjande händelser under kommande år. Styrelsen har 
också beslutat att starta ett eget läkemedelsprojekt och förbereder kliniska fas II a-studier med en befintlig 
läkemedelsmolekyl. 

Inom kromatografi har framsteg gjorts både på den indiska och den kinesiska marknaden, vilket skapar 
goda förutsättningar för stigande försäljning framöver. Bolaget arbetar dessutom med en större etablering 
inom storskalig preparativ kromatografi. Långt gångna diskussioner förs med potentiella kunder och avtal 
har nu ingåtts med en kontraktstillverkare om storskalig produktion. Bolaget avser att starta tillverkning 
först om och när leveransavtal slutits med kunder på nivåer som möjliggör lönsamhet i investeringen. 

Bolaget har beslutat att starta ett läkemedelsprojekt inriktat på gastropares, det vill säga fördröjd töm-
ning av magsäcken, vilket drabbar bland annat diabetiker. Projektet baseras på Nanologicas Drug Deliv-
ery-teknik som kombineras med en befintlig läkemedelsmolekyl. Bolagets mål är att skapa en effektivare 
behandling av gastropares med en mer gynnsam biverkningsprofil. Nanologica planerar att genomföra fas 
II a-studie inom projektet under 2019, Ett positivt utfall av dessa kliniska studier bedöms ha potential att 
skapa ett betydande värde för Nanologica, med en begränsad investering. 

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Nanologicas aktuella be-
hov för den kommande tolvmånadersperioden. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat om genom-
förandet av Företrädesemissionen, vilken uppgår till sammanlagt cirka 55,4 MSEK före emissionskostnader. 
Styrelsens beslut godkändes av en extra bolagsstämma den 11 april 2018. Per den 31 januari 2018 uppgick 
Bolagets likvida medel till 5 609 MSEK. Det befintliga rörelsekapitalet bedöms vid tidpunkten för Prospek-
tet tillräckligt för att driva verksamheten enligt plan fram till och med juni 2018. 

Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet för den kommande tolvmånadersperioden uppgår till cirka 
10 MSEK. Vid fulltecknad Företrädesemission efter avdrag för emissionskostnader om 5,0 MSEK tillförs 
Bolaget 50,4 MSEK vilket av Bolaget bedöms som tillräckligt för att tillgodose rörelsekapitalbehovet un-
der den kommande tolvmånadersperioden. I samband med Företrädesemissionen har Nanologica erhållit 
teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare, däribland Nanologicas VD Andreas Bhagwani. Teck-
ningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 21 MSEK, motsvarande cirka 37,9 procent av Företrädese-
missionen.

Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 27 MSEK, motsvarande cirka 48,7 procent av 
Erbjudandet. Sammanlagt omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiå-
tagande uppgående till totalt cirka 48 MSEK, motsvarande cirka 86,6 procent av emissionsbeloppet. Dessa 
åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande ar-
rangemang.

För det fall Erbjudandet inte skulle tecknas fullt ut kan Bolaget komma att undersöka alternativa finan-
sieringsmöjligheter, som ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller 
flera samarbetspartners, alternativt att driva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare 
kapital kan anskaffas. För det fall att Företrädesemissionen inte fulltecknas kommer fokus att riktas mot 
de aktiviteter som bedöms absolut nödvändiga för att bevara det värde som skapats i Bolaget. För det fall 
nyemissionen inte fulltecknas och för det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas, finns 
det en risk att Bolaget i väsentlig grad skulle tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle kunna 
försena Bolagets projekt. I förlängningen finns risk att, för det fall alla finansieringsmöjligheter misslyckas, 
Bolaget skulle försättas i konkurs. 

Nettolikviden om 50,4 MSEK avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

• Återbetalning av lån 8 MSEK

• Återbetalning av lån genom kvittning i emissionen 6 MSEK

• Investeringar i projektet för gastropares cirka 15 MSEK

• Finansiering av Bolagets befintliga verksamhet inom kromatografi cirka 15 MSEK

• Förstärkning av Bolagets rörelsekapital cirka 6,4 MSEK
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E.3 Villkor i samman-
drag

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 18 april 2018 är registrerad som aktieägare i Nanologica äger rätt att 
med företräde teckna aktier i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av tre 
(3) nya aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse 
om teckning av nya aktier.

Teckningskurs
Teckningskursen är 4,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter är den 
18 april 2018. Sista dag för handel med Nanologicas aktie med rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 
april 2018. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 17 april 2018.

Teckningsrätter
För varje aktie i Nanologica som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teck-
ningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Teckningstid
Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant 
betalning under perioden 20 april – 4 maj 2018.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 20 april – 2 maj 2018.

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 20 april 2018 fram till omvandling av BTA 
till stamaktier, vilket beräknas ske v.23.

E.4 Intressen och even-
tuella intressekon-
flikter

Erik Penser Bank har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella, 
investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Nanologica för vilka de erhållit, respektive kan komma 
att erhålla, ersättning. 

Ett antal aktieägare har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Därutöver har Nanologica ingått 
avtal om emissionsgarantier med en befintlig aktieägare och ett antal externa investerare.

Utöver ovanstående parters intresse att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avse-
ende övriga emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomis-
ka eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har 
ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

E.5 Säljare av värde-
papper och avtal 
om lock-up

Ej tillämplig. Erbjudandet omfattar nyemitterade aktier. Det förekommer inte några begränsningar i aktie-
ägares möjligheter att efter Företrädesemissionens genomförande avyttra aktier i Bolaget under viss tid.

E.6 Utspädningseffekt Antalet aktier kommer vid full teckning att öka från 4 617 452 till 18 469 808 och innebära en utspädnings-
effekt som uppgår till högst 75 procent motsvarande 13 852 356 aktier.

E.7 Kostnader som 
åläggs investerare

Ej tillämplig. 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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RISKFAKTORER

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett an-
tal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt 
agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bo-
lagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vil-
ket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar 
och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt 
investerade kapital. Avsnittet nedan gör inte anspråk på 
att vara fullständigt. Även andra risker och osäkerheter 
som för närvarande är okända för Bolaget eller som för 
närvarande inte betraktas som avgörande, skulle också 
kunna komma att inverka negativt på Bolagets verksam-
het, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs. Ord-
ningsföljden i riskbeskrivningen är inte sammanställd 
efter betydelse och den är inte avsedd att rangordna 
sannolikheten för att de olika omständigheterna skulle 
kunna inträffa och ger heller ingen indikation på hur stor 
inverkan riskerna skulle kunna ha på Bolagets verksam-
het, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs. 

Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det 
viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Ägan-
de av aktier är alltid förenat med risk och innehavare av 
aktier i Nanologica uppmanas därför att, utöver den in-
formation som ges i Prospektet, göra sin egen bedöm-
ning av nämnda och potentiella tillkommande riskfakto-
rer och deras betydelse för den framtida utvecklingen.

VERKSAMHETS- OCH BRANSCH-
RELATERADE RISKER

Kommersialisering av produkter
Bolaget och kunder genomför tester av produkter och det finns 
en risk att de produkter som testas inte blir kommersiellt fram-
gångsrika. Olika kunder har olika testmetoder och förutsätt-
ningar, vilket gör att Bolagets produkter kan prestera mer eller 
mindre bra i tester och även på andra sätt vara mindre attrak-
tiva än konkurrerande produkter. Det är först när flera kunder 
återkommande beställer produkter som den tekniska/affärs-
kritiska risken minskar och den kommersiella potentialen ökar. 
Detta kan leda till att Bolaget fortsätter att investera i produkter 
med goda testresultat och att dessa investeringar senare visar 
sig vara olönsamma.

Nanologica har inlett en satsning på kromatografi och som ett 
led i detta har Bolaget dels breddat sin verksamhet till att även 
omfatta så kallade kolonner, dels beslutat att bilda ett försälj-
ningsbolag i Indien tillsammans med en lokal aktör. Det gemen-
samma bolaget ska bedriva försäljning av kromatografiproduk-
ter på den indiska marknaden. Det finns en risk att utfallet av 
Bolagets satsning på kromatografi inte kommer att motsvara 
ledningens förväntningar, vilket kan medföra reducerade intäk-
ter för Bolaget.

Nanologica är ett relativt litet bolag, vilket innebär att Bolaget 
måste fokusera sina resurser på ett begränsat antal verksam-

hetsområden och projekt. Detta medför en ökad riskexpone-
ring för Nanologica eftersom en olönsam satsning i ett bolag 
med ett fåtal verksamheter och projekt typiskt sett får en större 
negativ inverkan på Bolagets intjäning, lönsamhet och resultat 
jämfört med ett bolag med en mer diversifierad verksamhet. 

Projektutveckling
Nanologica genomför utvecklingsprojekt tillsammans med lä-
kemedelskunder och andra partners, för vilket Nanologica i 
normalfallet erhåller ersättning. Det finns risk att kunderna läg-
ger ned projekt eller väljer att driva dem vidare med konkurre-
rande teknik, vilket medför att framtida intäkter uteblir för Na-
nologica. Det finns dessutom risk att Bolaget inte når framgång 
i att sluta ytterligare avtal med kunder kring utvecklingsprojekt. 
Skulle Bolagets projektutveckling inte leda till fortsatta projekt 
eller om Bolaget inte lyckas ingå ytterligare avtal med kunder 
kring projektutveckling skulle detta kunna påverka Nanologicas 
verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Nanologica bedriver även utvecklingsprojekt i egen regi och det 
finns en risk att dessa projekt inte uppnår positiva resultat i pre-
kliniska studier eller kliniska prövningar och att Bolaget därmed 
inte kommer att ha möjlighet att driva dessa projekt vidare eller 
licensiera dem till externa parter. Det finns därmed en risk att 
Nanologica investerar resurser i projekt som inte resulterar i 
något ekonomiskt värde för Bolaget.

Marknadsrisker
Det finns ett antal företag som är verksamma inom Bolagets 
verksamhetsområden. En del av dessa är multinationella före-
tag med betydligt större ekonomiska resurser än Nanologica. 
Det finns en risk att fler aktörer tillkommer och därmed kan 
konkurrensen öka ytterligare. Nanologica är dessutom en re-
lativt ny aktör med nya produkter på marknaden. Det finns en 
risk att kunder hellre väljer en etablerad och välkänd leverantör 
med lång historik. Skulle Nanologica inte få eller lyckas bibehål-
la den konkurrenskraft som krävs för att lyckas på marknaden 
skulle detta kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Bola-
gets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av nyckelpersoner
Bolaget är beroende av styrelseledamöter, ledande befatt-
ningshavare och övriga nyckelpersoner. Om någon eller flera av 
dessa skulle välja att lämna Bolaget skulle det kunna försena 
eller orsaka avbrott i olika utvecklingsprojekt, utlicensiering el-
ler kommersialisering av Bolagets produkter. Det är även avgö-
rande för Nanologicas framtida utveckling att kunna attrahera 
och behålla kvalificerade medarbetare. Nanologicas förmåga 
att anställa och bibehålla sådana personer är beroende av ett 
flertal faktorer bland annat konkurrens på arbetsmarknaden. 
Förlust av en lednings- eller nyckelperson skulle kunna innebä-
ra att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte 
skulle kunna uppnås eller att genomförandet av Nanologicas 
affärsstrategi skulle påverkas negativt. Om befintliga nyckelper-
soner skulle lämna Bolaget eller om Nanologica inte skulle kun-
na anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna medarbe-
tare skulle det ha en väsentlig negativ inverkan på Nanologicas 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
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Sekretess och sakkunskap
Nanologica är beroende av sekretess och sakkunskap för att 
bedriva verksamheten och bibehålla Bolagets konkurrenspo-
sition. Om anställda, konsulter, rådgivare eller andra personer 
som anlitats skulle agera i strid med sekretessåtaganden avse-
ende konfidentiell information, eller att konfidentiell informa-
tion skulle avslöjas på annat sätt och utnyttjas av konkurrenter, 
skulle det kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning negativt.

Framtida kapitalbehov
Nanologica har ännu inte visat ett positivt rörelseresultat och 
kassaflödet förväntas huvudsakligen att vara fortsatt negativt 
till dess att Bolaget lyckas ingå betydande avtal för försäljning 
av befintliga eller nya produkter som Bolaget kan komma att 
lansera. Det finns en risk att Bolagets kostnader för utveckling 
av produkter kan komma att bli mer tids- och kostnadskrävande 
än planerat. Avgörande för Bolagets framtida resultatutveck-
ling samt tillgången till och villkoren för ytterligare finansiering 
påverkas av ett flertal faktorer såsom Nanologicas förmåga att 
exploatera möjligheterna för Bolagets produkter, ingå partner-
skap samt kostnadseffektiv och snabb utveckling av produkter. 
Nanologica kan därmed även i framtiden behöva vända sig till 
allmänheten för kapitalanskaffning. Såväl storleken som tid-
punkten för Bolagets framtida kapitalbehov beror på ett antal 
faktorer, däribland framgång i kommersialiseringen av produk-
ter, forsknings- och utvecklingsprojekt samt i ingåendet av sam-
arbets- och licensavtal. Det finns en risk för att nytt kapital inte 
kan anskaffas när behov uppstår, att det inte kan anskaffas på 
fördelaktiga villkor, eller att sådant anskaffat kapital inte skulle 
vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt planerna. 
Detta kan ha en negativ inverkan på Nanologicas verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

Industriell uppskalning av produktion
Förutsättningarna vid produktion av kemiska material föränd-
ras med storleken av de volymer som produceras vid samma 
tillfälle. Det innebär att flera steg i produktionsprocessen kan 
behöva anpassas för att nå samma kvalitet och specifikationer 
när volymerna stiger. På förhand är kunskapen ofta låg eller 
saknas helt kring behovet av hur och vilka anpassningar av olika 
processteg som behöver ske när tillverkningsvolymerna av nya 
material ökar. Det finns en risk att Bolaget inte kommer kun-
na identifiera hur och var anpassningar behöver göras för att 
produktionsvolymerna ska kunna öka ytterligare vilket skulle 
kunna ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning. 

Regulatorisk risk
Nanologica verkar inom life science-området vilket är omgär-
dat av omfattande regleringar, bland annat avseende tillverk-
ning och rätt att marknadsföra produkter. Dessa regleringar 
förändras dessutom från tid till annan. Det finns en risk att Na-
nologica inte kan uppfylla de villkor myndigheter ställer eller 
kan komma att ställa för produktion eller rätten att sälja och 
marknadsföra produkter. Nanologicas kunder är i sin tur också 
beroende av myndigheters tillstånd och/eller godkännanden 
för att kunna driva framförallt kliniska projekt och sälja färdiga 
läkemedel. Skulle regleringar tillkomma eller förändras på ett 

för Nanologicas ofördelaktigt sätt skulle detta kunna ha en vä-
sentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Beroende av samarbetspartners
Nanologica är och kommer även i framtiden fortsätta vara 
beroende av samarbeten i samband med utvecklingen av pro-
dukter, prekliniska och kliniska studier samt utlicensiering/
partnerskap för försäljning av Bolagets produkter på befintliga 
och nya marknader. Det finns en risk att en eller flera av dessa 
samarbetspartners inte skulle vara villiga att fortsätta avta-
lat samarbete med Bolaget eller att de inte skulle vara villiga 
att fortsätta avtalat samarbete enligt för Bolaget fungerande 
villkor och att Nanologica i ett sådant läge inte skulle kunna 
ersätta en sådan leverantör eller partner på ett tidsmässigt, 
kvalitativt eller ekonomiskt fullgott sätt. Detta skulle i sådana 
fall kunna medföra negativa effekter på Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

Ett antal av Nanologicas samarbetspartners är baserade i an-
dra länder än i Sverige. Geografiska avstånd kan försämra Na-
nologicas möjligheter att kontrollera och följa upp hur samar-
betet fortskrider. Nanologica påverkas också av politiska och 
ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder och det finns en 
risk att Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning 
påverkas negativt genom förändringar av lagar, skatter, tullar 
och andra villkor för utländska bolag.

Förmåga att hantera tillväxt
Nanologicas verksamhet kan komma att växa betydligt genom 
en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på Bolagets pro-
dukter, vilket skulle ställa stora krav på Bolagets ledning och 
den operativa och finansiella kapaciteten. I takt med att per-
sonal och verksamhet växer behöver Bolaget implementera 
effektiva planerings-, tillverknings- och ledningsprocesser för 
att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen på en 
marknad under snabb utveckling. Om Nanologica inte skulle 
lyckas hantera ökade kapacitetsbelastningar skulle det kunna 
få en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, re-
sultat och finansiella ställning.

Patent och immateriella rättigheter
Nanologicas förutsättningar för framgång beror i viss utsträck-
ning på Bolagets förmåga att erhålla och försvara patentskydd 
för potentiella produkter. Inom drug delivery är patentsituatio-
nen viktig medan produkternas prestanda inom kromatografi 
snarare är en konsekvens av affärshemligheter som Bolaget 
har valt att inte patentera. Det finns en risk att Nanologica 
kommer att utveckla produkter som inte kan patenteras, att 
beviljade patent inte kommer att kunna vidmakthållas, att 
framtida upptäckter inte kommer att leda till patent, eller att 
beviljade patent inte kommer att utgöra tillräckligt skydd för 
Bolagets rättigheter. Det finns en risk för att patent inte kom-
mer att medföra en konkurrensfördel för Bolagets produkter 
och för att konkurrenter kommer att kunna kringgå patent. Om 
Bolaget tvingas försvara sina rättigheter gentemot en konkur-
rent kan detta medföra avsevärda kostnader, som i sin tur kan 
påverka Bolagets finansiella ställning negativt. 
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Företagshemligheter och know-how
Om Nanologica inte kan skydda sina företagshemligheter och 
sitt know-how kommer värdet på Bolagets teknologier och ut-
vecklingsprojekt att påverkas negativt. Nanologica är beroende 
av ej patenterade företagshemligheter, know-how och fortsat-
ta teknologiska uppfinningar för att utveckla och bibehålla sin 
konkurrensposition. 

Forskningsanslag från EU-kommissionen 
Nanologica deltar och har genom åren deltagit i ett flertal 
forskningsprojekt finansierade av EU-kommissionen. Projek-
ten pågår för det mesta under ett flertal år. Innan projektstart 
upprättas en budget som sedan ligger till grund för erhållen 
finansiering under projektets löptid. Skillnaden mellan budget 
och faktiskt utfall kan av olika anledningar skilja sig åt och det 
finns en risk för att Bolaget kan bli återbetalningsskyldigt till 
EU-kommissionen vilket skulle ha en negativ inverkan på Bola-
gets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Valutarisker
Nanologicas verksamhet är utsatt för valutakursrisker. En stor 
del av Bolagets operativa kostnader uppstår i SEK medan intäk-
terna utgörs av betalningar i främst USD men även EUR. Det är 
också sannolikt att framtida intäkter kommer att betalas i USD 
eller EUR. Ändrade valutakurser riskerar att ha en negativ på-
verkan på Nanologicas resultat och finansiella ställning.

Tvister och rättsliga förfaranden
Det finns en risk för att Bolaget kan komma att bli involverat i 
framtida tvister relaterade till Bolagets pågående verksamhet. 
Sådana tvister kan  röra sig om påstådda immateriella rättig-
hetsintrång, vissa patents giltighet och andra kommersiella 
tvister. Tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa verk-
samheten, avse betydande ekonomiska belopp eller principi-
ellt viktiga frågor samt medföra betydande kostnader och få 
en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning. 

Försäkringsskydd
Det finns en risk att Bolagets  nuvarande försäkringsskydd visar 
sig vara otillräckligt för anspråk som kan uppkomma i förhål-
lande till produktansvar och andra skador. Vidare är det inte 
säkert att Bolaget kan behålla sitt nuvarande försäkringsskydd 
på fördelaktiga villkor, eller överhuvudtaget. Det finns därför 
en risk att ett otillräckligt eller för dyrt försäkringsskydd kan få 
en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning. 

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH 
FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Aktiekurs och likviditet
Kursutvecklingen för Nanologicas aktier är beroende av en rad 
faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra är knutna till 
aktiemarknaden som helhet. Aktiekursen i Bolaget kan kom-
ma att uppvisa stor volatilitet på grund av ett antal faktorer. 
Bolagets aktiekurs kan även komma att falla efter genomför-
andet av Erbjudandet på grund av det utökade antalet aktier 
i Bolaget.

Aktiekursen kan vidare komma att påverkas negativt till följd av 
att aktier eventuellt avyttras på marknaden eller till följd av en 
förväntan om att sådan avyttring kommer att ske eller annars 
som en konsekvens av eller i relation till Erbjudandet. Försälj-
ning av aktier kan även göra det svårt för Bolaget att i fram-
tiden anskaffa kapital genom nyemission av aktier eller andra 
värdepapper. Detta genom att en lägre aktiekurs som följd av 
försäljning av aktier kan leda till mindre fördelaktiga villkor vid 
anskaffning av kapital genom nyemission. Vidare kan begrän-
sad likviditet i Nanologica-aktien medföra ökade aktiekursfluk-
tuationer samt problem för enskilda aktieägare att sälja större 
handelsposter. Det finns en risk för att aktier i Nanologica inte 
kommer att kunna säljas till en för innehavaren acceptabel kurs 
vid någon tidpunkt.

