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2  INVESTMENT MEMORANDUM

VIKTIG INFORMATION 
 
Detta Informationsmemorandum (”Memorandum”) har upprättats 
med anledning av erbjudandet att teckna aktier i Sprint Bioscience 
AB (publ) inför upptagande till handel av aktierna på NASDAQ OMX 
First North. Erbjudandet omfattar 1 500 000 aktier som erbjuds till 
allmänheten och institutionella investerare i Sverige till teck-
ningskursen 15 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Vid full teckning 
uppgår Erbjudandet till 22,5 miljoner kronor.

Detta Memorandum utgör ej ett prospekt eftersom Erbjudandet 
är undantaget prospektskyldighet då det belopp som inhämtas i 
Erbjudandet understiger 2,5 miljoner euro. Med prospekt avses 
vad som definieras enligt bestämmelserna i lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets 
direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och EU-kommissionens 
förordning (EG) nr 09/2004. Memorandumet har därför inte heller 
granskats eller godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i 
enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om han-
del med finansiella instrument. 

Med ”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget” avses i det följande Sprint 
Bioscience AB (publ), organisationsnummer 556789-7557. Med 
”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 
556112-8074.

Tillämplig lagstiftning
För Memorandumet och Erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist med 
anledning av detta Memorandum, Erbjudandet och därmed sam-
manhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol 
exklusivt.

Investerare hemmahörande utanför Sverige
Sprint Bioscience har inte vidtagit och kommer inte att vidta några 
åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra 
jurisdiktioner än Sverige. De aktier som omfattas av Erbjudandet 
har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt ameri-
kanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med ändringar, 
eller någon provinslag i Kanada). Erbjudandet riktar sig inte till 
personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där 
deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder 
än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får följaktligen 
inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där 
distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider 
mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. Teckning 
och förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan 
vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta Memorandum 
måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i 
strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepap-
perslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) 
lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra länder 
än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospekt- 
direktivet”) kan ett erbjudande av aktier endast lämnas i enlighet 
med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implement-
eringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Att investera i aktier
En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet ”Risk-

faktorer”). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de 
förlita sig på sin egen bedömning av Sprint Bioscience och Erbjudan-
det enligt detta Memorandum, inklusive föreliggande sakförhål- 
landen och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella inves-
terare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera 
och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig 
på informationen i detta Memorandum samt eventuella tillägg till 
detta Memorandum.

Framåtriktad information och marknadsinformation                                                        
Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som 
återspeglar Sprint Bioscience aktuella syn på framtida händelser 
samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, 
”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som 
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveck-
ling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, 
utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till 
sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäker-
hetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och 
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti 
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan 
komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad 
information.

Faktorer som kan medföra att Sprint Bioscience framtida resultat 
och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad infor-
mation innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i 
avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i detta Memoran-
dum gäller endast per dagen för Memorandumets offentliggörande. 
Sprint Bioscience lämnar inga utfästelser om att offentliggöra up-
pdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd 
av ny information, framtida händelser eller liknande om- 
ständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Marknadsinformation och information från tredje part
Memorandumet innehåller information om Sprint Bioscience 
bransch inklusive marknadsdata och prognoser som har hämtats 
från ett flertal källor såsom branschpublikationer och andra aktörer. 
Bolaget bedömer att de externa källorna är tillförlitliga men kan inte 
garantera att de är korrekta och fullständiga. Utöver information 
från externa källor innehåller Memorandumet uppskattningar och 
bedömningar som är Bolagets egna. Dessa har inte verifierats av 
oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en extern 
aktör skulle göra motsvarande bedömningar.

Finansiella och legala rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är 
legal rådgivare i samband med Erbjudandet och har biträtt Sprint 
Bioscience vid upprättandet av Memorandumet. Då all information 
i Memorandumet härrör från Sprint Bioscience friskriver sig Redeye 
AB och Advokatfirman Lindahl KB sig från allt ansvar mot såväl 
nytillkommande som befintliga aktieägare i Sprint Bioscience och 
avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till 
följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas 
på uppgifterna i detta Memorandum.  Aktieinvest Fondkommission 
agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.
 
Offentliggörande
Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.
sprintbioscience.se, på Redeyes hemsida, www.redeye.se samt på 
Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se/emissionsuppdrag.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma 
juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som 
ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering 
i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified 
adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First 
North.
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
 
Styrelsen i Sprint Bioscience har den 3 oktober 2014, med stöd av bemyndig- 
ande från årsstämman den 12 juni 2014, beslutat att genomföra en nyemission  
av aktier i Bolaget riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige 
i syfte att sprida aktieägandet i Bolaget. Nyemissionen omfattar högst 1 500 000 
aktier som erbjuds till teckningskursen 15 kronor per aktie. Sammantaget väntas 
nyemissionen inbringa 22,5 miljoner kronor före transaktionskostnader. 