Handelsplats
Aktierna i Nanologica är upptagna till handel på AktieTorget. 
AktieTorget är inte en reglerad marknad utan en så kallad han-
delsplattform. En handelsplattform är inte föremål för ett lika 
strikt regelverk som en reglerad marknad, och därmed är en 
investering i aktier på en handelsplattform typiskt sett förknip-
pat med högre risker än en investering på en reglerad marknad.

Handel i teckningsrätter och BTA (Betald Tecknad Aktie)
Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget under 
perioden 20 april - 2 maj 2018 och BTA från och med den 20 
april till dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket 
och omvandling sker till stamaktier. Det finns en risk för att det 
inte utvecklas en aktiv handel i teckningsrätterna under perio-
den samt att det inte kommer att finnas en tillräcklig likviditet 
i teckningsrätterna, vilket kan medföra svårigheter för enskil-
da innehavare att avyttra sina teckningsrätter. Det finns vidare 
en risk att begränsad handel i teckningsrätter skulle förstärka 
fluktuationer i marknadspriset för teckningsrätter och/eller BTA 
och att prisbilden för dessa instrument därmed skulle kunna bli 
inkorrekt och missvisande.

Ägare med betydande inflytande
Ett fåtal av Nanologicas aktieägare äger en väsentlig andel av 
de utestående aktierna och rösterna i Bolaget. Följaktligen har 
dessa aktieägare, enskilt eller tillsammans med andra aktieäga-
re, möjlighet att utöva inflytande över de frågor som hänskjuts 
till Bolagets aktieägare för godkännande, inklusive val av sty-
relseledamöter och framtida förvärv eller försäljningar av delar 
av verksamheten. Det finns en risk att detta kan vara till nack-
del för övriga aktieägare som eventuellt har andra intressen än 
majoritetsägarna. Utöver tillämpning av de skyddsregler som 
följer av lag, exempelvis aktiebolagslagens minoritetsskydds-
regler, har Nanologica inte någon möjlighet att vidta åtgärder 
för att garantera att det betydande inflytandet inte missbrukas.

Framtida försäljning av större aktieposter
Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större ak-
tieägare, liksom en allmän marknadsförväntan om att ytterliga-
re emissioner kommer att genomföras, kan påverka Bolagets 
aktie negativt. Dessutom skulle ytterligare företrädesemission-
er av aktier, liksom Företrädesemissionen, leda till en utspäd-
ning av ägandet för aktieägare som inte deltar i sådan emission 
eller väljer att inte utöva sin rätt att teckna aktier. Detsamma 
gäller om emissioner riktas till andra än Bolagets aktieägare.
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Utspädning
Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina 
teckningsrätter i Företrädesemissionen kommer att bli utspäd-
da, med effekt att dessa aktieägares relativa röststyrka vid bo-
lagsstämma försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets 
kapital, vinst samt eventuellt överskott vid likvidation minskar. 
Vidare kan Nanologica i framtiden, för att säkerställa kapital 
för fortsatt drift och expansion, komma att behöva genomföra 
nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument. Såda-
na emissioner innebär utspädning av relativt ägande och rös-
tandel för de aktieägare som inte deltar. Vidare kan eventuella 
framtida nyemissioner komma att få negativ effekt på Nanolo-
gica-aktiens marknadspris.

Ingen tidigare lämnad utdelning
Med hänsyn till Nanologicas finansiella ställning och historia 
av negativa rörelseresultat har Bolaget hittills inte lämnat nå-
gon utdelning till aktieägarna. Bolagets styrelse avser heller 
inte att föreslå att någon utdelning ska lämnas under de när-
maste åren. Under de närmaste åren bedöms eventuella över-
skottsmedel återinvesteras i verksamheten för att finansiera 
Bolagets fortsatta utveckling. Storleken av eventuella framtida 
utdelningar från Nanologica är beroende av ett antal faktorer, 
såsom Bolagets framtida vinst, finansiella ställning, kassaflöde, 
behov av rörelsekapital, investeringar och andra faktorer. Det 
finns en risk att Bolaget kanske inte kommer att ha tillräckligt 
med utdelningsbara medel för att genomföra utdelningar över-
huvudtaget eller i den utsträckning som aktieägarna framgent 
förväntar sig. 

Det finns också en risk för att Bolaget och/eller dess större ak-
tieägare av olika anledningar förhindrar eller begränsar framti-
da utdelningar. För det fall ingen utdelning lämnas kommer en 
investerares eventuella avkastning att vara beroende av aktie-
kursens framtida utveckling.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ej 
säkerställda
I samband med Företrädesemissionen har Nanologica erhållit 
teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare och per-
soner i styrelse och ledning. Teckningsförbindelser uppgår sam-
manlagt till cirka 21 MSEK, motsvarande cirka 37,9 procent av 
Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om 
emissionsgarantier om 27 MSEK, motsvarande cirka 47,8 pro-
cent av Erbjudandet. Sammanlagt omfattas Företrädesemis-
sionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtagande 
uppgående till totalt cirka 48  MSEK, motsvarande cirka 86,6 
procent av emissionsbeloppet. Dessa åtaganden är emellertid 
inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning 
eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att 
åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Om dessa 
åtaganden, helt eller delvis, inte skulle infrias kommer Bola-
get få in mindre kapital än planerat vilket i sin tur skulle kunna 
leda till att Bolaget får revidera fastlagda investeringsplaner för 
utökad produktionskapacitet och därmed inte kommer kunna 
expandera i planerad takt. Detta skulle ha en väsentligt negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställ-
ning.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Vid den extra bolagsstämman i Nanologica den 11 april 2018 godkändes styrelsens förslag från den 12 mars 2018 om nyemission av 
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 18 april 2018 berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 4,00 
SEK. Teckningstiden löper under perioden 20 april – 4 maj 2018. Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget 55,4 MSEK 
före emissionskostnader1. Efter avdrag för emissionskostnader om 5 MSEK samt kvittning om 6 MSEK tillförs Bolaget en nettolikvid 
om 44,4 MSEK.

Vid full teckning av Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 5 679 850,86 SEK, från 1 893 283,62 SEK till högst 7 573 
134,48 SEK, genom nyemission av högst 13 852 356 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,41 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i 
Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst 75 procent av kapitalet och rösterna motsvarande 13 852 356 
aktier men har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att, helt eller delvis, erhålla kompensation för utspädningen.

För de fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om 
fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till dem som anmält sig för teckning 
och tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid 
överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid 
överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

I samband med Företrädesemissionen har Nanologica erhållit teckningsförbindelser från större ägare, däribland Nanologicas VD An-
dreas Bhagwani, vilka uppgår sammanlagt till cirka 21 MSEK, motsvarande 37,9 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har 
Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed 
av teckningsförbindelser och emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 48 MSEK, motsvarande cirka 86,6 procent av emissions-
beloppet. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Härmed inbjuds aktieägarna i Nanologica att med företrädesrätt teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet. 

Stockholm den 16 april 2018

Nanologica AB (publ)
Styrelsen

1 Emissionskostnader beräknas uppgå till 5,0 MSEK, varav cirka 2,7 MSEK utgör garantiprovision.
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BAKGRUND OCH MOTIV

Under den senaste tiden har Nanologica gjort viktiga framsteg 
inom båda sina affärsområden, vilket skapar goda möjligheter 
för både ökande intäkter och värdehöjande händelser under 
kommande år. Styrelsen har också beslutat att starta ett eget 
läkemedelsprojekt och förbereder kliniska fas II a-studier med 
en befintlig läkemedelsmolekyl. 

Inom kromatografi har framsteg gjorts både på den indiska och 
den kinesiska marknaden, vilket skapar goda förutsättningar 
för stigande försäljning framöver. Bolaget arbetar dessutom 
med en större etablering inom storskalig preparativ kromato-
grafi. Långt gångna diskussioner förs med potentiella kunder 
och avtal har nu ingåtts med en kontraktstillverkare om storska-
lig produktion. Bolaget avser att starta tillverkning först om och 
när leveransavtal slutits med kunder på nivåer som möjliggör 
lönsamhet i investeringen. 

Bolaget har beslutat att starta ett läkemedelsprojekt inriktat på 
gastropares, det vill säga fördröjd tömning av magsäcken, vilket 
drabbar bland annat diabetiker. Projektet baseras på Nanolo-
gicas Drug Delivery-teknik som kombineras med en befintlig 
läkemedelsmolekyl. Bolagets mål är att skapa en effektivare 
behandling av gastropares med en mer gynnsam biverknings-
profil. Nanologica planerar att genomföra fas II a-studie inom 
projektet under 2019, Ett positivt utfall av dessa kliniska studier 
bedöms ha potential att skapa ett betydande värde för Nanolo-
gica, med en begränsad investering. 

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning 
inte tillräckligt för Nanologicas aktuella behov för den kom-
mande tolvmånadersperioden. Mot bakgrund av detta har sty-
relsen beslutat om genomförandet av Företrädesemissionen, 
vilken uppgår till sammanlagt cirka 55,4 MSEK före emissions-
kostnader. Styrelsens beslut godkändes av en extra bolags-
stämma den 11 april 2018. Per den 31 januari 2018 uppgick 
Bolagets likvida medel till 5 609 MSEK. Det befintliga rörelse-
kapitalet bedöms vid tidpunkten för Prospektet tillräckligt för 
att driva verksamheten enligt plan fram till och med juni 2018. 

Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet för den kom-
mande tolvmånadersperioden uppgår till cirka 10 MSEK. Vid 
fulltecknad Företrädesemission efter avdrag för emissionskost-
nader om 5,0 MSEK tillförs Bolaget 50,4 MSEK vilket av Bolaget 
bedöms som tillräckligt för att tillgodose rörelsekapitalbehovet 
under den kommande tolvmånadersperioden. I samband med 
Företrädesemissionen har Nanologica erhållit teckningsförbin-
delser från ett antal större aktieägare, däribland Nanologicas 
VD Andreas Bhagwani. Teckningsförbindelser uppgår samman-
lagt till cirka 21 MSEK, motsvarande cirka 37,9 procent av Före-
trädesemissionen.

Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 
27 MSEK, motsvarande cirka 48,7 procent av Erbjudandet. Sam-
manlagt omfattas Företrädesemissionen därmed av tecknings-
förbindelser och garantiåtagande uppgående till totalt cirka 48 

MSEK, motsvarande cirka 86,6 procent av emissionsbeloppet. 
Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bank-
garanti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För det fall Erbjudandet inte skulle tecknas fullt ut kan Bola-
get komma att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter, 
som ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering till-
sammans med en eller flera samarbetspartners, alternativt att 
driva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytter-
ligare kapital kan anskaffas. För det fall att Företrädesemissio-
nen inte fulltecknas kommer fokus att riktas mot de aktiviteter 
som bedöms absolut nödvändiga för att bevara det värde som 
skapats i Bolaget. För det fall nyemissionen inte fulltecknas 
och för det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter 
misslyckas, finns det en risk att Bolaget i väsentlig grad skulle 
tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle kunna 
försena Bolagets projekt. I förlängningen finns risk att, för det 
fall alla finansieringsmöjligheter misslyckas, Bolaget skulle för-
sättas i konkurs. 

Nettolikviden om 50,4 MSEK avses disponeras för följande än-
damål angivna i prioritetsordning:

• Återbetalning av lån 8 MSEK

• Återbetalning av lån genom kvittning i emissionen 6 MSEK

• Investeringar i projektet för gastropares cirka 15 MSEK

• Finansiering av Bolagets befintliga verksamhet inom 
kromatografi cirka 15 MSEK

• Förstärkning av Bolagets rörelsekapital cirka 6,4 MSEK

Styrelsen för Nanologica är ansvarig för innehållet i Prospektet. 
Härmed försäkras att styrelsen för Nanologica har vidtagit alla 
rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna 
i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 
påverka dess innebörd.

Stockholm den 16 april 2018

Nanologica AB (publ)
Styrelsen
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VD HAR ORDET

Min bedömning är att vi nu kommit förbi de största hindren i 
vår utveckling. När vi summerar fjolåret är det tydligt att båda 
våra affärsområden förflyttade sina positioner starkt framåt 
samtidigt som beslutade besparingar realiserades. Vi har lärt 
oss hur vi ska adressera marknaden inom affärsområdet kro-
matografi för att få nöjda och återkommande kunder. Inom 
drug delivery har vi nu kommit så långt att det är dags att ta 
nästa steg. 

För att fortsätta tillväxtresan genomför vi nu en emission med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare om 55 MSEK. Emissio-
nen har starkt stöd från större ägare, däribland jag själv, som 
förbundit sig att teckna aktier för motsvarande 21 MSEK. Vi har 
också inhämtat garantier för att säkerställa att vi får in minst 
48 MSEK.

Pengarna från emissionen ska vi använda till att lösa huvud-
delen av det lån på 16 MSEK som vi tog under 2017.  Av detta 
konverteras 6 MSEK till aktier i emissionen, 8 MSEK amorteras 
av och 2 MSEK förlängs. Resterande del av de medel som emis-
sionen inbringar ger oss förutsättningar att skapa tillväxt och 
värden, vilket jag ska beskriva nedan. 

DRUG DELIVERY FRÅN TEKNIK TILL EGET PROJEKT
Under 2017 genomförde vi flera kundprojekt som både gav oss 
försäljningsintäkter och gjorde att vi nådde uppsatta mål varför 
vi under 2018 kan se fram emot ytterligare intäkter. Projekten 
har dessutom medfört att vi utvecklat vår teknologiska platt-
form vidare.

Vi fortsatte också arbetet med egna läkemedelsprojekt. Under 
november zoomade vi in på två projekt som vi beslutade att 
driva vidare; ett helt eget och ett där vi arbetar tillsammans 
med en partner. 

Det är inom vårt eget projekt som vi nu bestämt att ta ett steg 
framåt och förbereda en klinisk studie. Projektet inriktas på 
gastropares eller fördröjd tömning av magsäcken, som bland 
annat drabbar diabetiker. Med en ny formulering av en etable-
rad läkemedelssubstans siktar vi på att kunna visa bättre effekt 
och biverkningsprofil. Vi gör också bedömningen att vi med en 
begränsad klinisk studie kan visa om vår formulering kan hjälpa 
patienter. Lyckas vi ser vi goda möjligheter att sluta avtal med 
en partner som kan ta projektet vidare mot marknad. 

Projektet är ett resultat av den strategiska omsvängning vi gjor-
de 2016 då vi vidareutvecklade vår plattform för att leverera ett 
större värde för såväl patienter som aktieägare.

INDIEN OCH KINA VISAR VÄGEN
Försäljningen av kolonner för kromatografi ökade successivt 
under 2017 och kom främst från Indien. Vi har nu etablerat ett 
applikationslabb lokalt i Indien och kunnat bistå kunder med 
teknisk support.  Glädjande nog har flera kunder upprepat sina 
beställningar, vilket är ett tecken på att vi vinner förtroende. 

Våra erfarenheter från Indien har vi haft nytta av i vår utvärde-
ring av den kinesiska marknaden, vilket gjort att testförsäljning-
en i Kina utvecklats på ett bra sätt. Den största lärdomen ligger 

i hur vi nu bemöter frågor kring produkterna. Vi vet nu vilka 
frågor de brukar ha och hur vi bäst hjälper dem med praktisk 
support i deras handhavande. I Indien adresserade vi tidigare 
inte de tekniska frågorna på det sätt vi gör idag, vilket förde 
med sig att kunderna drog slutsatsen att det var fel på pro-
dukten de köpt. Att lära av dessa misstag har kostat oss tid och 
goodwill, så jag är glad att konstatera att vi idag faktiskt har 
stor nytta av det vi lärt oss. 

Utfallet av våra aktiviteter i Kina är mycket uppmuntrande. Un-
der fjärde kvartalet har vi sålt testprodukter och vi har redan 
lyckats etablera oss hos ett mindre antal slutkunder. De har 
alltså inte bara utvärderat våra produkter utan i vissa processer 

”Jag har lett Nanologica i sex år under vilka bo-
laget gått från att vara ett utvecklingsbolag med 
tre anställda till att bli ett företag med försäljning 
av produkter i Indien och Kina och som nu dess-
utom siktar på att göra sin första kliniska studie. 
Vägen hit har inte varit en rät linje, vi har gjort 

mycket rätt men också flera misstag.”

- VD, Andreas Bhagwani
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ersatt kolonner från våra konkurrenter med kolonner från oss. 
Orsaken till detta är att våra kolonner håller längre, och det gör 
att kundens totalkostnad sjunker; något som är viktigt både på 
den kinesiska och den indiska marknaden. 

Potentialen i Kina (liksom i Indien) är enorm.  Både det faktum 
att det är en stor befolkning som blir allt äldre och därför be-
höver mer läkemedel och att den kinesiska staten ställer höga 
krav på kontroll av de läkemedel som säljs skapar goda förut-
sättningar för våra produkter. 

FÖRBEREDELSER FÖR NY STOR AFFÄRSGREN
Vi har under kvartalet fördjupat förberedelserna för ytterligare 
en affärsgren: preparativ kromatografi. Denna används inom 
läkemedelstillverkning för att ”rena” peptider. Det största be-
hovet av preparativ kromatografi finns inom insulinproduktion. 
Här används avsevärt större mängder silika än inom analytisk 
kromatografi, det område vi hittills verkat inom. 

Preparativ kromatografi intresserar oss av tre skäl. Det första 
är att vår teknik bedöms vara mycket konkurrenskraftig inom 
detta segment; det andra är att vi planerar att gå in på mark-
naden tillsammans med kunder och det tredje är att vi ser att 
vi relativt snabbt kommer kunna nå mycket god lönsamhet i ett 
sådant samarbete. Dessa slutsatser grundar sig på samtal både 
med tilltänkta kunder och med kontraktstillverkare. 

Vi har sedan en tid haft en dialog med två möjliga större kun-
der på området. Dessa dialoger har fördjupats sedan båda med 
positivt utfall utvärderat mindre mängder av vårt material. Vi 
diskuterar nu möjliga volymer och prisbilder med målet att vi 
ska kvalificera oss som leverantör. 

För att kunna möta de volymer dessa läkemedelstillverkare 
behöver slöt vi i mars 2018 avtal med den brittiska kontrakts-
tillverkaren Sterling Pharma Solutions Ltd. kring storskalig 
produktion av kromatografimedia. Beslut om att faktiskt star-
ta produktion hos Sterling fattas först när vi har kundavtal på 
plats. Avtalen ska ge oss en positiv avkastning på de investe-
ringar vi behöver göra.  

Sammantaget ser vi mycket positivt på denna möjlighet. Vi har 
dragit lärdom av de erfarenheter vi gjort de senaste åren och 
utformat en strategi med kontrollerad risk och god potential.

Som tredje största ägare väljer jag att teckna min andel om cir-
ka 5 MSEK i emissionen. Det är mitt sätt att visa hur mycket jag 
tror på bolaget. Jag bjuder därmed också in andra att fortsätta 
resan med Nanologica in i nästa fas!

Stockholm den 16 april 2018

Nanologica AB
Andreas Bhagwani
Verkställande direktör
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 18 april 2018 är registrerad 
som aktieägare i Nanologica äger rätt att med företräde teckna 
aktier i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar 
till teckning av tre (3) nya aktier. Härutöver erbjuds aktieägare 
och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om 
teckning av nya aktier.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 4,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är 
berättigad att erhålla teckningsrätter är den 18 april 2018. Sista 
dag för handel med Nanologicas aktie med rätt att erhålla teck-
ningsrätter är den 16 april 2018. Aktien handlas exklusive rätt att 
erhålla teckningsrätter från och med den 17 april 2018.

TECKNINGSRÄTTER
Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För 
varje aktie i Nanologica som innehas på avstämningsdagen er-
hålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt berättigar till teck-
ning av tre (3) nya aktier.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 
20 april – 2 maj 2018. Bank eller annan förvaltare handlägger 
förmedling av köp eller försäljning av teckningsrätter. Den som 
önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till 
sin bank eller annan förvaltare. Vid sådan handel utgår normalt 
courtage.

TECKNINGSTID
Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av tecknings-
rätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 
20 april – 4 maj 2018. Observera att teckningsrätter som inte 
utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar 
därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avre-
gistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från 
Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna 
måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 4 
maj 2018 eller säljas senast den 2 maj 2018. Styrelsen för Bolaget 
äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning 
och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden 
offentliggörs genom pressmeddelande senast den 4 maj 2018.

TECKNING OCH BETALNING MED STÖD AV 
TECKNINGSRÄTTER

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den 
av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller för-
tryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi från 
Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår 
bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är uppta-
gen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen 
över panthavare med flera erhåller inte någon emissionsredovis-
ning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redo-

visar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto 
kommer inte att skickas ut.

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska 
ske genom samtidig kontant betalning. Observera att det kan ta 
upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. An-
mälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god 
tid före sista teckningsdagen. Teckning och betalning ska ske i 
enlighet med något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter 
utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalnings-
avin från Euroclear användas som underlag för anmälan om 
teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska 
därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den 
på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieä-
garen av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal tecknings-
rätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från 
Euroclear ska särskild anmälningssedel användas. Anmälan om 
teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner 
som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta in-
betalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild 
anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bank via telefon, 
e-post eller laddas ned från hemsidan. Särskild anmälningssedel 
ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast kl 17.00 den 4 maj 
2018. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer 
att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kom-
mer enbart den först inkomna att beaktas. Ofullständig eller fel-
aktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Anmälan är bindande. Ifylld särskild anmälningssedel 
skickas eller lämnas till:

Erik Penser Bank
Emissionsavdelningen/Nanologica
Box 7405
103 91 Stockholm

Besöksadress:  Apelbergsgatan 27
Telefon:   08-463 80 00
E-post:   emission @ penser . se
Webbplats:  www . penser . se

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank  
eller annan förvaltare 
De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrera-
de hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsre-
dovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska avseende 
förvaltarregistrerade aktieägare ske i enlighet med anvisningar 
från respektive bank eller annan förvaltare.

TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska 
ske under samma period som anmälan om teckning av aktier 
med stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden 20 april 
– 4 maj 2018.
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För de fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt 
ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, beslu-
ta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. 
Sådan fördelning ska i första hand ske till dem som anmält sig 
för teckning och tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, 
oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller 
inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal tecknings-
rätter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska 
tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av 
teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal 
nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska till-
delning ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till 
garanterat belopp.

Direktregistrerade aktieägare
Direktregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna aktier 
utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedel som 
ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Erik Pen-
ser Bank med adress enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas 
från Erik Penser Bank via telefon, e-post eller laddas ned från 
hemsidan. Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bank tillhan-
da senast kl 17.00 den 4 maj 2018. Endast en anmälningssedel 
per person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än 
en anmälningssedel insändes kommer enbart den först inkom-
na att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. 
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av av-
räkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på 
denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldel-
ning.

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank el-
ler annan förvaltare 
Förvaltarregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna 
aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras i enlighet med an-
visningar från respektive bank eller annan förvaltare.

UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i 
Företrädesemissionen ska sända den förtryckta inbetalningsavin, 
i det fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller särskild 
anmälningssedel, om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas, 
tillsammans med betalning till adress som anges under Särskild 
anmälningssedel på föregående sida. Betalning ska erläggas till 
Erik Penser Banks bankkonto i SEB med följande kontouppgifter:

Bank: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB)
IBAN-nummer: SE0750000000052211000436
SWIFT: ESSESESS

Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstift-
ningen riktar sig Företrädesemissionen inte till personer som är 
bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Japan, Nya 
Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller andra 
länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registre-
ring eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Aktieä-

gare med registrerad adress i något av dessa länder uppmanas 
att kontakta Erik Penser Bank för att erhålla likvid från försäljning 
av erhållna teckningsrätter, efter avdrag för försäljningskostna-
der, som dessa innehavare annars hade varit berättigade till. 
Utbetalning av sådan försäljningslikvid kommer inte att ske om 
nettobeloppet understiger 200 SEK.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart det-
ta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftel-
se att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på 
tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltar-
registrerat via depå hos bank eller annan förvaltare får informa-
tion från respektive förvaltare.

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med 
den 20 april 2018 fram till omvandling av BTA till stamaktier, vil-
ket beräknas ske vecka 23 2018.

LEVERANS AV AKTIER
BTA kommer att ersättas av aktier efter det att Företrädesemis-
sionen har registrerats av Bolagsverket och omvandling sker till 
stamaktier. Registrering av emissionen beräknas ske vecka 21 
2018. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från res-
pektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. 
Sådan ombokning beräknas ske vecka 23 2018. De nyemitterade 
aktierna kommer att tas upp till handel på AktieTorget i sam-
band med att Företrädesemissionen registreras av Bolagsverket.

RÄTT TILL UTDELNING
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första gången 
på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast ef-
ter det att aktierna har förts in i Bolagets aktiebok. 

ÖVRIG INFORMATION
Styrelsen för Nanologica äger inte rätt att avbryta, återkalla eller 
tillfälligt dra in erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet 
med villkoren i Prospektet. En teckning av nya aktier är oåterkal-
lelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning 
av nya aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssed-
lar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvi-
den inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt 
kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande 
eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid 
som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Om flera 
anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den 
anmälningssedel som först kommit Erik Penser Bank tillhanda 
att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som un-
derstiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRETRÄDES-
EMISSIONENS UTFALL
Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras ge-
nom pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 11 maj 
2018.
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SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA AKTIER

SÅ HÄR TECKNAR DU AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT

1. Du tilldelas teckningsrätter
För varje aktie i Nanologica du innehar på avstämningsdagen den 18 april 2018 erhåller du en (1) teckningsrätt. 

TECKNINGS-
RÄTTAKTIE →

2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter
En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier för 4,00 SEK per ny aktie.

+ 3 x 4,00 SEK →

För dig som har VP-konto

För dig som har depå hos bank/förvaltare

SÅ HÄR TECKNAR DU AKTIER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

– För dig som har VP-konto

– För dig som har depå hos bank/förvaltare

OBS!
Betalning sker samtidigt 

med teckning senast den 4 
maj 2018.

Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter 
ska den förtryckta emissionsredovisningen 

från Euroclear användas.

Om du har köpt, sålt eller av annan anledning 
vill utnyttja ett annat antal teckningsrätter ska 
du fylla i och skicka in ”Särskild anmälnings-

sedel” som kan erhållas från Erik Penser Bank 
via telefon, e-post eller på w..w.w ... ..penser ... .se

Om du har dina aktier i Nanologica på ett 
VP-konto framgår antalet teckningsrät-
ter som du har erhållit på den förtryckta 
emissionsredovisningen från Euroclear.

Om du har dina aktier i Nanologica på en depå hos bank eller annan förval-
tare får du information från din förvaltare om antalet teckningsrätter som 
du har erhållit.

Teckning och betalning ska ske genom respektive bank/förvaltare. 

Fyll i anmälningssedel för teckning av 
aktier utan företrädesrätt som finns att 
ladda ned på www  .  nanologica  .  com samt 
på www  .  penser  .  se

För att teckna aktier, följ instruktioner 
från din förvaltare.

För att teckna aktier, följ instruktioner från 
din förvaltare. 

Om du blir tilldelad aktier får du 
en avräkningsnota som ska beta-
las enligt anvisningar på denna. 

Anmälningssedeln ska vara Erik 
Penser Bank tillhanda senast 

den 4 maj 2018. 

→

→

→

→→

→

3 AKTIER
1 TECKNINGS-

RÄTT
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MARKNADSÖVERSIKT

Nedan följer en översiktlig beskrivning över de markna-
der inom vilka Nanologica är verksamt. Viss informa-
tion har inhämtats från externa källor och Bolaget har 
återgett sådan information korrekt i Prospektet. Även 
om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ing-
en oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller 
fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Så-
vitt Bolaget känner till, och kan försäkra sig om genom 
jämförelse med annan information som offentliggjorts 
av den tredje part varifrån informationen hämtats, har 
dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle 
göra den återgivna informationen felaktig eller missvis-
ande. För definitioner av termer se avsnittet ”Definitio-
ner och ordlista”. Det är Bolagets bedömning att detta 
avsnitt, utan inbördes rangordning, beskriver viktiga 
trender på Bolagets marknad. Om källa inte är angiven, 
är nedanstående trender och uppfattningar om markna-
den beskrivna utifrån Bolagets egen uppfattning.
  

MARKNADEN FÖR KROMATOGRAFI
Nanologica tillhandahåller produkter för kromatografi med 
fokus på HPLC-segmentet (High Performance Liquid Chroma-
tography). Bolaget tillhandahåller dels färdigpackade kromato-
grafikolonner dels packningsmedia, det vill säga Bolagets silika 
(kiseldioxid).

Världsmarknaden för kromatografi väntades uppgå till totalt 
cirka 64 miljarder SEK under 20161. HPLC-marknaden uppskat-
tades utgöra drygt 40 procent av den totala kromatografimark-
naden, där HPLC-system bedömdes svara för ungefär hälften 
medan resterande del utgjordes av tillbehör och förbruknings-
varor.

Kromatgrafimarknadens uppdelning

Kolonner svarar för mer än hälften av förbrukningsvaror och 
tillbehör inom kromatografi och kolonnmarknaden för HPLC 
estimeras uppgå till cirka 7 150 MSEK, av detta bedöms ana-
lytisk packningsmedia (kiseldioxid) i kolonnerna utgöra cirka 5 
procent av värdet2. Världsmarknaden för analytisk packnings-
media uppskattas därmed till cirka 360 MSEK. Marknaden väx-
er enligt Nanologicas uppskattning med 6-7 procent årligen 
och utgörs av kiseldioxid med partikelstorlekar från 1,8 μm 
(mikrometer) upp till 10 μm.

HPLC-marknaden för förbrukningsvaror och tillbehör

I Indien säljs årligen 120 000-130 000 HPLC-kolonner till ett 
värde av, enligt Bolagets uppskattning, 429 - 514 MSEK. Priset 
på en analytisk kolonn i Indien är 2 100 - 4 300 SEK beroende 
på kvalitet och typ av analys. 

KONKURRENTER INOM KROMATOGRAFI
De ledande tillverkarna av HPLC-system bedöms av Bolaget 
vara Waters, Agilent och Thermo Fisher, som också packar egna 
kolonner. Phenomenex bedöms vara världsledande inom ko-
lonner, men säljer inga färdiga system. Tillsammans bedömer 
Bolaget att de fyra globala aktörerna har drygt 50 procent av 
världsmarknaden för analytiska HPLC-kolonner. Ett hundratal 
distributörer och lokala kolonnpackare, ofta regionala, delar på 
resterande del av marknaden. Det finns idag en överkapacitet 
inom kolonnpackning i Europa, Japan och USA.

Bolaget bedömer vidare att marknaden för packningsmedia 
domineras av de renodlade kiselproducenterna; japanska Fuji, 
AGC och Daiso samt svenska Kromasil som ägs av AkzoNobel. 
Den 27 mars 2018 offentliggjordes att investmentbolaget Carl-
yle Group förvärvar den division som Kromasil ingår i. Förvär-
vet beräknas vara färdigställt innan 2018 års slut. Kiselprodu-
centerna som nämns ovan säljer kiseldioxid för både  analytisk 
och preparativ kromatografi, där den preparativa represente-
rar en väsentligt större marknad än den analytiska.  Silikapar-
tiklarna ytbehandlas (funktionaliseras) av kiseldioxidproducen-
ter eller kolonnpackare. Även inom funktionalisering finns en 
överkapacitet.

1 MarketsandMarkets, Chromatography Instruments by Market by Systems, 2015
2 MarketsandMarkets, Chromatography Accessories and Consumables Market by Types, 2013
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Marknaden för HPLC-kromatografi är därmed uppdelad på 
delmarknader: produktion av kiseldioxid, funktionalisering, 
packning av kolonner samt färdigpackade kolonner med eller 
utan varumärke. Priserna varierar inte bara beroende på volym 
och kvalitet utan också på geografisk marknad. Konkurrensen 
är hård på samtliga marknader, men de flesta produkterna är 
likvärdiga eftersom silikapartiklarna kommer från ett fåtal le-
verantörer.

MARKNADEN FÖR DRUG DELIVERY
Drug delivery är ett begrepp inom läkemedelsindustrin och 
sjukvården som innefattar olika sätt att tillföra läkemedel till 
kroppen samt olika tekniker för att formulera och tillverka läke-
medelsprodukter. Nanologica är verksamt inom en nisch som 
benämns nanocarriers och omfattar partiklar i nanometer- och 
mikrometerstorlek som innehåller aktiva läkemedelssubstan-
ser. 

Enligt analyshuset BCC Research beräknas den globala mark-
naden för drug delivery-system baserade på nanobärande par-
tiklar årligen växa med 23 procent, från 15,8 miljarder USD år 
2014 till 44,5 miljarder USD 20193. Nanobärande partiklar be-
räknas 2021 stå för 40 procent av den nanoteknologiaktiverade 
drug delivery-marknaden, som förutses uppgå till 136 BUSD4.  

År 2002 beräknades 26 procent av läkemedlen på marknaden 
och 40-50 procent av läkemedel under utveckling vara svårlö-
sliga i vatten5. Svårlösliga läkemedel delas in enligt klassifice-
ringssystemet BCS (Biopharmaceutical Classification System) 
där klass II och IV utgör svårlösliga läkemedel. År 2007 beräk-
nades 30 procent av läkemedlen på marknaden och 70 procent 
av läkemedlen under utveckling befinna sig inom BCS klass II6. 
Detta innebär att det finns en underliggande problemställning 
i industrin som inte bara representerar ett stort behov hos pa-
tienter utan också ekonomiska värden. 

KONKURRENTER INOM DRUG DELIVERY
Inom drug delivery finns det dels konkurrenter som adresserar 
problem kring löslighet med andra tekniker, dels konkurrenter 
som arbetar på ett liknande sätt med silika. Bolaget bedömer 
att det inom den senare kategorin återfinns allt från stora och 
etablerade företag som Capsugel till mindre innovationsbolag 
som Nanologica. Bolaget bedömer dock att det är svårt att be-
döma konkurrensen från företag som utnyttjar andra tekniker, 
då det inte går att dra någon allmängiltig slutsats att en teknik 
är bättre än en annan baserat på att den är bättre för ett speci-
fikt läkemedel. Det beror till stor del på att läkemedelssubstan-
ser är så olika att jämförelse mellan tekniker måste upprepas 
för respektive substans. Baserat på Nanologicas genomförda 
kundprojekt och interna projekt kan Bolaget dra slutsatsen att 
kiseldioxid är robust, enkelt att arbeta med, kombinerbart med 
andra tekniker och är ofarligt. 

Nanologica är inte ensamt om att erbjuda kiseldioxid som sva-
ret på löslighetsproblem. Det finns  ett flertal företag, sprungna 
ur forskargrupper som använt porös silika inom drug delivery. 
Till skillnad från de flesta av dessa mindre företag som har pa-
tent baserat på ett ensamt material har Nanologica en produkt-
portfölj som innehåller silika av varierad storlek och porositet. 
Det finns också större aktörer på marknaden som är kommer-
siella inom silika, bland annat GW Grace och Merck Milipore,  
som utvecklar några av sina silikaprodukter för drug delivery. 
GW Grace har med framgång genomfört en klinisk prövning 
med ett silika likt Nanologicas.  

3 BCC Research, Nanoparticles in Biotechnology, Drug Development and Drug Delivery, 2014
4 Cientifica Research, Nanotechnology for Drug Delivery, Global Market for NanoCarries, 2012
5 Scrips, Target – World Dryg Delivery News, September 2002
6  Hauss, David; Oral lipid-based formulations; 2007
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Nanologica har sin bakgrund inom materialteknik och är inrik-
tat på nanoporös silika (kiseldioxid). Nanologicas verksamhet 
baseras på Bolagets kunskaper i att tillverka silikapartiklar med 
en viss förbestämd struktur. Verksamheten har sitt ursprung 
inom materialvetenskaplig forskning vid Stockholms Univer-
sitet och vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Genom att med 
stor noggrannhet styra formen och ytarean på silikapartiklarna 
samt storleken på porerna har Nanologica möjlighet att ta fram 
silika med specifika egenskaper som innebär viktiga fördelar i 
medicinska tillämpningar. 

Nanologica har valt att inrikta verksamheten på två områden 
där Bolagets silika kan tillföra ett tydligt värde. Inom affärsom-
rådet kromatografi kan Nanologicas silika användas till att ta 
fram effektiva produkter för rening och analys av läkemedel. 
Möjligheterna att styra storleken på porerna i silikapartiklarna 
gör att de är väl lämpade för användning inom drug delivery 

där partiklarna kan laddas med läkemedelsmolekyler och där-
igenom möjliggöra effektivare läkemedel. Verksamheten inom 
kromatografi utvecklas för att löpande generera ett stabilt och 
växande kassaflöde. Verksamheten inom affärsområdet drug 
delivery syftar till att utveckla projekt som, över tid, kan resul-
tera i ett betydande värde för Bolaget.

VISION
Nanologica har som vision att förse patienter med bättre och 
billigare läkemedel genom porös silika. 

MÅLSÄTTNING
Nanologicas målsättning är att etablera en snabbt växande, ut-
hållig och lönsam verksamhet inom kromatografi. Inom drug 
delivery har Nanologica som målsättning att bygga långsiktiga 
värden i utvecklingsprojekt tillsammans med partners samt i 
selektivt valda projekt i egen regi. 

Silika
Nanologicas silikapartiklar är i mikrometerstorlek och 
synliga för blotta ögat i form av ett vitt pulver, medan 
de på insidan har en mängd porer/håligheter som är i 
nanometerstorlek.

Kromatografi
Olika ämnen stannar olika länge i en kromatografiko-
lonn beroende på hur mycket attraktion som finns mel-
lan ytan på de sammanpackade silikapartiklarna och de 
ämnen som pressas genom kolonnen. Bilden visar hur en 
läkemedelsblandning (orange) i kontakt med silikapar-
tiklarna delas upp i komponenterna ”röd”, ”turkos” och 
”grön”. Kolonnens prestanda/separationsförmåga är till-
synes god, då gränsen mellan respektive färg är skarp.
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AFFÄRSOMRÅDE KROMATOGRAFI
Inom affärsområdet kromatografi utvecklar och tillverkar 
Nanologica produkter för kromatografi. Inledningsvis tillver-
kade Nanologica packningsmedia som kunderna i nästa steg 
använde i sina reningsprodukter. Sedan 2016 hanterar Nano-
logica även packning av kolonner och tillhandahåller därmed 
kompletta kromatografiprodukter. 

Kromatografi – en etablerad metod
HPLC är en väl etablerad metod med bred användning inom, 
framför allt, läkemedelsindustrin. HPLC används även inom 
livsmedelsindustrin samt den kemiska industrin. HPCL är en 

separationsteknik där de molekyler som ska analyseras eller 
renas blandas med lösningsmedel och pumpas med högt tryck 
genom en kolonn fylld med packningsmedia varpå molekylerna 
separeras med avseende på typ. För att klara det höga trycket 
används kolonner av stål.

Kromatografi kan delas upp i två huvudsakliga områden; analy-
tisk kromatografi och preparativ kromatografi. Vid läkemedels-
utveckling används analytisk kromatografi där oftast små ko-
lonner med mindre volymer används. I slutet av kolonnen finns 
en detektor som läser av när ett ämne kommer ut ur kolonnen. 

Analytisk HPLC Preparativ HPLC

Vanlig kolonnstorlek 4,6 x 250 mm 600 x 1 000 mm

Kolonntyp Stål Stål

Silikatyp Sfärisk Sfärisk

Partikelstorlek 1,8 - 5 mikrometer 9 - 15 mikrometer

Silika per kolonn 1 - 15 g 20 g - 200 kg

Syfte Analys Rening

Typisk kund Läkemedelslabb Läkemedelsproduktion

Typisk användare Analytisk kemist/Forskare Process/Kemiingenjör

Packning av kolonn Packas av leverantör Packas av kund 

HISTORIK
Nanologica grundas år 2004. Bolaget har sin grund i Dr. Alfonso Garcia-Bennetts forskning kring syntes och tillämpning av nya porösa material och ut-
veckling av industriellt lämpliga tillämpningar. Utgångspunkten för Nanologicas verksamhet är materialvetenskap, ett fält inom vilket Bolagets grundare 
har utvecklat och patenterat helt nya material. Den ursprungliga forskningen var baserad vid Stockholms universitet och Ångströms laboratorier vid 
Uppsala universitet. 2011 skiftar Nanologica fokus från forskning på materialet till att bygga en robust kommersiell verksamhet. En ny ledningsgrupp 
tillsätts 2012 och verksamheten inriktas på analytisk kromatografi och läkemedelsformulering (drug delivery).

2004-2009 2010 2011 20142012 2013 2015 2016 2017

Nanologica genomgår en orienterings-
fas där olika möjligheter och alterna-
tiv utvärderas. Bolaget koncentrerar 
sig inledningsvis på solceller och Drug 
Delivery. Exeger (solceller) bildas med 
Nanologica som huvudägare.

Bolaget inleder studier inom  
drug delivery, då det mest 
utbredda HIV-läkemedlet 
Atazanavir laddas i NLAB 
Silica™.

Bolagets aktieinnehav i Ex-
eger delas ut till Nanologi-
cas aktieägare.

Nanologica startar ett 
utvecklingsprojekt för 
att ta fram en silikapar-
tikel för kromatogra-
fiskt bruk, NLAB Saga™.