Styrelsen för Sprint Bioscience har ansökt om godkännande för upptagande av 
Bolagets aktie till handel på NASDAQ OMX First North och preliminär första dag 
för handel är den 7 november 2014.

Teckningskurs:    15 kronor per aktie
Minsta post för teckning:   400 aktier motsvarande 6 000 kronor
Teckningstid:    6 oktober till och med den 24 oktober 2014
Beräknat datum för offentlig- 
görande av utfall:   28 oktober 2014
Beräknad dag för betalning:  3 november 2014
Antal erbjudna aktier:   1 500 000 aktier
Emissionsbelopp:   22,5 miljoner kronor
Bolagsvärdering, pre money:  75,6 miljoner kronor
Preliminär första handelsdag:  7 november 2014
Kortnamn för aktien:   SPRINT
ISIN-kod:    SE0006343745
Delårsrapport januari- 
september 2014:   14 november 2014
Bokslutskommuniké 2014:  26 februari 2015
Årsstämma:    maj 2015
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RISKFAKTORER
 
En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett 
eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant 
analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för 
Sprint Biosciences och aktiens framtida utveckling. Nedan 
beskrivs de risker som bedöms vara av betydelse för Sprint 
Bioscience, utan särskild rangordning. Det finns risker både 
vad avser omständigheter som är hänförliga till Sprint  
Bioscience eller branschen, sådana som är av mer generell 
karaktär samt risker förenade med aktien och Erbjudandet.  
Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsen-
tlig negativ inverkan på Sprint Biosciences verksamhet, finan-
siella ställning och/eller resultat. Redovisningen nedan gör 
inte anspråk på att vara fullständig och samtliga faktorer kan 
av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i detalj, varför 
en samlad utvärdering även måste innefatta övrig informa-
tion i Memorandumet samt en allmän omvärldsbedömning. 
Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända 
eller som Bolaget för närvarande inte bedömer som väsent- 
liga kan få en väsentlig inverkan på Sprint Biosciences verk-
samhet, finansiella ställning och/eller resultat.

Bransch- och verksamhetsrelaterade risker 

Projektutveckling
Sprint Bioscience bedriver ett antal utvecklingsprojekt med 
syfte att identifiera läkemedelskandidater som har potential 
att genomgå kliniska studier och, i förlängningen, godkännas 
som nya läkemedel. Det är inte säkert att Sprint Bioscience 
kan identifiera läkemedelssubstanser som av en samarbets-
partner bedöms ha en tillräcklig effekt och säkerhetsprofil 
för att motivera en fortsatt utveckling. Det finns en risk att 
projekt som samarbetsavtal har ingåtts runt måste avbrytas 
och därmed går potentiella intäktsmöjligheter förlorade.

Utvecklingssamarbeten
Sprint Bioscience strategi är att utveckla projekt fram till de 
kliniska studierna och därefter ingå avtal med större läke- 
medelsbolag som ansvarar för den fortsatta kliniska utveck-
lingen. Även om Sprint Bioscience lyckas ta fram läke- 
medelskandidater är det inte säkert att Bolaget lyckas ingå 
avtal med kommersiella parter för den fortsatta utvecklin-
gen eller att sådana avtal kan ingås till för Bolaget attraktiva 
villkor. Det finns även en risk att framtida kommersiella 
partners väljer att avbryta pågående samarbeten. Även om 
projekten utvecklas enligt plan finns det en risk att samar-
betspartnern väljer att avbryta projekten till följd av förän-
drade marknadsutsikter eller ändrad konkurrenssituation. 
Uteblivna eller avbrutna samarbeten kan medföra uteblivna 
intäkter för Bolaget, som i sin tur skulle påverka Bolagets 
finansiella ställning negativt. 

Kliniska studier 
Även om Sprint Bioscience inte har för avsikt att bedriva klin-
isk utveckling i egen regi är Bolagets långsiktiga intjänings-
förmåga beroende av att dess partners fortsätter den kliniska 
utvecklingen och, i förlängningen, lyckas utveckla ett läke-

medel som godkänns för försäljning. Det kan inte garanteras 
att någon av de prekliniska och kliniska studier som kommer 
att utföras av Sprint Bioscience eller dess samarbetspartners 
kommer att kunna påbörjas eller genomföras som planerat. 
Det finns en risk att det inte går att påvisa tillräcklig säkerhet 
och effekt i de kliniska studierna för att erhålla myndighets-
tillstånd för vidare prövning eller att prövningarna kommer 
att leda fram till ett läkemedel som kan säljas på marknaden. 
Det finns också en risk att projekt försenas eller att ytterlig-
are kliniska studier krävs, vilket påverkar tiden till en eventu-
ell marknadslansering och till dess att Sprint Bioscience kan 
erhålla ytterligare intäkter från projektet.