Bolaget startar utvecklings-
projektet NLAB Ingela™ 
som syftar till att ta fram en 
högkvalitativ produkt för så 
kallad preparativ HPLC (kro-
matografi).

Nanologica visar, tillsammans med 
en forskargrupp vid Stockholms 
universitet ledd av professor Tore 
Bengtsson, att kiseldioxid har po-
tential att kunna behandla fetma, 
och bildar Sigrid Therapeutics AB till 
vilket projektets rättigheter och pa-
tent förs. Dotterbolaget delas sedan 
ut till aktieägarna.

Bolaget mottar en viktig 
bekräftelse på NLAB Sili-
ca™-tekniken (Drug Deliv-
ery) när en kund beslutar 
att ta ett testprojekt för ett 
generiskt läkemedel i den 
kliniska utvecklingsfasen. 

Nanologica noteras på Ak-
tieTorget.

Nanologica inleder en satsning på kro-
matografi och breddar verksamheten 
till att även omfatta kolonner för att nå 
högre intjäning och starkare lönsam-
het.

Bolaget beslutar att bilda ett joint ven-
ture med MR Sanghavi & Co för försälj-
ning av kromatografiprodukter på den 
indiska marknaden. Det nya bolaget får 
namnet Nanghavi Chromatography So-
lutions Pvt Ltd.

Nanologica genomför en nyemission 
som tillför Bolaget 22,7 MSEK före 
emissionskostnader. Emissionslikviden 
avses främst användas till försäljnings-
satsningarna i Indien.

På grund av en svag för-
säljningsstart tvingas Bo-
laget omorganisera för att 
bättre stödja introduktio-
nen av produkterna på 
den indiska marknaden. 

Bolaget inleder försäljning 
av kromatografiprodukter 
på den kinesiska markna-
den.

Förberedelser för en stör-
re satsning inom prepara-
tiv kromatografi inleds. 
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Inom preparativ kromatografi används HPLC-metoden där 
användningsområdet är rening i samband med läkemedelstill-
verkning. Preparativ kromatografi sker vanligtvis i industriell 
skala där reningskolonnerna är större och volymen packnings-
media är mångdubbelt större. 

NLAB SAGA™ - NANOLOGICAS PRODUKT 
INOM ANALYTISK KEMI
Tack vare Nanologicas förmåga att ta fram silika med specifika 
egenskaper har Bolaget möjlighet att utveckla produkter som 
är effektivare än befintliga silikabaserade produkter.

Nanologica har utvecklat NLAB Saga™ som är Bolagets produkt 
för HPLC. Inledningsvis tillhandahöll Bolaget silika som pack-
ningsmedia men sedan 2016 erbjuds färdigpackade kolonner. 
Genom att bredda erbjudandet kan Nanologica adressera en 
betydligt större marknad då en komplett kolonn för HPLC be-
tingar ett pris på 3 500 till 5 000 kronor jämfört med cirka 200 
kronor för packningsmedia till samma kolonn. Prisskillnaden är 
betydande trots att silikan svarar för en stor del av kvalitén och 
därmed värdet i kolonnen.

Nanologicas huvudfokus är marknaden för analytisk HPLC-kro-
matografi. Det främsta användningsområdet för analytisk kro-
matografi är kvalitetssäkring av läkemedel där kolonnernas 
separationskraft är viktig, men avgörande är deras uthållighet 
- att resultaten blir likadana första som sista gången kolonnen 
används. För kunderna är totalkostnaden för att använda en 
dyrare kolonn med längre livslängd ofta lägre än kostnaden för 
att använda billigare kolonner med kortare livslängd. 

Med sin goda förmåga att styra kiseldioxidens porstorlek, form 
och yta tillverkar Nanologica silika som ger kolonner med både 
god separationsförmåga och lång livslängd. Såväl Nanologicas 
egna utvärderingar som kundernas respons visar att de pro-
duktserier som tagits fram har en separationsförmåga och ut-
hållighet i linje med produkter i marknadens toppskikt.

Tillverkningen av NLAB Saga™ sker vid Bolagets anläggning i 
Södertälje. Packning i kolonner sker hos underleverantörer i 
Frankrike, Japan och Indien. Nanologica säljer sina produkter 
dels genom återförsäljare, dels i egen regi. Kunderna är i hu-
vudsak olika typer av laboratorier som är verksamma inom 
analytisk kromatografi och läkemedelsutveckling, såsom uni-
versitet och läkemedelsbolag. Bolaget har fokuserat på Indien 
där Bolaget finns representerat. Under 2017 har Nanologica 
även inlett försäljning i Kina, där Bolaget ser en betydande po-
tential framöver.

NANOLOGICA I INDIEN
Nanologica har under lång tid bearbetat den indiska markna-
den och sedan 2016 har Bolaget lokal närvaro i landet. Den 
indiska marknaden väntades utgöra ca fem procent av världs-
marknaden för förbrukningsvaror och tillbehör inom HPLC un-

der 20161. Bolaget uppskattar att marknaden för HPLC-kolon-
ner i Indien uppgår till omkring 500 MSEK med en årlig tillväxt 
runt 10 procent.

Ett viktigt steg togs på den indiska marknaden i inledningen 
av 2016 då Nanologica erhöll en order på 16,5 MSEK från MR 
Sanghavi & Co som är en återförsäljare av medicinteknisk ut-
rustning och kromatografiprodukter till läkemedelsbolag och 
laboratorier över hela Indien. Sedan ordern lades har samar-
betet med MR Sanghavi & Co utökats och parterna har bildat 
ett joint venture för försäljning av kromatografiprodukter. Till-
sammans med MR Sanghavi & Co har Nanologica skapat bola-
get Nanghavi Chromatography Solutions Pvt Ltd. (Nanghavi).

Säljbolaget i Indien fokuserar på indiska läkemedelsbolag, och 
då specifikt inom området forskning och kvalitetskontroll. För-
utom Nanologicas packningsmedia (silika) och kolonner för 
HPLC, erbjuder Nanghavi även närliggande produkter. Syftet är 
att bolaget ska kunna erbjuda en komplett produktportfölj som 
tillgodoser kundernas behov inom kromatografiområdet. 

Trots goda vitsord från kunderna utvecklades försäljningen 
i Indien svagt och Nanologica har hittills enbart levererat en 
mindre del av den order på 16,5 MSEK som mottogs i början 
av 2016. Skälet till den svaga försäljningsutvecklingen är att 
Nanologica har underskattat behovet av applikationssupport 
till kunderna. Nanologicas slutsats är att Bolagets produkter 
fungerar väl och har tydliga fördelar men att kunderna behö-
ver tydligare stöd i det initiala användandet. 

För att öka kundstödet har Nanologica etablerat ett applika-
tionslabb i Indien, vilket har fallit väl ut och sedan slutet av 
2017 har leveranserna i Indien ökat.

PREPARATIV KROMATOGRAFI – EN BETY-
DANDE MÖJLIGHET FÖR NANOLOGICA
Nanologica har under flera år bedrivit ett utvecklingsprojekt 
som syftar till att ta fram en produkt för preparativ HPLC-kro-
matografi. Under senare tid har projektet tagit viktiga steg 
framåt där produkter har utvärderats av potentiella kunder 
med goda resultat. 

Sedan en tid tillbaka har Nanologica fört diskussioner med 
kunder kring användning av Bolagets silika för storskalig rening 
vid insulinproduktion. Egenskaperna hos Nanologicas silika 
innebär att Bolaget kan tillhandahålla en produkt med både 
hög kvalitet och lång livslängd.

Preparativ kromatografi innebär avsevärt större volymer sili-
ka jämfört med analytisk kemi och Nanolgica har inte möjlig-
het att tillverka dessa vid Bolagets anläggning i Södertälje. De 
kunddiskussioner som Nanologica inbegriper potentiellt bety-
dande volymer samt omfattande leveransåtaganden och för 
att möjliggöra dessa behöver Bolaget säkerställa långsiktig och 
storskalig leveranskapacitet. 

1 MarketsandMarkets, Chromatography Accessories and Consumables Market, 2013
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För att möjliggöra en storskalig leveransförmåga ingick Nano-
logica i mars 2018 ett avtal med den brittiska kontraktstillver-
karen Sterling Pharma Solutions Ltd för produktion av större 
volymer silika. Sterling Pharma är en väl etablerad tillverkare 
av aktiva substanser, material och produkter åt kunder i läke-
medelsindustrin. Enligt avtalet ska Sterling Pharma producera 
silika med Nanologicas teknik. Parterna bedömer att produk-
tionsprocesserna kan skalas upp till större volymer och att till-
verkning kan ske till en konkurrenskraftig kostnad.  

En storskalig produktion förutsätter dock investeringar i pro-
cessutveckling och produktionskapacitet i Sterling Pharmas 
produktionsanläggning. Enligt samarbetsavtalet ska Nanolo-
gica stå för investeringen. Investeringen i produktion kommer 
inte att beslutas om förrän Nanologica har ingått långsiktiga 
leveransavtal med minst en kund för att på så sätt säkerställa 
volymleveranser med en betydande lönsamhetspotential. Na-
nologica undersöker alternativa finansieringsmöjligheter och 
bedömer att det finns möjligheter att finansiera investeringen 
till stor del genom lån.

Sammantaget bedömer Nanologica att det finns goda möjlig-
heter att etablera en verksamhet inom preparativ kromatografi 
som har potential att resultera i väsentligt högre volymer och 
intäkter än Bolagets befintliga verksamhet inom analytisk kro-
matografi. Beslut om att genomföra en satsning inom prepa-
rativ kromatografi kommer att fattas först när villkorade lång-
siktiga leveransavtal föreligger som omfattar både priser och 
volymer som möjliggör en god lönsamhet. 

AFFÄRSOMRÅDE DRUG DELIVERY
Inom affärsområdet drug delivery utnyttjar Nanologica de uni-
ka egenskaperna hos Bolagets silika för att effektivisera formu-
lering och upptag av läkemedel. Genom att Nanologicas na-
noporösa kiselpartiklar laddas med läkemedelsmolekyler kan 
viktiga fördelar uppnås som kan resultera i bättre fungerande 
läkemedel.

NLAB SilicaTM består av silikapartiklar där dess struktur har änd-
rats för att erhålla gynnsamma egenskaper. Dessa silikapartik-
lar består dock fortsatt enbart av kiseldioxid som är ett naturligt 
förekommande ämne, och därmed också säkert för människan. 

Kiseldioxid är klassificerat som GRAS (Generally Regarded As 
Safe) av läkemedelsmyndigheterna och behöver därmed inte 
genomgå ytterligare prövningar för att användas i människa. 
Den säkra klassificeringen av kiseldioxid är en viktig fördel för 
Nanologica i förhållande till andra drug delivery-tekniker som 
kan kräva kliniska studier för att bevisa sin säkerhet. 

Drug delivery
Drug delivery är ett brett begrepp inom läkemedelsindustrin 
som innefattar olika sätt att tillföra läkemedel till kroppen 
samt olika tekniker för att formulera och tillverka läkemedel. 
Nanologica verkar inom en nisch av det första segmentet som 
kallas nanocarriers (nanobärande artiklar). Med hjälp av na-
nobaserade drug delivery-tekniker finns det möjlighet att lösa 
flera utmaningar som idag försvårar eller förhindrar effektiv 
behandling av allvarliga sjukdomar. Några av dessa möjligheter 
är stabilisering och kontrollerad frisättning av läkemedelsmole-
kyler, såsom peptider och proteiner som används i biologiska 
läkemedel, samt målstyrning av cancerläkemedel till tumör-
vävnad. 

Ytterligare en möjlighet är att öka kroppens upptag av läke-
medel som är svårlösliga i vatten. Svag löslighet av en läke-
medelssubstans i vatten resulterar generellt i dålig effekt av 
läkemedlet, eftersom kroppen är ett vattenbaserat system och 
substansen behöver vara i löst form för att nå den plats i krop-
pen där den har sin verkan. Just lösligheten är ett vanligt fö-
rekommande problem inom läkemedelsutvecklingen. Även om 
det finns en bevisad effekt hos läkemedelssubstansen kan det 
vara svårt att uppnå ett tillräckligt stort upptag i kroppen på 
grund av svag löslighet. 

NLAB SILICATM – NANOLOGICAS ERBJU-
DANDE INOM DRUG DELIVERY
Nanologica tar fram porösa silikapartiklar i mikrometerformat 
där storleken på porerna anpassas efter läkemedelsmolekyler-
na. Nanologicas drug delivery-teknik kan enkelt beskrivas som 
att porerna i silikapartiklarna  laddas med läkemedelssubstans, 
varefter partiklarna pressas till tabletter. När patienten intar 
tabletten frisätts läkemedlet successivt i magsäcken och/eller 
tarmarna. Läkemedlet tas upp av kroppen medan silikapartik-
larna passerar ut genom kroppen via mag- och tarmsystemet. 
Genom att läkemedelssubstansen förvaras, stabiliseras och 
transporteras inuti silikapartiklarnas porer möjliggörs en bättre 
frisättning av läkemedlet med bättre upptagning som följd. 

NLAB Silica™
Läkemedelsmolekylen löses och laddas inuti porer-
na i silikapartiklar. Instabila molekyler stabiliseras 
på så sätt innan de blir exempelvis tabletter som 
tas oralt och frisätts successivt i magtarmkanalen. 
Läkemedlet tas då upp av kroppen medan partik-
larna passerar igenom och kommer ut med avfö-
ringen.
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Genom att använda NLAB SilicaTM som drug delivery-metod kan 
problemet med lösligheten hos läkemedelsmolekyler adresse-
ras. Ett vanligt problem med svårlösliga läkemedelssubstanser 
är att molekylens naturliga tillstånd är en kristallin form som 
kroppen har svårt att ta upp. För att kroppen ska kunna ta upp 
läkemedelsmolekylen måste den ha amorf form som till natu-
ren är instabil och lätt kristalliseras. Genom att en silikapartikel 
laddas med den instabila, amorfa formen av läkemedelssub-
stansen kan den stabiliseras, vilket ökar kroppens förmåga att 
tillgodogöra sig läkemedlet. NLAB SilicaTM kan generera en lä-
kemedelsexponering i kroppen, åtskilliga gånger större jämfört 
med traditionella formuleringar. På detta sätt kan behandlingar 
effektiviseras, doser minskas och i vissa, svårlösliga fall, kan 
helt nya läkemedel skapas. 

Under de två senaste decennierna har det vuxit fram en ny 
klass av biologiska läkemedel där läkemedelssubstanserna be-
står av stora molekyler såsom peptider och proteiner. Biolo-
giska läkemedel växer snabbt och har resulterat i effektiva be-
handlingar inom bl.a. cancer och autoimmuna sjukdomar där 
det tidigare saknats effektiva behandlingar. Många biologiska 
läkemedel har stabilitetsproblem och sönderfaller lätt vid han-
tering, vilket minskar läkemedlets effektivitet och hållbarhet. 
NLAB SilicaTM  kan användas för att stabilisera peptid- och pro-
teinläkemedel där silikapartiklar  laddas med läkemedelsmole-
kylen. Nanologica har genomfört djurstudier med frisättning av 
peptider ur NLAB SilicaTM med gott resultat och patentansökan 
för tillämpningen har lämnats in.

AFFÄRSMODELL INOM DRUG DELIVERY
Inom drug delivery finns det två huvudsakliga alternativ att 
utveckla projekt: att utveckla projekt i egen regi eller erbju-
da sin teknologi till andra bolag. Nanologica har hittills valt en 
partnerorienterad modell där Bolaget erbjuder sin teknologi 
till läkemedels- och bioteknikbolag. Den partnerorienterade 
modellen innebär en lägre risk då Nanologica inte tar egen risk 
i projekten. Industriella samarbeten kan utformas på olika sätt 
beroende på vad som ska utvecklas och hur stort intresset från 
motpartens sida är. Läkemedelsbolag i allmänhet kräver ofta 
att drug delivery- bolaget står för sin del av kostnaderna i ett 
samarbete kring en viss substans och betalning erhålles först 
om projektet går vidare in i kliniska studier. Nanologica har hit-
tills valt att ta betalt för alla samarbeten för att på så sätt ge-
nerera intäkter till Bolaget och därigenom fokusera på projekt 
som inte ligger alltför långt från marknaden. 

I samarbetsprojekt erhåller Nanologica ersättning för levere-
rat material och i de flesta fall även ersättning för tillgång till 
Nanologicas patentplattform. När patentplattformen är viktig 
för den slutliga produkten finns även möjlighet för ersättning i 
form av delmålsersättningar (så kallade milestones) och royalty 
på framtida produktförsäljning. 

Sedan 2012 har Nanologica medverkat i 15 drug delivery-pro-
jekt. Bland Nanologicas kunder återfinns dels stora traditionel-
la läkemedelsbolag som söker vägar att utveckla projekt där 
den aktiva substansen har dålig vattenlöslighet, dels generi-
kabolag som söker nya formuleringar av befintliga läkemedel. 
Denna mix har eftersträvats eftersom nya originalläkemedel 
innebär större affärer men högre utvecklingsrisk och längre 
tid till färdig produkt medan generikaprojekt har ett lägre af-
färsvärde men också väsentligt lägre risk och snabbare tid till 
produktlansering. 

De projekt som Nanologica har medverkat i har resulterat i in-
täkter och, framför allt, bidragit till att Bolaget har byggt upp 
en kompetens inom drug delivery och kunskap om hur förde-
larna med NLAB SilicaTM bäst kan utnyttjas.

NANOLOGICAS EGNA PROJEKT INOM 
GASTROPARES
För att skapa betydande värden inom drug delivery krävs att 
Nanologica driver projekt i egen regi och utvecklar dessa fram 
till klinisk fas och eventuellt genomför de inledande kliniska 
studierna. I och med att Nanologica har begränsade resurser 
har Bolaget hittills valt att inte utveckla projekt i egen regi. 
Under hösten 2017 har dock Bolaget utvärderat ett intressant 
projekt inom gastroenterologi. 

Tillsammans med en forskargrupp har Nanologica utvärderat 
möjligheten att kombinera ett befintligt läkemedel med NLAB 
SilicaTM i syfte att uppnå ett effektivare läkemedel med bättre 
biotillgänglighet som kan ges i mindre doser. Projektet är in-
riktat på gastropares, ett tillstånd som innebär att magsäckens 
förmåga att tömma innehållet till tarmen försämrats. Gastro-
pares drabbar ofta diabetespatienter och har en negativ effekt 
på livskvaliteten. Bolaget bedömer att det enbart i USA finns 
12 - 16 miljoner diabetespatienter med gastropares.

Projektet utgår från ett befintligt läkemedel som har en svag 
effekt och en negativ biverkansprofil. Genom att kombinera 
det befintliga läkemedlet med NLAB SilicaTM möjliggörs en ef-
fektivare behandling med lägre bieffekt.

Nanologica planerar att genomföra en fas II a-studie inom pro-
jektet under 2019. Studien avses att genomföras i Sverige på 
Uppsala universitetssjukhus, omfatta ett tjugotal patienter. Om 
den kliniska studien utfaller väl bedömer Nanologica att det 
finns goda förutsättningar att ingå ett licens- och utvecklings-
avtal med ett större läkemedelsbolag för projektets fortsatta 
utveckling. Nanologica bedömer att ett positivt resultat från de 
kliniska studierna har potential att skapa ett betydande värde 
för Bolaget. 

Nanologica bedömer att kostnaden för projektet under den 
kommande 18-månadersperioden, inklusive den kliniska stu-
dien, kommer uppgå till omkring 15 MSEK. Sammantaget gör 
Nanologica bedömningen att projektet utgör en intressant 
möjlighet att till en begränsad investering och acceptabel risk 
genera ett potentiellt betydande värde för Bolaget.
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ORGANISATION
Nanologica har 14 anställda varav åtta innehar doktorsgrad. 
Medarbetarna har i de flesta fall internationell bakgrund och 
bland de anställda finns individer från följande länder: England, 
Indien, Kina, Kuba, Polen, Ryssland, Spanien och Sverige. Sam-
mansättningen avspeglar Bolagets bild av vad som krävs för att 
bli framgångsrik på en global marknad. Att ha olika infallsvink-
lar och perspektiv är avgörande inte bara för att överbrygga 
tekniska svårigheter utan också kulturella. 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Nanologicas verksamhet har sitt ursprung inom materialforsk-
ning och Bolaget innehar idag 21 patent. Fram till 2012 avsåg 
Bolagets patent och patentansökningar främst nya material. 
Därefter har Nanologica företrädesvis patenterat metoder, pro-
cesser och kombinationer som innefattar både läkemedel och 
produkter. Därigenom blir Bolagets immateriella rättigheter 
mer relevanta för Bolaget eftersom det skapar en plattform för 
framtida intäkter. Nanologica bedriver en aktiv patentstrategi 
där patentansökningar inlämnas för nya innovationer och upp-
täckter. 
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UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

I detta avsnitt presenteras utvald finansiell information för Nanologica AB avseende räkenskapsåren 2016 och 2017. 
Informationen för räkenskapsåret 2016 och 2017 är hämtad från Bolagets reviderade årsredovisningar, vilka har upprät-
tats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och 
årsredovisningslagen.

Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Nanologicas reviderade årsredovisning-
ar med tillhörande noter för räkenskapsåren 2016 och 2017, vilka har införlivats i Prospektet genom hänvisning.

Belopp i KSEK 2017 2016

 Reviderat Reviderat

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 600 2 000

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och
pågående arbete för annans räkning

3 752 1 158

Aktiverat arbete för egen räkning 1 500 767

Övriga rörelseintäkter 762 1 694

Summa rörelsens intäkter 8 614 5 619

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -1 384 -1 933

Övriga externa kostnader -11 231 -10 530

Personalkostnader -11 895 -11 433

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -3 336 -3 713

Övriga rörelsekostnader -70 -208

Summa rörelsens kostnader -27 916 -27 817

Rörelseresultat -19 302 -22 198

 

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 247 -68

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 040 -194

Resultat efter finansiella poster -793 -22 460

 

Resultat före skatt -20 095 -22 460

Årets resultat -20 095 -22 460

KONCERNENS RESULTATRÄKNING



Företrädesemission i Nanologica AB (publ) 2018    |    35

BELOPP I KSEK 31 december 2017 31 december 2016

 Reviderat Reviderat

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 504 6 590

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 826 860

Summa immateriella anläggningstillgångar 6 330 7 450

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 1 543 1 845

Summa materiella anläggningstillgångar 1 543 1 845

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 199 199

Summa finansiella anläggningstillgångar 199 199

Summa anläggningstillgångar 8 072 9 493

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Lager av färdiga varor 4 910 1 158

Summa varulager mm 4 910 1 158

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 888 1 100

Aktuell skattefordran 240 113

Övriga fordringar 1 061 1 899

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 708 1 301

Summa kortfristiga fordringar 5 897 4 414

Kassa och bank

Kassa och bank 7 036 16 807

Summa kassa och bank 7 036 16 807

Summa omsättningstillgångar 17 842 22 378

 

SUMMA TILLGÅNGAR 25 914 31 872

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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BELOPP I KSEK 31 december 2017 31 december 2016

 Reviderat Reviderat

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 893 1 893

Fond för utvecklingsutgifter 1 934 685

Summa bundet eget kapital 3 827 2 578

Fritt eget kapital

Överkursfond 88 457 88 457

Balanserad vinst eller förlust -70 251 -46 543

Årets resultat -20 095 -22 460

Summa fritt eget kapital -1 889 19 455

Summa eget kapital 1 938 22 034

Skulder

Avsättningar

Övriga avsättningar 511 493

Summa avsättningar 511 493

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 2 725 3 796

Summa långfristiga skulder 2 725 3 796

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 131 831

Förskott från kunder 111 -

Leverantörsskulder 1 542 1 947

Kortfristiga låneskulder 16 000 -

Övriga kortfristiga skulder 746 1 602

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 210 1 170

Summa kortfristiga skulder 20 740 5 549

Summa skulder 23 976 9 838 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 914 31 872

KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS.
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BELOPP I KSEK 2017 2016

 Reviderat Reviderat

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Rörelseresultat före finansiella poster -19 302 -22 198

Justering för avskrivningar 3 336 3 134

Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 18 -883

-15 948 -19 947

Erhållen ränta - 0

Erhållna utdelningar - -

Erlagd ränta -901 -194

Betald inkomstskatt 228 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 622 -20 141

 

Ökning/minskning varulager -3 752 -1 158

Ökning/minskning kundfordringar -788 -440

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -568 -900

Ökning/minskning leverantörsskulder -404 29

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -1 060 -579

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i 
rörelsekapitalet

-23 194 -23 189

 

INVESTERINGSSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 765 -1 528

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -150 -966

Förvärvat dotterföretag - -50

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 915 -2 544

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission - 20 354

Upptagna lån 16 000 3 600

Amortering av skuld -771 -411

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 229 23 543

Årets kassaflöde -9 879 -2 190

Likvida medel vid årets början 16 807 18 951

Kursdifferenser och andra värdeförändringar i likvida medel 108 45

 

Likvida medel vid årets slut 7 036 16 807

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
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KONCERNENS NYCKELTAL

2017 2016

Nettoomsättning1, KSEK 2 600 2 000

Rörelseresultat1, KSEK -19 302 -22 198

Resultat efter skatt1, KSEK -20 095 -22 460

Likvida medel2, KSEK 7 036 16 807

Eget kapital1, KSEK 1 938 22 034

Balansomslutning1, KSEK 25 914 31 872

Resultat per aktie, SEK -4,35 -6,18

Antal aktier 4 617 452 4 617 452

Genomsnittligt antal aktier under perioden 4 617 452 3 633 405

Soliditet2, % 7 69

Eget kapital per aktie, SEK 0,4 4,8

Utdelning per aktie, SEK - -

Medelantal anställda 16 19

1 Reviderat nyckeltal.
2 Alternativt nyckeltal.

Koncernens nyckeltal är inte reviderade eller översiktligt granskade om inte annat anges.

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Alternativt nyckeltal Definition Motivering för användandet

Likvida medel Värdet av Bolagets kassa och bank. Bolaget anser att nyckeltalet ger en bild av likviditeten i Bola-
get och därmed den finansiella ställningen och hur Bolaget kan 
antas klara plötsligt uppkomna situationer eller möjligheter som 
innebär kostnader.

Soliditet Eget kapital på balansdagen  
dividerat med balansomslutningen på 
balansdagen.

Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bild av hur stor 
del av finansieringen som kommer från eget kapital respektive 
extern finansiering och att det därmed ger en bild av Bolagets 
finansiella risk. 
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Informationen nedan bör läsas tillsammans med avsnit-
tet ”Utvald historisk finansiell information” samt Nano-
logicas reviderade räkenskaper för åren 2016 och 2017.

INTÄKTER OCH RESULTAT

Jämförelse mellan perioderna januari - december 2017 
och januari - december 2016
Under perioden 1 januari till den 31 december 2017 uppgick 
nettoomsättningen till 2 600 KSEK (2 000) och utgjordes huvud-
sakligen av försäljning relaterat till drug delivery, men även 748 
KSEK hänförligt till försäljning av produkter inom kromatografi. 
Lagret ökade med 3 752 KSEK (1 158) till 4 910 KSEK under året 
för att möta ökad efterfrågan samt på grund av omvärdering av 
befintliga produkter då bättre kunskap om produkternas mark-
nadsvärde erhållits. Denna ökning påverkade rörelsens intäkter 
positivt. Rörelsens kostnader ökade med 0,5 procent och upp-
gick till 27 916 KSEK (27 817), och ökningen avsåg främst varsel 
av personal i maj.  Rörelseresultatet för perioden uppgick till 
-19 302 KSEK (-22 198), en förbättring med 13 procent. Perio-
dens resultat uppgick till -20 095 KSEK (-22 460). 

FINANSIELL STÄLLNING

Jämförelse mellan 31 december 2017 och 31 december 
2016
Den 31 december 2017 uppgick Bolagets balansomslutning till 
25 914 KSEK (31 872). Bolagets anläggningstillgångar uppgick 
vid årets slut 2017 till 8 072 KSEK (9 493) och bestod huvud-
sakligen av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, vilka 
även förklarar minskningen under året. Bolagets omsättnings-
tillgångar uppgick till 17 842 KSEK (22 378), där minskningen 
främst förklaras av en minskad kassa och bank som uppgick till 
7 036 KSEK (16 807).

Eget kapital uppgick vid året slut 2017 till 1 938 KSEK (22 034), 
där minskningen är hänförlig till föregående årets förlust. Bo-
lagets långfristiga skulder uppgick till 2 725 KSEK (3 796) , och 
består av skulder till kreditinstitut. Bolagets kortfristiga skulder 
per sista december 2017 uppgick till 20 740 KSEK (5 549), där  
ökningen kan förklaras av kortfristiga låneskulder som uppgick 
till 16 000 KSEK.

KASSAFLÖDE 

Jämförelse mellan perioderna januari - december 2017 
och januari - december 2016
Under perioden 1 januari till den 31 december 2017 uppgick 
kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital till -16 622 KSEK (-20 141). Kassaflödet från 
den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapi-
tal var i stort sett oförändrat i jämförelse med föregående rä-
kenskapsår och uppgick till -23 194 KSEK (-23 189). Kassaflöde 
använt till investeringar uppgick till -1 915 KSEK (-2 544) under 
samma period, och minskningen relaterar till mindre investe-
ringar i materiella anläggningstillgångar. Kassaflödet från finan-

sieringsverksamheten uppgick till 15 229 KSEK (23 543). Posten 
bestod främst av likvid från Bolagets kreditfacilitet om 16 000 
KSEK som inflöt under året. Kassaflödet för perioden uppgick 
därmed till -9 879 KSEK (-2 190).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIO-
DEN SOM DEN HISTORISKA FINANSIELLA 
INFORMATIONEN OMFATTAR

2016
• Nanologica erhåller order värd 16,5 MSEK från Bolagets 

indiska återförsäljare.

• Nanologica beviljas tillväxtlån om 3,6 MSEK från Almi för 
att kunna öka leveranskapaciteten inom kromotografi.

• Bolaget genomför en företrädesemission som tillför Bola-
get cirka 22,7 MSEK före emissionskostnader.

2017
• Nanologica, tillsammans med Dr Sabrina Valetti, erhåller 

forskningsanslag om 2,4 MSEK från Kunskapsstiftelsen för 
ett projekt som kommer undersöka nanoporösa kiseldiox-
idpartiklar för farmaceutiska formuleringar.

• Nanologica erhåller lånefinansiering om 16 MSEK som lö-
per på ett år från 1 juni 2017 från ett konsortium om fyra 
investerare.
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EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

KSEK 2018-01-31

Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen 0
Mot säkerhet1 17 131
Blancokrediter 0
Summa kortfristiga räntebärande skulder 17 131

Långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen 0
Mot säkerhet1 2 631
Blancokrediter 0
Summa långfristiga räntebärande skulder 2 631

Eget kapital
Aktiekapital 1 893
Övrigt tillskjutet kapital 0
Reserver 90 604
Balanserat resultat inklusive årets resultat2 -90 346
Summa eget kapital 2 151
Summa eget kapital och räntebärande skulder 21 913

1 I form av företagsinteckningar (5 000 KSEK) samt övriga ställda panter 
(50 KSEK).
2 Redovisas per den 31 december 2017.

KSEK 2018-01-31

A. Kassa 5 609
B. Likvida medel 0
C. Lätt realiserbara värdepapper 0
D. Summa likviditet (A+B+C) 5 609

E. Kortfristiga räntebärande fordringar 716

F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0
G. Kortfristig del av långfristiga skulder 1 131
H. Andra kortfristiga räntebärande skulder 16 000
I. Summa kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H) 17 131

J. Kortfristig nettoskuldsättning (I-E-D) 10 806
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut 2 631
L. Emitterade obligationer 0
M. Andra långfristiga räntebärande skulder 0
N. Summa långfristiga räntebärande skulder 
(K+L+M)

2 631

O. Nettoskuldsättning (J+N) 13 437

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Tabellerna nedan återger information om Nanologicas eget ka-
pital och skuldsättning per den 31 januari 2018.

Det finns inga begränsningar i användningen av kapital som, 
direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller skulle kunna på-
verka Nanologicas verksamhet.

Nettoskuldsättning

UTTALANDE ANGÅENDE RÖRELSEKAPITAL
Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning 
inte tillräckligt för Nanologicas aktuella behov för den kom-
mande tolvmånadersperioden. Mot bakgrund av detta har sty-
relsen, baserat på beslut från extra bolagsstämma den 11 april 
2018, beslutat om genomförandet av Företrädesemissionen, 
vilken uppgår till sammanlagt cirka 55,4 MSEK före emissions-
kostnader. Per den 31 januari 2018 uppgick Bolagets likvida 
medel till 5 609 MSEK. Det befintliga rörelsekapitalet bedöms 
vid tidpunkten för Prospektet tillräckligt för att driva verksam-
heten enligt plan fram till och med juni 2018. 

Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet för den kom-
mande tolvmånadersperioden uppgår till cirka 10 MSEK. Vid 
fulltecknad Företrädesemission efter avdrag för emissionskost-
nader om 5,0 MSEK samt kvittning om 6 MSEK tillförs Bolaget 
44,4 MSEK vilket av Bolaget bedöms som tillräckligt för att till-
godose rörelsekapitalbehovet under den kommande tolvmå-
nadersperioden. 

I samband med Företrädesemissionen har Nanologica erhål-
lit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare, däri-
bland Nanologicas VD Andreas Bhagwani. Teckningsförbindel-
ser uppgår sammanlagt till cirka 21 MSEK, motsvarande cirka 
37,9 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget 
ingått avtal om emissionsgarantier om 27 MSEK, motsvarande 
cirka 48,7 procent av Erbjudandet. Sammanlagt omfattas Före-
trädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garan-
tiåtagande uppgående till totalt cirka 48 MSEK, motsvarande 
cirka 86,6 procent av emissionsbeloppet. Dessa åtaganden är 
emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, 
pantsättning eller liknande arrangemang.

För det fall Erbjudandet inte skulle tecknas fullt ut kan Bola-
get komma att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter, 
som ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering till-
sammans med en eller flera samarbetspartners, alternativt att 
driva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytter-
ligare kapital kan anskaffas. För det fall att Företrädesemissio-
nen inte fulltecknas kommer fokus att riktas mot de aktiviteter 
som bedöms absolut nödvändiga för att bevara det värde som 
skapats i Bolaget. För det fall nyemissionen inte fulltecknas 
och för det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter 
misslyckas, finns det en risk att Bolaget i väsentlig grad skulle 
tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle kunna 
försena Bolagets projekt. I förlängningen finns risk att, för det 
fall alla finansieringsmöjligheter misslyckas, Bolaget skulle för-
sättas i konkurs. 

KREDITER OCH SÄKERHETER
Totalt 5 050 KSEK, varav företagsinteckningar uppgår till 5 000 
KSEK samt övriga ställda panter om 50 KSEK.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH INDIREKT 
SKULDSÄTTNING
Nanologica har inga eventualförpliktelser eller indirekt skuld-
sättning per dagen för Prospektet.
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TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Nanologicas immateriella anläggningstillgångar består av pa-
tent och balanserade forsknings- och utvecklingskostnader. 
Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 31 januari 
2018 till 6 369 KSEK.

Materiella anläggningstillgångar
Nanologicas materiella anläggningstillgångar består av maski-
ner och inventarier samt installationer i fastighet. Materiella 
anläggningstillgångar uppgick per den 31 januari 2018 till 1 504 
KSEK.

Finansiella anläggningstillgångar
Nanologicas finansiella anläggningstillgångar består av aktier i 
onoterade svenska och utländska koncernföretag. Finansiella 
anläggningstillgångar uppgick per den 31 januari 2018 till 199 
KSEK.

INVESTERINGAR
Bolagets investeringar består i huvudsak av patent och utveck-
lingsarbeten samt produktionsutrustning Uppgift om huvud-
sakliga investeringar, inklusive belopp, för vart och ett av de 
räkenskaper som omfattas av den historiska finansiella infor-
mationen, till och med den dag Prospektet är daterat visas i 
tabellen nedan.

KSEK 2017 2016

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 1 765 1 528

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 150 966

Förvärvat dotterföretag - 50

Totalt 1 915 2 544

Sedan den 31 december 2017 fram till dagen för Prospektets 
datering har inga ytterligare investeringar skett.

PÅGÅENDE INVESTERINGAR OCH ÅTAG-
ANDEN OM FRAMTIDA INVESTERINGAR
Nanologica har inga huvudsakliga pågående investeringar eller 
framtida investeringar som styrelsen gjort klara åtaganden om. 
I det fall Bolaget inleder storskalig produktion framöver kom-
mer ytterligare investeringar krävas. Det finns dock inga klara 
åtaganden om sådana investeringar.

TENDENSER OCH FRAMTIDSUTSIKTER
Nanologica ser en trend inom utveckling av läkemedel som 
pekar på att större bolag allt mer köper projekt och tekniker 
snarare än att utveckla dem själva. Inom produktion av läke-
medel finns det ett tydligt fokus på säkerhet och på att sänka 
de totala kostnaderna. Ett flertal av Nanologicas projekt som 
Bolaget driver tillsammans med partners både inom kromoto-
grafi och drug delivery har potential att leda till läkemedel med 
lägre pris, högre effektivitet och färre biverkningar.

Vidare ser Bolaget en stor potential i Kina och Indien. Dels ef-
tersom båda länderna har en stor befolkning som blir allt äldre 
och därför behöver mer läkemedel, dels för att staterna ställer 
höga krav på kontroll av de läkemedel som säljs, vilket skapar 
goda förutsättningar för Nanologicas produkter. 

Utöver detta bedömer styrelsen att det per dagen för Prospek-
tet inte finns några andra kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, 
potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händel-
ser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Nanologicas 
affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret. Nanolo-
gica känner inte till några offentliga, ekonomiska, skattepolitis-
ka, penningspolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt 
eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna 
påverka emittentens verksamhet. För mer information om be-
dömda risker, se avsnittet Riskfaktorer.
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DEN 
SENASTE RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

• Den 12 mars 2018 offentliggör Bolaget förslag till beslut 
om Företrädesemissionen som vid full teckning inbringar 
55,4 MSEK före emissionskostnader.

• Den 12 mars 2018 offentliggör Nanologica även att de slu-
ter avtal med den brittiska kontraktstillverkaren Sterling 
Pharma Solutions Ltd för produktion av större volymer sili-
ka. Detta är ett viktigt steg för Bolagets förbereldeser inför 
starten av den nya affärsgrenen preparativ kromatografi.

Utöver ovanstående har det inte förekommit några väsentliga 
förändringar avseende Nanologicas finansiella ställning eller 
ställning på marknaden sedan den 31 december 2017
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL
Före Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 
893 283,6245 SEK och fördelas på 4 617 452 aktier, envar med 
ett kvotvärde om 0,41 SEK. Bolaget har endast ett aktieslag. 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000 SEK och högst 
4 000 000 SEK. Antal aktier ska vara lägst 2 000 472 aktier och 
högst 8 001 888 aktier. 

Den extra bolagsstämman den 11 april 2018 fattade beslut om 
ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna 
för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§4 samt §5). Den ändra-
de bolagsordningen är vid dagen för Prospektet ännu inte regist-
rerad hos Bolagsverket. Den extra bolagsstämman fattade beslut 
om ändrad lydelse i enlighet med följande: Bolagets aktiekapital 
ska utgöra lägst 6 000 000 SEK och högst 24 000 000 SEK. Antal 
aktier ska vara lägst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier.

Aktierna är denominerade i SEK och har emitterats i enlighet 
med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets 
aktie har ISIN-kod SE0005454873. Bolagets teckningsrätter 
som avses tas upp till handel på AktieTorget i samband med 
Företrädesemissionen har ISIN-kod SE0011090802 och de be-
talda tecknade aktierna (BTA) SE0011090810.

Nanologica är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepap-
perssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Samtliga till 
aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i 
den av Euroclear förda aktieboken.  Samtliga aktier är emitte-
rade och fullt inbetalda. Varje aktie berättigar till en (1) röst 
på Nanologicas bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieäga-
re får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda 
och företrädda aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt 
till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla 
skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolags-
stämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyn-
digande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. 
Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till 
andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktie-
ägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktier-

nas överlåtbarhet. Nanologicas aktier är inte föremål för er-
bjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga 
uppköpserbjudanden beträffande Nanologicas aktier under 
det innevarande eller föregående räkenskapsåret. Det finns för 
närvarande inga utestående konvertibla skuldebrev i Nanolo-
gica. Bolaget har ett utestående incitamentsprogram riktat till  
ledning och personal vilket beskrivs närmare nedan under Ak-
tiebaserade incitamentsprogram. Utöver detta har Bolaget för 
närvarande inga utestående teckningsoptionsprogram.

UTDELNINGSPOLICY OCH UTDELNING
Beslut om vinstutdelning beslutas av årsstämman och utbetal-
ning ombesörjs av Euroclear Sweden. Om aktieägare ej kan nås 
för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på 
Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för pre-
skription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Bo-
laget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaran-
den vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför 
Sverige med undantag för eventuella begränsningar som följer 
av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt 
som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte 
är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt 
svensk kupongskatt. Det finns inga garantier för att det för ett 
visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning 
i Bolaget. De nyemitterade aktierna har samma rätt till utdel-
ning som befintliga aktier av samma slag.

Nanologica har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns 
heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att före-
slås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Styrelsen för 
Nanologica har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas 
inom de närmsta åren. Eventuella vinster avses återinvesteras 
i verksamheten och användas för fortsatt utveckling och ex-
pansion.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Antalet aktieägare i Nanologica uppgick till cirka 870 stycken 
per den 31 december 2017. Av nedanstående tabell framgår 
information avseende ägarförhållandena i Bolaget per den 31 
december 2017 med därefter kända förändringar. För uppgift 

Namn Antal aktier Andel av kapital och röster (%)

Flerie Invest AB (Thomas Eldered) 1 201 992 26,0

Rahal Investment AB (Alfonso Garcia-Bennet) 522 498 11,3

Vega Bianca AB (Andreas Bhagwani) 420 841 9,1

Avanza Pension 259 502 5,6

3t Invest AB 137 595 3,0

Niklas Sjöblom 129 000 2,8

Mikael Lönn 127 832 2,8

Niklas Sondell 120 160 2,6

Outset Strategies AB 110 369 2,4

Nordnet Pensionsförsäkring 91 134 2,0

Övriga 1 496 529 32,4

Totalt 4 617 452 100,0
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År Händelse
Förändring antal 

aktier
Totalt antal 

aktier
Förändring 

aktiekapital (SEK)
Totalt aktiekapital 

(SEK)
Kvotvärde 

(SEK)

2016 Nyemission 1 259 305 4 617 452 516 350,04 1 893 283,62 0,41

2018 Företrädesemissionen1 13 852 356 18 469 808 5  679 850,86 7 573 134,48 0,41
1 Förutsätter att Företrädesemissionen blir fulltecknad

om styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktie-
innehav i Bolaget, se sid. 44 - 46. Såvitt styrelsen känner till 
föreligger inte några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare. Det 
förekommer inte heller, såvitt styrelsen känner till, några över-
låtelsebegränsningar under viss tid (s.k. lock up-avtal).

AKTIEBASERADE INCITAMENTSPROGRAM
Under tredje kvartalet 2015 emitterade Nanologica 148 395 
teckningsoptioner i syfte att implementera ett incitaments-
program för ledning och personal. Av dessa har 148 341 teck-
ningsoptioner vidareöverlåtits till VD, andra ledande befatt-
ningshavare och övriga anställda. 

Styrelsen har beslutat att föreslå att årsstämman, som planeras 
till 31 maj 2018, fattar beslut om införande av ett teckningsop-
tionsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget mot-
svarande en utspädning om högst tre procent. 

Styrelsens avsikt är att föreslå att motsvarande incitaments-
program införs även under 2019 och 2020. De huvudsakliga 
villkoren för incitamentsprogrammet som föreslås införas un-
der 2018 kommer att framgå av kallelsen till årsstämman som 
planeras offentliggöras omkring den 30 april 2018.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Bolagets aktiekapital har sedan 2016 förändrats enligt tabellen 
nedan.

HANDEL MED NANOLOGICA-AKTIEN
Nanologicas aktier är sedan den 30 oktober 2015 upptagna till 
handel på handelsplattformen AktieTorget. Aktien har ISIN-kod 
SE0005454873 och kortnamnet NICA. Antalet aktier uppgår till 
4 617 452. Bolagets aktiekurs och volym för perioden 9 april 
2017 – 9 april 2018 framgår av grafen nedan.

Aktiekapitalets utveckling

Nanologicas aktiekurs, 9 april 2017 - 9 april 2018
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Namn Befattning Födelseår Invald Innehav*

Gisela Sitbon Styrelseordförande 1958 2012 12 500 aktier

Peter von Ehrenheim Styrelseledamot 1955 2016  1 375 aktier

Hans Lennernäs Styrelseledamot 1960 2014 6 000 aktier

Lena Torlegård Styrelseledamot 1963 2014 3 739 aktier

Paula Zeilon Styrelseledamot 1962 2016 -

Eva Byröd Styrelseledamot 1952 2017 -
* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

STYRELSE
Enligt Nanologicas bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Na-
nologicas styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 
Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Var och en av styrelseledamöterna äger dock rätt att när som 
helst frånträda sitt uppdrag. Styrelseledamöterna, deras befattning, födelseår, när de valdes in i styrelsen första gången samt aktie- 
och optionsinnehav i Bolaget framgår av tabellen nedan. 

Gisela Sitbon
Styrelseordförande sedan 2014. Styrelseledamot sedan 2012.
Gisela Sitbon har 25-års erfarenhet från life science-industrin, varav drygt tio år på seniora befatt-
ningar, däribland VD på Professional Genetics Laboratory AB och fem år som sektionschef på Karo 
Bio AB. Hon är för närvarande affärscoach inom life science på STING AB och konsult med affärs-
utvecklingsuppdrag för tillväxtföretag i det egna bolaget Sitbon Bioscience Partner Zenz AB. Gisela 
Sitbon är vidare styrelseledamot i bland annat Annexin Pharmaceuticals AB (publ), i vilket hon också 
är minoritetsägare.
Född: 1958.
Utbildning: Doktor i medicinska vetenskaper vid Karolinska Institutet i Solna. 
Övriga uppdrag: Gisela Sitbon är styrelseordförande i Beactica AB och Lipigon Pharmaceuticals AB 
samt styrelseledamot i Sitbon Bioscience Partner Zenz AB, Collabodoc AB, Annexin Pharmaceuticals 
AB (publ) och Aifloo AB. 
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Gisela Sitbon har under de senaste fem åren varit styrelseleda-
mot i Encubator AB, Encubator Holding AB, Arterion AB och Pharmacolog i Uppsala AB (publ). 
Innehav: Gisela Sitbon äger genom det närstående bolaget Sitbon Bioscience Partner Zenz AB 12 500 
aktier i Bolaget. 

Hans Lennernäs
Styrelseledamot sedan 2014.
Hans Lennernäs är professor i biofarmaci vid institutionen för farmaci på Uppsala Universitet och 
arbetar främst med att bedöma drug delivery-teknologier och dess kliniska applikation. Han har erfa-
renhet av regulatoriska aspekter för biotillgänglighet och bioekvivalens av läkemedelsprodukter. Hans 
Lennernäs har lång erfarenhet som entreprenör och är medgrundare till det biofarmaceutiska klassifi-
ceringssystemet samt har varit med och grundat bland annat DuoCort Pharma AB, LIDDS AB, Empros 
Pharma AB och Canthera AB. 
Född: 1960.
Utbildning: Doktorsexamen i farmaceutisk vetenskap vid Uppsala Universitet.
Övriga uppdrag: Hans Lennernäs är styrelseordförande i Canthera AB samt styrelseledamot i Hans 
Lennernäs Biomedical AB och Empros Pharma AB, i vilket han också innehar uppdraget som Chief 
Scientific Officer (CSO).
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Hans Lennernäs har under de senaste fem åren varit styrel-
seledamot i Recipharm Pharmaceutical Development AB och i LIDDS AB. Hans Lennernäs har vidare 
varit innehavare till handelsbolaget Hans Lennernäs Transport and Distribution, vilket har avförts från 
handelsregistret 2016.
Innehav: Hans Lennernäs äger genom det närstående bolaget Hans Lennernäs Biomedical AB 6 000 
aktier i Bolaget. 
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Lena Torlegård
Styrelseledamot sedan 2014.
Lena Torlegård har över 15 års erfarenhet som kommunikationsrådgivare, bland annat åt företag i life 
science-sektorn. Hon arbetar främst med finansiell kommunikation och corporate communications, men 
även med krishantering och varumärkesfrågor. Lena Torlegård är senior konsult på Springtime AB i Stock-
holm.
Född: 1963.
Utbildning: Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Lena Torlegård är styrelseledamot i Codesign Sweden AB, Crowdsoft Technology AB, 
Shortcut Media AB, Lena Torlegård AB och Lytix Biopharma A/S.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: - 
Innehav: Lena Torlegård äger 3 739 aktier i Bolaget.

Paula Zeilon
Styrelseledamot sedan 2016.
Paula Zeilon har 30 års erfarenhet inom life science-sektorn varav över 14 års erfarenhet inom kromato-
grafiområdet på Pharmacia Biotech/Amersham Biosciences (idag GE Life Science) där hon bland annat 
innehaft seniora positioner inom produktutveckling och marknadsföring. Paula Zeilon har tidigare varit VD 
i Life Science Foresight Institute (inom Lunds universitet) och på Alligator Bioscience AB samt marknads-
chef på Dako A/S och Biotage AB. Paula Zeilon är delägare i och medgrundare till Conlega Handelsbolag 
där hon för närvarande arbetar som affärskonsult.
Född: 1962.
Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Lunds Tekniska Högskola samt examen i civilingenjörsprogrammet 
vid Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Paula Zeilon är VD och styrelseledamot i Zeilon Consulting AB samt är styrelseledamot 
i Paula Zeilon Holding AB. Paula Zeilon är vidare delägare i Conlega Handelsbolag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Paula Zeilon har under de senaste fem åren varit styrelseleda-
mot i BioGaia AB.
Innehav: -

Eva Byröd
Styrelseledamot sedan 2017.
Eva Byröd har över 25 års erfarenhet som chef inom området för de olika faserna av läkemedelsutveck-
ling. Hon har mångårig erfarenhet som linjechef och projektledare på AstraZeneca där hon senast haft 
positionen som Project Director Pharmaceutical Development.
Född: 1952.
Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Eva Byröd är styrelseledamot i Eva Byröd Consulting AB och styrelsesuppleant i Bo 
Karlberg Arkitektur & Utveckling AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -
Innehav: -

Peter von Ehrenheim
Styrelseledamot  sedan 2016.
Peter von Ehrenheim har mångårig erfarenhet och kunskap från bioteknikområdet. Han var 2006 – 2011 
VD för GE Healthcare Life Sciences och har cirka 27 års erfarenhet från Life Science Tools-sektorn. Peter 
von Ehrenheim driver för närvarande flera egna bolag samt är styrelseordförande i bland annat Boule 
Diagnostics AB.
Född: 1955.
Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Övriga uppdrag: Peter von Ehrenheim är styrelseordförande i Grönsöö Säteri AB, Boule Diagnostics AB 
och Sophion A/S samt styrelseledamot i Biotage AB och Färjsundet Industri AB. Peter von Ehrenheim är 
vidare rådgivare till styrelsen i Berkeley Lights Inc. och innehavare till den enskilda firman Firma Peter 
Ehrenheim.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Peter von Ehrenheim har under de senaste fem åren varit styrel-
seordförande i Robustus Wear Components AB, Denator AB, VBN Components AB, Färjsundet Industri AB 
och Sophion Holding AB samt styrelseledamot i Kontigo Care AB, Meda AB och SwedenBIO Service AB. 
Innehav: Peter von Ehrenheim äger 1 375 aktier i Bolaget. 
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Nedanstående tabell listar namn, position, födelseår, anställningsår och aktieinnehav för Nanologicas ledande befattningshavare.

Namn Position Födelseår Anställd sedan Innehav*

Andreas Bhagwani Verkställande direktör 1975 2011** 400 249 aktier och 53 422 optioner

Eva Osterman Ekonomichef 1971 2017 2 200 aktier

Adam Feiler Teknisk chef 1974 2012 1 000 aktier och 19 372 optioner

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.
** Inledningsvis engagerad på konsultbasis, men anställd sedan

Andreas Bhagwani
VD sedan 2011.
Andreas Bhagwani är medgrundare till flera bolag, av vilka de senaste är Sigrid Therapeutics AB (be-
handling mot fetma) och Atrogi AB (diabetes). Andreas Bhagwani har arbetat som managementkonsult 
i mer än 10 år, med inriktning mot försäljning och ledarskap. Förutom vad gäller bolagen ovan är han 
medgrundare till Wide Narrow, Kichisaga Leadership och GenderTimer.
Född: 1975.
Utbildning: Executive Master of Business Administration (EMBA) vid Handelshögskolan i Stockholm 
samt studier i agronomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.
Övriga uppdrag: Andreas Bhagwani är VD och styrelseledamot i Nanghavi AB, styrelseledamot i Nangha-
vi Chromatography Solutions Private Limited samt styrelseledamot och ägare i Vega Bianca AB. Andreas 
Bhagwani är vidare styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Årevägen 130, Åre samt styrelsesuppleant 
och delägare i Kichisaga Leadership AB och Mailendar AB. Andreas Bhagwani är därtill innehavare av den 
enskilda firman Baraza Konsult. 
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Andreas Bhagwani har under de senaste fem åren varit styrelse-
ledamot i Sigrid Therapeutics AB och Atrogi AB samt styrelsesuppleant i Actom AB.  
Innehav: Andreas Bhagwani äger genom det närstående bolaget Vega Bianca AB 400 249 aktier i Bola-
get. Andreas Bhagwani har vidare förvärvat optioner berättigande till teckning av 53 422 aktier i Bolaget.

Eva Osterman
Ekonomichef sedan 2017.
Eva Osterman har innan dess att hon tillträdde som ekonomichef i Nanologica haft en bred roll hos 
Lantmännen där hon varit Group Controller, Transition Manager M&A samt även haft ansvar för intern 
kontroll och finansiell rapportering. Hon har också erfarenhet från att tidigare ha varit Financial Control-
ler på PwC samt innehaft olika ekonomiroller på Astra Zeneca och i andra internationella koncerner inom 
bland annat läkemedelsbranschen.
Född: 1971.
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi vid Uppsala universitet.
Övriga uppdrag: Eva Osterman är styrelsesuppleant i Consensor AB och Nanghavi AB samt styrelseleda-
mot i Nanghavi Chromatography Solutions Private Limited.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -
Innehav: Eva Osterman äger 2 200 aktier i Bolaget.

Adam Feiler
Teknisk chef sedan 2012.
Adam Feiler har fem års industriell erfarenhet från Ytkemiska Institutet (nuvarande SP Kemi, Material 
och Ytor) på poster som områdes-, forsknings- och affärschef för olika avdelningar. Han har också lång 
erfarenhet av akademisk forskning inom bland annat nanoteknologi och medicinska inplantat vilket inne-
fattar en omfattande praktisk kunskap om mikroskopi och spektroskopi.  
Född: 1974.
Utbildning: Doktorsexamen i fysikalisk kemi vid The Ian Wark Research Institute som tillhör University of 
South Australia i Adelaide, Australien.
Övriga uppdrag: Adam Feiler är docent och adjungerad professor vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Adam Feiler har under de senaste fem åren varit styrelsesupp-
leant i Bruzaholms Bil AB.
Innehav: Adam Feiler äger 1 000 aktier och har förvärvat optioner berättigande till tecknande av 19 372 
aktier i Bolaget.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE 
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattnings-
havare har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirela-
terade mål eller varit föremål för anklagelser eller sanktioner 
av myndighet eller organisation som företräder viss yrkesgrupp 
och som är offentligrättsligt reglerad. Ingen av Bolagets sty-
relseledamöter eller ledande befattningshavare har ålagts nä-
ringsförbud.  

I avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information 
– Transaktioner med närstående” redogörs för Koncernens 
transaktioner med närstående under den period som omfattas 
av den historiska finansiella informationen i Prospektet samt 
under 2018 fram till datumet för Prospektet. I samma avsnitt 
redogörs också för konsultavtal och andra avtal mellan Bolaget 
å ena sidan och styrelseledamöter eller ledande befattningsha-
vare å andra sidan. Vidare har VD samt vissa styrelseledamöter 
ingått teckningsförbindelser med Bolaget, se avsnittet ”Legala 
frågor och kompletterande information – Teckningsförbindel-
ser och garantiåtaganden” för mer information. 

Med undantag för det förhållandet att såväl styrelseledamö-
terna som de ledande befattningshavarna har andra uppdrag i 
andra bolag föreligger det inte någon potentiell intressekonflikt 
för styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget 
i förhållande till uppdraget för Bolaget. Ett flertal av styrelsens 
ledamöter och ledande befattningshavare har dock ekonomis-
ka intressen i Bolaget i form av aktie- och/eller optionsinnehav.

Styrelsens ledamöter har inte rätt till någon ersättning efter 
det att uppdraget som styrelseledamot upphört. Se avsnittet 
”Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare” för mer 
information om styrelsens och ledande befattningshavarnas 
rätt till pensionsförmåner och avgångsvederlag vid uppsägning.

Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattnings-
havare har någon familjerelation med någon annan styrelsele-
damot eller annan ledande befattningshavare inom Koncernen.

Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattnings-
havare har under de senaste fem åren varit inblandade i kon-
kurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare nås 
via Bolagets adress: Forskargatan 20 G, 151 36 Södertälje.

REVISORER
Den externa revisorn ska granska Koncernens årsredovisning 
och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktö-
rens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår läm-
na en revisionsberättelse till årsstämman.

Vid årsstämman den 1 juni 2017 valdes Öhrlings Pricewater-
houseCoopers AB till Bolagets revisor för tiden intill utgången 
av 2018 års årsstämma. Den auktoriserade revisorn Leonard 
Daun med kontorsadress Box 179, 751 04 Uppsala, utsågs till 
huvudansvarig revisor. Leonard Daun är medlem i FAR.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit Bolagets re-
visor sedan årsstämman 2012. Under perioden från och med 
årsstämman 2012 till och med årsstämman 2016 var huvudan-
svarig revisor den auktoriserade revisorn Michael Hertin med 
kontorsadress Box 89, 701 41 Örebro. Michael Hertin är med-
lem i FAR. 

Beslut om ersättning till revisor fattas av bolagsstämman, ef-
ter förslag från valberedningen. Vid bolagsstämman den 1 juni 
2017 beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt god-
känd räkning.

Nanologicas styrelse, fr. vänster: 
Gisela Sitbon, Paula Zeilon, Peter von 
Ehrenheim, Eva Byröd, Hans Lennernäs 
och Lena Torlegård.
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BOLAGSSTYRNING INOM NANOLOGICA

Bolagsstämman
Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman. Varje 
aktieägare som på avstämningsdagen för bolagsstämman är 
införd i aktieboken och som anmäler sig på föreskrivet sätt har 
rätt att delta, personligen eller genom ombud utrustat med 
fullmakt. Stämman kan besluta i alla frågor som rör bolaget 
och som inte enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen ut-
tryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kom-
petens. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat 
på stämman. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. Kallelse till bolagsstämma ska ske ge-
nom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att 
kallelse hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Vid tidpunkten 
för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i 
Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till 
extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska be-
handlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veck-
or före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska 
utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stäm-
man. Till årsstämmans uppgifter hör att välja Bolagets styrelse, 
fastställa Bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om 
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 
Stämman beslutar även om styrelsearvoden samt arvoden till 
revisorerna. Stämman har vidare möjlighet att besluta om ök-
ning eller minskning av aktiekapitalet och kan även ändra bo-
lagsordningen. Vad gäller nyemissioner av aktier, konvertibler 
eller teckningsoptioner har stämman, utöver möjlighet att själv 
besluta om detta, möjlighet att lämna bemyndigande till styrel-
sen att fatta beslut.

Bolagsordningen
Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga 
om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolags-
stämma eller särskilda bestämmelser om tillsättande och ent-
ledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsord-
ningen.

Valberedningen
Valberedningens mandat sträcker sig fram till dess att ny valbe-
redning har utsetts. Vid årsstämman den 1 juni 2017 besluta-
des följande principer för sammansättningen i valberedningen 
för Bolaget:

Bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelsens ord-
förande samt tre ytterligare ledamöter, vilka ska representera 
de tre röstmässigt största ägarna. De till rösttalet största aktie-
ägarna kommer att kontaktas på grundval av Bolagets, av Eu-
roclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registre-
rade aktieägare per den 30 september varje år. Den aktieägare 
som inte är registrerad i Euroclear Sweden AB, och som önskar 
nyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt 
kunna styrka ägarförhållandet. 

Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av septem-
ber månad sammankalla representanter för de tre röstmässigt 
största aktieägarna i Bolaget till valberedningen. Namnen på 
de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de 
företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, 
vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Om någon 
av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse 
ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksord-
ning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens man-
datperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. 
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas 
om annat, vara den ledamot som representerar den största ak-
tieägaren. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. 
För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker därefter 
ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet 
därmed. 

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma fram-
lägga förslag avseende antal styrelseledamöter och eventuella 
suppleanter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, sty-
relsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på 
årsstämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och 
revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen framlägga förslag 
till de principer som ska gälla för valberedningens sammansätt-
ning och arbete inför nästkommande årsstämma. 

Styrelsen, verkställande direktör och ledande
befattningshavare
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Bolagets organisation 
och förvaltningen av Bolagets verksamhet. Den verkställande 
direktören leder den dagliga verksamheten utifrån, av styrel-
sen, utformade riktlinjer och instruktioner. Den verkställande 
direktören informerar styrelsen regelbundet om händelser 
som är av betydelse för Bolaget, vilket bland annat innefattar 
verksamhetens utveckling samt Bolagets resultat, ekonomiska 
ställning och likviditet. 

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och 
högst nio ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna 
väljs normalt årligen på årsstämman för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma, men ytterligare styrelseledamöter kan väljas 
under året vid en extra bolagsstämma. Styrelsen antar årligen 
vid styrelsens konstituerande sammanträde en arbetsordning, 
en instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och 
den verkställande direktören samt en instruktion för ekono-
misk rapportering. 

VD leder Bolaget och dess verksamhet inom de ramar som 
styrelsen har beslutat. VD ansvarar för att hålla styrelsen in-
formerad om bolagets utveckling och rapportera om väsentliga 
avvikelser från fastställda affärsplaner och om händelser som 
har stor inverkan på Bolagets utveckling och rapportera om vä-
sentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och om händel-
ser som har stor inverkan på bolagets verksamhet, samt ta fram 
relevant beslutsunderlag till styrelsen exempelvis gällande eta-
bleringar, investeringar och övriga strategiska frågeställningar. 
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Namn Grundlön/styrelsearvode1 i SEK Bonus Pension2 Övriga förmåner Summa

Styrelsen

Gisela Sitbon, styrelseordförande 133 500 - - 133 500

Peter von Ehrenheim 89 000 - - 89 000

Hans Lennernäs 89 000 - - 89 000

Lena Torlegård 89 000 - - 89 000

Paula Zeilon 89 000 - - 89 000

Eva Byröd 89 000 - - 89 000

Ledande befattningshavare

Andreas Bhagwani, VD 827 454 - 100 720 - 928 174

Eva Osterman 567 821 - 69 864 - 637 685

Adam Feiler 673 200 - 58 726 - 731 926

Totalt 2 646 975 - 229 310 - 2 876 285
1 Styrelsearvodet exkluderar sociala avgifter
2 Totala avsatta eller upplupna belopp för pensioner och liknande förmåner efter avträdande av tjänst till nuvarande koncernledningen uppgick till 
0,23 MSEK per den 31 december 2017. Samtliga pensionsutfästelser till koncernledningen är försäkrade. Följaktligen saknas avsatta eller upplupna 
belopp i Bolaget, inklusive dess dotterbolag, för pensioner och liknande förmåner efter avträdande av tjänst till nuvarande koncernledningen.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE
Vid årsstämman den 1 juni 2017 beslutades att ett arvode om 
133 500 SEK ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett 
arvode om 89 000 SEK ska utgå till var och en av styrelsens öv-
riga ledamöter. Ingen av ledamöterna har slutit avtal med Bo-
laget eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att 
uppdraget avslutas. 

Anställningsvillkor för verkställande direktören beslutas av 
styrelsen. Ersättningen till verkställande direktören Andreas 
Bhagwani utgår i form av grundlön om 70 KSEK per månad. 
Pension avsätts enligt gällande premieplan. Uppsägningsti-
den för verkställande direktör uppgår till 6 månader. Särskilt 
avgångsvederlag utöver ordinarie månadslön utgår inte under 
uppsägningstiden. 

Utöver VD utgörs Bolagets ledning av ekonomichef och teknisk 
chef. Ersättningen till ledningsgruppen utöver VD uppgick till 
3 205 KSEK under 2017. Det finns inga andra avtal med med-
lemmar av styrelse eller ledande befattningshavare om åtag-
ande från Bolagets sida vad gäller pensioner eller förmåner 
efter att uppdraget avslutats. Inga upplupna belopp finns el-
ler avsättningar har gjorts för pensioner eller andra förmåner 
efter avslutat uppdrag. För VD avsätts 10 procent av lönen till 
pension medan det för ledningsgruppen avsätts 9 procent. För 
övriga anställda avsätts upp till 5 procent av deras lön i pension. 

Under 2017 utgick följande ersättningar till styrelseledamöter 
och ledande befattningshavare i Bolaget. 
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

ALLMÄN BOLAGSINFORMATION
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag och dess associations-
form regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bo-
laget har organisationsnummer 556664-5023 och styrelsen har 
sitt säte i Stockholm.

Bolaget bildades i Sverige den 25 maj 2004 och registrerades 
vid Bolagsverket den 30 juli 2004. Bolagets firma är Nanolo-
gica AB (publ). Firman registrerades den 7 september 2004. 
Bolagets huvudkontor har adress Forskargatan 20G, SE-151 36 
Södertälje.

Bolag i Nanologica-koncernen
Nanologica AB är moderbolag i en koncern bestående av fem 
bolag. Förutom moderbolaget ingår tre helägda dotterbolag: 
Nanologica Pure Sàrl (Schweiz), Nanghavi AB (Sverige) och 
Nlab Bioscience S.A (Spanien). Nanologica Pure Sàrl bedriver 
försäljningsverksamhet men är under avveckling. Nlab Biosci-
ence S.A är vilande under avveckling och Nanghavi AB har för 
närvarande ingen verksamhet.

Dotterbolag
Andel av kapital och 

röster (%)

Nanologica Pure Sàrl (Schweiz) 100

Nanghavi AB (Sverige) 100

Nlab Bioscience S.A (Spanien) 100

VÄSENTLIGA AVTAL

Tillverkningsavtal med Sterling Pharma Solutions Ltd
Nanologica ingick i mars 2018 ett tillverkningsavtal med den 
brittiska kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions Ltd. 
avseende storskalig tillverkning av Nanologicas kromatogra-
fimaterial NLAB Saga™. Avtalet är väsentligt för Nanologicas 
satsning inom den nya affärsgrenen preparativ kromatografi, 
eftersom satsningen kräver att Nanologica har kapacitet att 
framställa större mängder silika. Avtalet reglerar dels de för-
beredande åtgärder som måste vidtas av parterna innan stor-
skalig tillverkning kan inledas, dels villkoren för tillverkning och 
leverans av Nanologicas produkt. Avtalet innehåller för avtals-
typen sedvanliga villkor.  

Avtalet gäller under en inledande avtalsperiod om tre år, med 
möjlighet för Nanologica att förlänga avtalet med återkom-
mande treårsperioder. Vardera parten har rätt att säga upp 
avtalet i förtid om den andra parten begår ett väsentligt avtals-
brott eller blir insolvent.  

Forskningssamarbetsavtal med jordbruksföretag
specialiserat inom växtskydd
Nanologica ingick i oktober 2017 ett forskningssamarbetsavtal 
med ett globalt jordbruksföretag specialiserat på växtskydd. 
Avtalet innebär att Nanologica ska genomföra ett projekt som 
syftar till att förbättra formuleringar av aktiva ingredienser i 
växtskydd för en mer kontrollerad frisättning. Projektet löper 
över 12 månader med start i oktober och finansieras av samar-
betspartnern. En del av den totala ersättningen betalades ut i 
samband med att avtalet ingicks och resterande delar utbeta-
las i samband med att vissa på förhand definierade milstolpar 
i projektet uppnås. 

Avtalet gäller under den tid som forskningssamarbetet pågår. 
Vardera parten har rätt att säga upp avtalet i förtid om den an-
dra parten begår ett väsentligt avtalsbrott eller blir insolvent. 
Samarbetspartnern har också rätt att avbryta projektet vid vis-
sa angivna tidpunkter under projektets gång. 

Samarbete avseende försäljningsbolag i Indien
I juni 2016 beslutade Nanologica att etablera sig i Indien ge-
nom att bilda ett gemensamt försäljningsbolag, Nanghavi 
Chromatherapy Solutions Pvt Ltd., tillsammans med det indis-
ka bolaget MR Sanghavi & Co. Genom det gemensamma bola-
get ska Nanologica och MR Sanghavi & Co samarbeta avseende 
försäljning av kromatografiprodukter på den indiska markna-
den. Avtal avseende det indiska bolaget är för närvarande un-
der förhandling. 

Licens- och samarbetsavtal med Alcyone Lifesciences Inc. 
Bolaget ingick i maj 2016 ett licens- och samarbetsavtal med 
det amerikanska bolaget Alcyone Lifesciences Inc. för att ut-
veckla en terapeutisk plattform (Abela) för behandling av mo-
toriska nervsjukdomar, såsom till exempel ALS. 

Enligt licens- och samarbetsavtalet ska Alcyone driva utveck-
lingen av Abela-plattformen samt ansvara för dess vidareut-
veckling och finansiering genom samarbeten med biofarma-
bolag. 

Nanologica upplåter vidare under avtalstiden en exklusiv licens 
till Alcyone avseende delar av Nanologicas immateriella rättig-
heter för användning inom ramen för samarbetet avseende ut-
vecklingen av Abela-plattformen samt för att kommersialisera 
produkter som tagits fram inom ramen för samarbetet. 

Avtalet löper under en inledande avtalsperiod om två år och 
kan efter överenskommelse mellan parterna förlängas med 
ytterligare ett år. Vardera parten har rätt att säga upp avtalet 
i förtid om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott 
eller blir insolvent. 

Avtal med samarbetspartners m.m.
Bolaget har under årens lopp ingått ett antal sekretessavtal 
och avtal rörande tillhandahållande av material för visst ända-
mål (s.k. material transfer agreements, MTAs) som ett inledan-
de steg i relationerna med potentiella kunder och samarbets-
partners. Bolaget har också ingått ett antal utvecklings- och 
utvärderingsavtal för läkemedelsformulering med Nanologicas 
teknologi. I allt väsentligt överensstämmer avtalen med vad 
som kan anses vara sedvanligt för de aktuella avtalstyperna.

Avtal avseende förvärv av immateriella rättigheter
Avtal om förvärv av patent från Alfonso Garcia-Bennett
Bolaget ingick den 3 november 2009 ett avtal om förvärv av 
patent från uppfinnaren Alfonso Garcia-Bennett gällande 
”Method for manufacturing mesoporous materials, materials 
so produced and use of mesoporous materials”, med publika-
tionsnummer WO/2009/101110.

Patentansökan, tillhörande patent och alla hänförliga rättighe-
ter överläts till Bolaget. Uppfinnaren har dock rätt att ta över 
äganderätten till den aktuella ansökan, tillhörande patent eller 
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hänförliga rättigheter om Bolaget beslutar överge sin rätt till 
ansökan eller patent, dock med rätt för Bolaget att fortsätta an-
vända rättigheterna i fråga.

Uppfinnaren har rätt till ersättning om patent som omfattas av 
avtalet leder till produkter som genererar försäljning inom tre 
år från att respektive patent har godkänts. Det maximala er-
sättningsbelopp som kan utgå är 550 000 SEK per patent, d.v.s. 
totalt 2,2 MSEK. Detta inträffar då Bolaget har en försäljning 
om mer än 400 MSEK. Hittills har 50 000 SEK betalats ut.

Avtal om förvärv av patent från Elena N. Kozlova
Bolaget ingick den 15 juli 2013 avtal om förvärv av patent från 
uppfinnaren Elena N. Kozlova gällande ”Improved method for 
stem cell differentiation in vivo by delivery of morphogenes 
with mesoporous silica and corresponding pharmaceutical ac-
tive ingredients”, med publikationsnummer WO/2012/004291. 
Avtalet ger uppfinnaren rätt till andel av Bolagets nettovinst 
hänförlig till det överlåtna patentet och till patentet hänförliga 
rättigheter. Avtalet gäller så länge som patent som omfattas av 
avtalet är gällande.

Låneavtal
Lånefacilitet från ett konsortium av långivare
Nanologica ingick i juni 2017 ett låneavtal om totalt 16 MSEK 
med ett konsortium bestående av flera investerare. I konsortiet 
deltog bland andra de befintliga aktieägarna Flerie Invest AB 
med 5 MSEK och Mikael Lönn med 1 MSEK. 

Lånet löper med en årlig ränta på 12%. Hälften av lånebeloppet 
betalades ut den 1 juni 2017 och återstoden av lånebeloppet 
betalades  ut den 1 november 2017. Lånet förfaller till betal-
ning den 1 juni 2018. Nanologica avser att använda 8 MSEK av 
emissionslikviden i Företrädesemissionen för att återbetala en 
del av lånet. Vidare kommer 6 MSEK av lånet att återbetalas ge-
nom att Flerie Invest AB och Mikael Lönn erlägger betalning för 
en del av sina respektive andelar i Företrädesemissionen ge-
nom kvittning mot utestående lånebelopp. Efter återbetalning 
och kvittning enligt ovan återstår 2 MSEK av det ursprungliga 
lånebeloppet. Nanologica har kommit överens med långivaren 
att förlänga löptiden för den återstående delen av lånet med 
ett år på motsvarande villkor. 

Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning i förtid om 
Bolaget inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet eller om 
Bolaget lämnat oriktiga uppgifter i samband med att avtalet in-
gicks. Långivaren har vidare rätt att säga upp lånet till betalning 
i förtid om ett insolvensförfarande inleds avseende Bolaget el-
ler om Bolagets möjligheter att betala tillbaka lånet försämras. 
Långivaren får också säga upp lånet till betalning i förtid med 
anledning av vissa ägarförändringar i Bolaget. 

Låneavtalet innehåller begränsningar av Bolagets möjlighet att 
ta upp annan finansiell skuld och ställa säkerheter. Långivaren 
har vidare rätt att få betalt ur emissionslikvid om en nyemission 
genomförs under lånets löptid. Utöver vad som anges ovan 
kommer dock inte den förevarande Företrädesemissionen att 
föranleda någon återbetalning av lånebeloppet. 

Tillväxtlån från Almi
Nanologica erhöll i maj 2016 ett så kallat tillväxtlån om 3,6 
MSEK från Almi Företagspartner. Lånet var amorteringsfritt 
under de första tolv månaderna av lånets löptid och betalas 
därefter tillbaka under en period om fem år, vilket innebär en 
total löptid på sex år. Almi har under vissa förutsättningar rätt 
att säga upp lånet till betalning i förtid, till exempel om Nano-
logica bryter mot villkoren för krediten, om ställda säkerheter 
försämras eller om lånet beviljats på grund av ofullständiga 
eller oriktiga uppgifter. Fram till dess att lånet är helt återbe-
talt får utdelning av vinstmedel endast ske med Almis skriftliga 
medgivande. 

TECKNINGSÅTAGANDEN OCH GARANTI-
ÅTAGANDEN
Bolaget har ingått teckningsförbindelser med ett antal större 
aktieägare om totalt cirka 21 MSEK, motsvarande cirka 37,9 
procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för 
dessa teckningsåtaganden. Erhållna emissionsgarantier uppgår 
till 27 MSEK, motsvarande cirka 48,7 procent av Företrädese-
missionen. Nanologica ska för dessa garantiåtaganden erlägga 
ersättning om 10 procent av garanterat belopp. Garantiåtagan-
den har ingåtts mellan den 5-12 mars 2018. Erik Penser Bank 
samordnar garantikonsortiet och samtliga garanter kan nås 
genom Erik Penser Bank på adress Apelbergsgatan 27, 111 37 
Stockholm. 

Namn Teckningsförbindelse (SEK) Emissionsgaranti (SEK) Summa (SEK) Ersättning (SEK)
Flerie Invest AB1 14 423 904 - 14 423 904 -
Vega Bianca AB2 5 050 092 - 5 050 092 -
Mikael Lönn 1 533 984 -  1 533 984 -
Grenspecialisten3 - 2 000 000 2 000 000 200 000
LMK Venture Partners4 - 2 000 000 2 000 000 200 000
Modelio Equity AB5 - 3 750 000 3 750 000 375 000
KMT Partner AB6 - 2 000 000 2 000 000 200 000
Navitex Trading AB7 - 2 500 000 2 500 000 250 000
Erik Penser Bank AB8 - 14 750 000 14 750 000 1 475 000
Totalt 21 007 980 27 000 000 48 007  980 2 700 000
Andel av företrädesemissionen, % 37,9 48,7 86,6

1 Grev Turegatan 21, 114 38 Stockholm 2 Love Almqvists väg 15, 191 44 Sollentuna  3 Box 4042, 203 11 Malmö
4 Box 2025, 220 02 Lund  5 Eriksbergsgatan 1B, 114 30 Stockholm  6 Broholmsvägen 10, 561 39 Huskvarna
7 Munkekullsvägen 5, 429 43 Särö 8 Apelbergsgatan 27, 111 37 Stockholm
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Sammantaget har Nanologica erhållit tecknings- och garantiå-
taganden motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissio-
nen. Dessa tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställ-
da genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande 
arrangemang. 

FÖRSÄKRINGAR
Bolagets styrelse bedömer att Bolaget har ett försäkringsskydd 
som överensstämmer med branschstandard och täcker de ris-
ker som typiskt sett uppstår i verksamheten. Försäkringsskyd-
det består bland annat av företagsförsäkrings, ansvarsförsäk-
ring, maskinskadeförsäkring och transportförsäkring. 

PATENT- OCH VARUMÄRKESSKYDD
Patentskydd är viktigt för Bolagets verksamhet och Styrelsen 
bedömer att Bolaget har ett tillräckligt immaterialrättsligt 
skydd. En sammanfattande sammanställning av Bolagets vik-
tigaste patentfamiljer framgår nedan. Utöver de patent som 
omfattar drug delivery och tillväxt av stamceller har Bolaget 
teknisk know-how inom kromatografi.

TILLSTÅND
Bolagets styrelse bedömer att Bolaget uppfyller gällande regler 
och bestämmelser samt innehar erforderliga tillstånd med av-
seende på den bedrivna verksamheten. 

RÄTTSLIGA FÖRFARANDE OCH SKILJE-
FÖRFARANDEN
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller 
skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller 
sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under 
de senaste tolv månaderna, som nyligen haft eller skulle kunna 
få betydande effekter på Bolagets eller koncernens finansiella 
ställning eller lönsamhet.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Utöver lön och styrelsearvode (se avsnittet ”Styrelse, ledan-
de befattningshavare och revisorer” för mer information) har 
nedanstående transaktioner med närstående ägt rum under 
2016, 2017 och 2018 fram till och med datumet för Prospektet. 
Nanologica ingick i juni 2017 ett låneavtal om totalt 16 MSEK 
med ett konsortium bestående av flera investerare. I konsortiet 
deltog bland andra de befintliga aktieägarna Flerie Invest AB 
med 5 MSEK och Mikael Lönn med 1 MSEK. (för mer informa-
tion, se avsnittet ”Väsentliga avtal” ovan). Flerie Invest AB och 
Mikael Lönn har erhållit ränta och annan ersättning i enlighet 
med villkoren i låneavtalet. Lånen från Flerie Invest AB och Mi-
kael Lönn kommer att återbetalas genom att Flerie Invest och 
Mikael Lönn erlägger betalning för en del av sina respektive 
andelar i Företrädesemissionen genom kvittning mot utestå-
ende lånebelopp.

Patentfamilj Land Ärendetyp Ansökningsnummer Beviljad Slutdag Patentnummer

Förbättrad metord för stamcellsdifferentie-
ring in vivo genom leverans av morphoge-
nes  med mesoporösa silika och motsvaran-
de farmaceutiska aktiva ingredienser 

Improved method for stem cell differentia-
tion in vivo by delivery of morphogenes with 
mesoporous silica and corresponding phar-
maceutical active ingredients

Indien Patentsansökan 769/CHENP/2013

Supermättande partiklar för dåligt vatten-
lösliga farmaceutiska och kosmetiska aktiva 
ingredienser

Super-saturating particels for poorly water-
soluble pharmaceutical and cosmetic active 
ingredients

Kina Patent 201180051746.X 2016-08-03 2031-09-14 ZL201180051746.X

Japan Patent 2013-528659 2017-01-13 2031-09-14 6073788

USA Patent 13/823334 2017-09-12 2031-10-03 9757456

Förbättrat folsyra flourscerande material, 
multiflourscent porösa materialkompositio-
ner och potentiella tillämpningar därav

Enhanced folic acid flourscent material, 
multiflourscent porous compositions of mat-
ter and potential applications thereof

Kina Patent 201180019466.0 2016-09-21 2031-03-16 ZL201180019466.0

Metod för tillverkning och andvändning av 
mesorporösa material

Method for manufacturing mesoporous
materials, materials so produced and use of 
mesoporous materials

Australien Patent 2009214118 2014-09-25 2029-02-11 2009214118

Kina Patent 200980104629.8 2014-05-14 2029-02-11 ZL200980104629.8

Indien Patent 5577/CHENP/2010 2017-12-14 2029-02-11 290605

Japan Patent 2010-545503 2014-12-26 2029-02-11 5670749

Sydkorea Patent 2010-7017584 2016-12-30 2029-02-11 10-1693227

USA Patent 12/867174 2013-12-03 2030-02-15 8597682

USA Patent 14/066130 2016-08-09 2029-02-11 9409783
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Styrelseledamoten Lena Torlegård är anställd av kommunika-
tionsbyrån Springtime AB, som har anlitats av Nanologica för 
utförande av kommunikationstjänster. Springtime AB har erhål-
lit marknadsmässigt arvode för utförandet av tjänsterna mot-
svarande totalt 432 KSEK, varav 78 KSEK under 2017. 

Styrelseledamoten Hans Lennernäs har tillhandahållit konsult-
tjänster till Nanologica genom det egna bolaget Hans Lenner-
näs Biomedical AB, som har fakturerat Nanologica totalt 334 
KSEK i konsultarvode, varav 50 KSEK under 2017. 

Styrelseledamoten Peter von Ehrenheim  tillhandahöll innan 
han valdes in i Nanologicas styrelse vissa rådgivningstjänster till 
Nanologica i enlighet med ett konsultavtal mellan Ehrenheim 
och Bolaget. Peter von Ehrenheim har fakturerat Nanologica 
totalt 116 KSEK i konsultarvode. Inget har fakturerats under 
2017.

Den tidigare styrelseledamoten Mårten Steen är delägare på 
Advokatfirman Lindahl, som har anlitats av Nanologica för ut-
förande av juridiska tjänster. Advokatfirman Lindahl har totalt 
fakturerat Nanologica 598 KSEK under räkenskapsåret 2016 
samt 342 KSEK under perioden 1 januari 2017 – 30 juni 2017. 
Mårten Steen avgick som styrelseledamot vid årsstämman 
2017.

RÅDGIVARE
Nanologicas finansiella rådgivare och emissionsinstitut i sam-
band med Företrädesemissionen är Erik Penser Bank. Advokat-
firman Lindahl är Nanologicas legala rådgivare i samband med 
Företrädesemissionen.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER
Erik Penser Bank har tillhandahållit, och kan i framtiden komma 
att tillhandahålla, olika bank-, finansiella, investerings-, kom-
mersiella och andra tjänster åt Nanologica för vilka de erhållit, 
respektive kan komma att erhålla, ersättning. 

Ett antal aktieägare har åtagit sig att teckna aktier i Företräde-
semissionen. Därutöver har Nanologica ingått avtal om emis-
sionsgarantier med ett antal externa investerare.

Utöver ovanstående parters intresse att Företrädesemissionen 
kan genomföras framgångsrikt, samt avseende övriga emis-
sionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas, bedöms det inte 
föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några 
intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstå-
ende har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemis-
sionen.

HANDLINGAR SOM INFÖRLIVAS GENOM 
HÄNVISNING
Nanologicas finansiella rapporter för räkenskapsåren 2016 och 
2017 utgör en del av Prospektet och ska läsas som en del därav. 
Dessa finansiella rapporter återfinns i Nanologicas årsredovis-
ning för räkenskapsåren 2016 och 2017, där hänvisningar görs 
enligt följande:

• Årsredovisningen 2016: koncernens resultaträkning (sidan 
22), koncernens balansräkning (sidorna 23 - 24), koncer-
nens förändring av eget kapital (sidan 24), koncernens 
kassaflödesanalys (sidan 25), noter (sidorna 26 - 34) och 
revisionsberättelse (sidorna 36 - 37)

• Årsredovisningen 2017: koncernens resultaträkning (si-
dan 23), koncernens balansräkning (sidorna 24 - 25), kon-
cernens förändring i eget kapital (sidan 26), koncernens 
kassaflödesanalys (sidan 27), noter (sidorna 28 - 36) och 
revisionsberättelse (sidan 38 - 39)

Nanologicas årsredovisningar för räkenskapsåren 2016 och 
2017 har reviderats av Bolagets revisor och revisionsberättel-
sen är fogad till årsredovisningen.

Förutom Nanologicas reviderade årsredovisningar för räken-
skapsåren 2016 och 2017 har ingen information i Prospektet 
granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

De delar av den finansiella informationen som inte har införli-
vats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en inves-
terare eller återfinns på annan plats i Prospektet.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Kopior av följande handlingar kan under hela Prospektets giltig-
hetstid granskas på Bolagets kontor (Forskargatan 20G, 151 36 
Södertälje) under ordinarie kontorstid.

• Nanologicas bolagsordning.

• Nanologicas årsredovisningar för räkenskapsåren 2016 
och 2017 (inklusive revisionsberättelser).

• Dotterbolagens årsredovisningar för räkenskapsåren 2016 
och 2017 (inklusive revisionsberättelser).

• Prospektet.

http://nanologica.com/wp-content/uploads/2015/08/nanologica-arsredovisning-2016_enkelsidor.pdf
http://www.nanologica.com/wp-content/uploads/2018/04/%C3%85rsredovisning-2017.pdf
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BRANSCH- OCH MARKNADSINFORMATION
Prospektet innehåller information från tredje part i form av 
bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräk-
ningar hämtade från branschrapporter och studier, marknads-
undersökningar, offentligt tillgänglig information samt kom-
mersiella publikationer, i vissa fall historisk information. 

Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i 
Prospektet avseende den bransch inom vilken Bolagets verk-
samhet bedrivs samt Bolagets ställning i förhållande till dess 
konkurrenter är inte baserad på publicerad statistik eller in-
formation från oberoende tredje part. Sådan information och 
sådana uttalanden återspeglar snarare Bolagets bästa upp-
skattningar med utgångspunkt i information som erhållits från 
bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter inom 
den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som 
har publicerats av dess konkurrenter. Bolaget anser att sådan 
information är användbar för investerares förståelse för den 
bransch i vilken Bolaget är verksamt och Bolagets ställning 
inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fak-
ta och antaganden som ligger bakom siffrorna, marknadsinfor-
mationen och annan information som hämtats från offentligt 
tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort några oberoende 
verifieringar av den information om marknaden som har till-
handahållits genom tredje part, branschen eller allmänna pu-
blikationer. 

Bolaget har återgivit information från tredje part exakt, såvitt 
Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med an-
nan information som offentliggjorts av berörd tredje man. Inga 
uppgifter har utelämnats som skulle kunna göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande. Även om Bolaget är 
av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har 
dessa inte verifierats av någon oberoende källa och Bolaget 
kan inte garantera deras riktighet.
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BOLAGSORDNING

Nanologica AB (publ)
Org nr 556664-5023

§1 FIRMA
Bolagets firma är Nanologica AB (publ).

§2 SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av 
nanomaterial.

§4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 
kr.

§5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 2 000 472 stycken och högst 8 001 
888 stycken.

§6 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ordinarie 
styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§7 REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper 
samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses 
en (1) till två (2) revisorer.

§8 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig 
på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras 
i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingar-
na vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller 
annan framställning av hela aktieboken avseende förhållande-
na fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget 
senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. 
Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte in-
falla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträ-
den, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt 
föregående stycke.

§9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN
På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående

a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verk-

ställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
9. Val av

a. Styrelseledamöter och eventuella suppleanter
b. Revisorer när så skall ske

10. Annat ärende som skall tas upp på årsstämman enligt ak-
tiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§11 AVSTÄMNINGSBOLAG
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsre-
gister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstäm-
ningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstäm-
ningsregister enligt 4 kap., eller den som är antecknad på av-
stämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda 
lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer 
av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen vid årsstämma den 31 maj 2016

Den extra bolagsstämman den 11 april 2018 fattade beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för 
Bolagets aktiekapital och antal aktier (§4 samt §5). Den ändrade bolagsordningen är vid dagen för Prospektet ännu inte registrerad 
hos Bolagsverket. Den extra bolagsstämman fattade beslut om ändrad lydelse i enlighet med följande:

§4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 6 000 000 kr och högst 24 000 000 kr.

§5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 st och högst 
60 000 000 st.
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VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekon-
sekvenser av det aktuella Erbjudandet att teckna nya 
aktier till innehavare av aktier i Bolaget. Sammanfatt-
ningen gäller endast i Sverige obegränsat skattskyldiga 
fysiska personer och aktiebolag om inte annat anges. 
Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning 
och är endast avsedd som allmän information. Samman-
fattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla 
skattefrågor som kan uppkomma i samband med Erbju-
dandet. Den omfattar exempelvis inte (i) värdepapper 
som innehas av handelsbolag eller som innehas som la-
gertillgångar i näringsverksamhet, (ii) de särskilda reg-
lerna för skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud 
vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan 
bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier eller teck-
ningsrätter som anses näringsbetingade, (iii) de särskil-
da regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som 
är eller tidigare har varit s.k. fåmansföretag eller på akti-
er som förvärvats med stöd av s.k. kvalificerade andelar i 
fåmansföretag, eller (iv) aktier eller teckningsrätter som 
förvaras på ett s.k. investeringssparkonto och som om-
fattas av särskilda regler om schablonbeskattning. 

Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyl-
diga, exempelvis investmentföretag och försäkringsföre-
tag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på 
dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier 
och teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgi-
vare för att få information om de särskilda konsekvenser 
som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämplig-
heten och effekten av utländska regler och skatteavtal.

OBEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA
Med ”obegränsat skattskyldiga” avses här innehavare av aktier 
eller andra delägarrätter som är (a) en fysisk person som bor 
eller stadigvarande vistas i Sverige eller som har en väsentlig 
anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatta här, el-
ler (b) en juridisk person som är bildad i enlighet med svensk 
rättsordning.

FYSISKA PERSONER

Kapitalvinstbeskattning
När marknadsnoterade aktier eller andra delägarrätter, till 
exempel teckningsrätter i Bolaget, säljs eller på annat sätt 
avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill 
kapitalförlust uppstå. Kapitalvinster beskattas i inkomstslaget 
kapital med en skattesats om 30 procent. Kapitalvinsten eller 
kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden mellan för-
säljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och 
omkostnadsbeloppet (för särskild information omkostnads-
beloppet för teckningsrätter, se ”Utnyttjande och avyttring av 
teckningsrätter” nedan).

Omkostnadsbeloppet för alla delägarrätter av samma slag och 
sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnitts-
metoden. Det bör noteras att BTA (betalda tecknade aktier) 
därvid inte anses vara av samma slag och sort som de aktier 
vilka berättigade till företräde i nyemissionen förrän beslutet 
om nyemission registrerats vid Bolagsverket. Vid försäljning av 
marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt 
bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försälj-
ningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra mark-
nadsnoterade delägarrätter är fullt ut avdragsgilla mot skatte-
pliktiga kapitalvinster på aktier och mot marknadsnoterade 
delägarrätter som realiseras samma år, förutom mot andelar i 
värdepappersfonder eller specialfonder som endast innehåller 
svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder. Kapitalförluster 
på aktier eller andra delägarrätter som inte kan kvittas på detta 
sätt får dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster 
i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstsla-
get kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig 
inkomstskatt samt fastighetsskatt och kommunal fastighets-
avgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av 
underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 pro-
cent av resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas 
till senare beskattningsår.

Skatt på utdelning
För fysiska personer beskattas utdelning i inkomstslaget kapital 
med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är 
bosatta i Sverige innehålls normalt preliminärskatt avseende 
utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls 
normalt av Euroclear, eller när det gäller förvaltarregistrerade 
aktier, av förvaltaren.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. För 
aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta 
i nyemissionen, och därför avyttrar sina teckningsrätter, kan en 
kapitalvinst eller kapitalförlust uppstå.

Teckningsrätter som grundas på innehav av befintliga aktier 
anses anskaffade för 0 SEK. Hela försäljningsersättningen, efter 
avdrag för försäljningsutgifter, ska således tas upp till beskatt-
ning. Schablonmetoden får inte tillämpas i detta fall. Omkost-
nadsbeloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte.

För teckningsrätter som förvärvats genom köp eller på liknan-
de sätt (det vill säga som inte erhållits baserat på innehav av 
befintliga aktier) utgör vederlaget anskaffningsutgift. Teck-
ningsrätternas omkostnadsbelopp ska i sådant fall beaktas vid 
beräkning av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier. Scha-
blonmetoden får användas vid avyttring av marknadsnoterade 
teckningsrätter i detta fall.

En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs, och därför för-
faller, anses avyttrad för 0 SEK.
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Sverige ingått med andra länder. Flertalet av Sveriges skatte-
avtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets 
skattesats direkt vid utdelningstillfället om erforderliga upp-
gifter om den utdelningsberättigade föreligger. I Sverige verk-
ställs avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear Sweden, 
eller beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 
Vid erhållandet av teckningsrätter uttas ingen kupongskatt.

I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning till 
en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats 
eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetal-
ning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte ka-
lenderåret efter utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning
Innehavare av aktier och teckningsrätter som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till 
ett fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i 
Sverige vid avyttring av sådana värdepapper. Enligt en särskild 
skatteregel kan emellertid fysiska personer som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid 
försäljning av vissa värdepapper (såsom aktier, BTA och teck-
ningsrätter) om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller 
något av de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller 
stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel 
kan begränsas av skatteavtal mellan Sverige och andra länder. 
Innehavare kan bli föremål för beskattning i sin hemviststat.

AKTIEBOLAG

Skatt på kapitalvinster och utdelning
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktig 
kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet 
med 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas 
på samma sätt som för fysiska personer. Avdragsgilla kapital-
förluster på aktier eller andra delägarrätter får endast dras av 
mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana värdepapper. En 
sådan kapitalförlust kan även kvittas mot kapitalvinster i bolag 
inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidrags-
rätt föreligger mellan bolagen samt var och en av de juridiska 
personerna begär det för ett beskattningsår som har samma 
deklarationstidpunkt. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas 
ett visst år får sparas och kvittas mot skattepliktiga kapitalvin-
ster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande be-
skattningsår utan begränsning i tiden.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. För 
aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta 
i nyemissionen och avyttrar sina teckningsrätter kan en kapital-
vinst eller en kapitalförlust uppstå.

Teckningsrätter som grundas på innehav av befintliga aktier an-
ses anskaffade för 0 SEK. Hela försäljningsersättningen efter av-
drag för försäljningsutgifter ska således tas upp till beskattning. 
Schablonmetoden får inte tillämpas i detta fall. Omkostnadsbe-
loppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte.

För teckningsrätter som förvärvats genom köp eller på liknan-
de sätt (det vill säga som inte erhållits baserat på innehav av 
befintliga aktier) utgör vederlaget anskaffningsutgift. Teck-
ningsrätternas omkostnadsbelopp ska i sådant fall beaktas vid 
beräkning av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier. Scha-
blonmetoden får användas vid avyttring av marknadsnoterade 
teckningsrätter i detta fall.

En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför för-
faller anses avyttrad för 0 SEK.

SÄRSKILDA SKATTEFRÅGOR FÖR INNEHAVARE AV 
AKTIER OCH TECKNINGSRÄTTER SOM ÄR BEGRÄN-
SAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE

Med ”begränsat skattskyldiga” avses här innehavare av aktier 
eller andra delägarrätter som är (a) en fysisk person som inte 
är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige och som inte har 
någon koppling till Sverige annat än genom hans/hennes inves-
tering i aktierna, eller (b) en juridisk person som inte är bildad 
i enlighet med svensk rättsordning och som saknar fast drift-
ställe i Sverige.

Kupongskatt
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som 
erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas nor-
malt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent. Skatte-
satsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som 
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DEFINITIONER OCH ORDLISTA

Amorf struktur
Ämnen vars atomer har en slumpmässig form. För vissa läkemedelssubstanser är avgörande att strukturen är amorf för att göra ett 
läkemedel som kan tas oralt.  

Biotillgänglighet
Biotillgänglighet (Biologisk tillgänglighet) är ett begrepp inom farmakologin som visar hur stor del av ett läkemedel som når system-
kretsloppet (blodet) i en patient.

Drug Delivery
Ett begrepp inom läkemedelsindustrin som innefattar olika sätt att tillföra läkemedel till kroppen samt olika tekniker för att formulera 
och tillverka läkemedel.

HPLC
HLPC står för high-performance liquid chromotography (sv. högupplösande vätskekromatografi) och är en separationsmetod för ke-
miska föreningar, där man använder sig av ett tvåfassystem. Två i varandra olösliga vätskor bildar ett tvåfassystem, exempelvis vatten 
och olja.

Kolonn
Rör som används för kromatografi.

Kristallin struktur
Ämnen vars atomer har en ordnad form. Vissa läkemedel är svårlösliga i kristallin form.

Kromatografi
En separationsmetod inom den analytiska kemin för att skilja olika molekyler i en blandning från varandra. Metoden involverar en rör-
lig fas och en stationär fas. En blandning löses i den rörliga fasen, transporteras genom den stationära fasen och genom interaktioner 
med denna kommer olika komponenter i blandningen att separeras från varandra.

Analytisk och preparativ kromatografi
Analytisk kromatografi genomförs för att undersöka om ett visst ämne finns i en blandning eller vilka ämnen som finns och i vilken 
mängd. Detta medan preparativ kromatografi används för att separera olika komponenter från varandra.
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SÄRSKILD INFORMATION FRÅN ERIK PENSER BANK

MÅLGRUPP 
Nedanstående är den övergripande målgrupp som Erik Penser Bank satt för instrument samt för den aktuella emissions-
formen - företrädesemissionen. Företrädesemissionen innebär att ett bolags befintliga ägare (vid en given anstämnings-
dag) vederlagsfritt tilldelas teckningsrätter i proportion till sitt aktieinnehav i bolaget/emittenten. Teckningsrätternager 
rätt att mot kontant betalning teckna aktier i nyemissionen och erhålla tilldelning. Teckningsrätter är möjliga att handla 
på marknaden. 

INSTRUMENT
Aktier (noterade på reglerad marknadsplats eller listade på en 
MTF-plattform) samt teckningsrätter som avskiljs från aktierna 
som ett led inför företrädesemissionen. 

INSTRUMENTETS LÖPTID
Aktier är eviga till sin natur. Teckningsrätter äger bara ett po-
tentiellt värde under den tid de kan handlas eller nyttjas för 
teckning av nyemitterade aktier. När anmälningsperioden för 
teckning av aktier löpt ut faller outnyttjade teckningsrätter vär-
delösa.

KUNDKATEGORI
Det här instrumentet är tänkt för investerare klassificerade 
som icke-professionella, professionella eller jämbördiga.

INVESTERINGSMÅL
Målgruppen för det här instrumentet är investerare som främst 
vill att det satsade kapitalet ska växa. Däremot passar det inte 
för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet 
ska bevaras.

KUNSKAP OCH ERFARENHET
För att investera i det här instrumentet bör du ha minst grund-
läggande kunskaper om instrumentet. En investerare med 
grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbe-
slut när denne tagit del av dokumentationen om det specifika 
instrumentet.

FÖRMÅGA ATT KLARA FÖRLUSTER

Målgruppen för det här instrumentet är investerare 
som:
• inser att hela det satsade kapitalet kan gå förlorat och har 

kapacitet att bära en sådan förlust.

Däremot passar det inte investerare som:
• vill vara säkra på att få tillbaka hela det satsade kapitalet 

eller
• högst kan tänka sig förlora en given del av det satsade ka-

pitalet.

RISK
Det här instrumentet har riskfaktor 6 av 7, vilket motsvarar den 
näst högsta risknivån. Instrumentet passar därmed dig som har 
en risktolerans som motsvarar minst 6 av 7.

DISTRIBUTIONSSTRATEGI
Instrumentet får handlas vid investeringsrådgivning, port-
följförvaltning eller vid order på eget initiativ (med eller utan 
passandebedömning). Det föreligger ej avtal med tredjeparts-
distributör om distribution av detta instrument. 

Avsnittet om Målgrupp är infört i prospektet av Erik Penser 
Bank AB med hänvisning vad som följer av tillståndspliktiga 
instituts medverkan vid nyemission av finansiella instrument 
rörande reglerna om Produktstyrning mm enligt FFFS 2017:2 
kap 5.
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Kostnader och avgifter för nyemission baserat på ett exempel med investerat belopp om 1000 SEK*                                                

Courtage för aktieteckning: 0%

Investerat belopp: 1 000 SEK

Totala kostnader vid investeringstillfället (SEK) % av inv

Kostnader och avgifter för aktieteckning, Courtage 0 SEK 0%

Betalningar mottagna från Tredjepart 0 SEK 0%

Kostnader och avgifter för det finansiella instrumentet 0 SEK 0%

Totala kostnader och avgifter 0 SEK 0%

Belopp investerat 1 000 SEK

Tillväxt 0%

Period 1 år

Värde om inga kostnader och avgifter: 1 000 SEK 100%

Värde efter kostnader och avgifter 1 000 SEK 100%

Utan kostnader och avgifter skulle avkastningen bli: 0%

Med kostnader och avgifter skulle avkastningen bli: 0%

Det innebär en minskad vinst på: 0 SEK

UPPGIFT OM KOSTNADER OCH AVGIFTER FÖR INVESTERARE
Detta dokument ger information om direkta kostnader och avgifter i samband med nyemission för investerarna. Emittenten har vissa 
kostnader på grund av nyemissionen, vilka framgår av emissionsprospektet eller annat informationsmaterial. Informationen krävs 
enligt lag (artikel 50 i EU-kommissionens delegerade förordning C(2016) 2398) och rekommenderas att läsas för att kunna göra ett 
informerat beslut om investering.

Kumulativ effekt
De totala kostnaderna och avgifterna för teckning vid emission kommer ha en påverkan på det du får tillbaka på din investering. 
Avkastningen på din investering kan inte garanteras, vi kan dock ge exempel på vilka effekter kostnader och avgifter har för inves-
teringen. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina investeringar kan gå upp och ner och kan inte 
garanteras. En investerare kan få tillbaka ett lägre belopp än investerat.

* Förvärv eller avyttring av teckningsrätter medför den kostnad för courtage som vid var tidpunkt investerarens depåbank tillämpar. 
Avyttring av tecknade aktier medför den kostnad för courtage som vid var tidpunkt investerarens depåbank tillämpar.
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