Begränsat antal projekt 
Sprint Bioscience bedriver utveckling av ett flertal projekt 
varav två har nått en sådan fas att det är aktuellt att söka 
kommersiella samarbetspartners för den fortsatta utveck- 
lingen. Samtliga projekt befinner sig i en tidig fas och det 
finns en hög sannolikhet för att projekten inte är framgångs-
rika. Om ett eller flera projekt skulle läggas ned skulle 
Bolagets aktiekurs kunna påverkas negativt. Presumtiva 
investerare skall vara medvetna om att en investering i 
Sprint Bioscience medför en hög risk, och en investering bör 
enbart göras av dem som har förmåga att bedöma riskerna i 
investeringen. 

Kommersialisering av produkter 
Även om Bolaget erhåller nödvändiga myndighetstillstånd 
finns det inga garantier för att någon av Sprint Bioscience 
läkemedelssubstanser kommer nå kommersiell framgång. 
Avgörande för att Bolaget skall kunna kommersialisera sina 
produkter är att Bolaget kan ingå samarbeten med större 
läkemedelsbolag. Även om Bolaget lyckas ingå samarbeten 
är det inte säkert att samarbetena kommer att resultera i 
att projekten kommersialiseras. Samarbetsavtal innebär 
vanligtvis att beslutanderätten över projekten överlåts till 
motparten och det finns ingen garanti att motparten fullföl-
jer samarbetsprojektet. 

Myndighetsprövning och produktnormer 
Forsknings- och utvecklingsarbete samt tillverkning och 
marknadsföring av läkemedel underkastas inspektioner från 
flera myndigheter. Före lansering måste alla läkemedel som 
utvecklats av Bolaget och dess samarbetspartners, genomgå 
en omfattande process för att erhålla myndighetsgodkän-
nande. Det går inte att garantera att myndigheter godkänner 
läkemedel som utvecklas av Bolaget och dess partner. Det 
kan inte uteslutas att godkännandeprocessen på myn-
dighetsnivå leder till krav på utökade studier och ytterligare 
dokumentation av en läkemedelssubstans, och därmed 
ökade kostnader och förseningar i projekt, eller till och 
med nedläggning av projekt på grund av ohanterligt höga 
utvecklingskostnader. Även om myndighetsgodkännande för 
lansering av ett läkemedel erhålls finns inga garantier för att 
längre tids användning av ett större antal patienter inte visar 
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sådana ogynnsamma effekter att produkten tvingas dras 
tillbaka från marknaden. 

Immateriella rättigheter 
Sprint Bioscience förutsättningar för framgång beror delvis 
på Bolagets förmåga att erhålla och försvara patentskydd för 
potentiella produkter. Det finns inga garantier för att Sprint 
Bioscience kommer att kunna utveckla produkter som kan 
patenteras, att beviljade patent kommer att kunna vid- 
makthållas, att framtida upptäckter kommer att leda till  
patent, eller att beviljade patent kommer att utgöra tillräck-
ligt skydd för Bolagets rättigheter. Det kan inte heller garant-
eras att patent kommer att medföra en konkurrensfördel för 
Bolagets produkter eller att konkurrenter inte kommer att 
kunna kringgå patent. Om Bolaget tvingas försvara sina  
rättigheter gentemot en konkurrent kan detta medföra 
avsevärda kostnader, som i sin tur kan påverka Bolagets 
finansiella ställning negativt. 

Konkurrensutsatt marknad 
Konkurrenssituationen inom cancerområdet är hård och det 
finns ett stort antal företag som tillhandahåller substanser 
och behandlingar eller är aktiva inom forskning och ut- 
veckling av substanser och behandlingar, vilka kan komma att 
konkurrera med produkter från Bolaget och dess sam- 
arbetspartners. Sprint Bioscience nuvarande eller framtida 
samarbetspartners kan komma att konkurrera med Bolaget 
eller samarbeta med Bolagets konkurrenter inom sådana 
närliggande områden att de därmed begränsar sam- 
arbetsavtalets fördelar. 

Nyckelpersoner och rekrytering 
Bolaget är beroende av ett antal nyckelpersoner, inom fram-
förallt ledning, affärsutveckling och forskning. En eventuell 
förlust av någon eller några nyckelpersonser av dessa kan 
ge negativa finansiella och kommersiella effekter för Sprint 
Bioscience. Förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade 
medarbetare är av största betydelse för att säkerställa  
kompetensnivån i Bolaget. 

Ytterligare finansieringsbehov 
Sprint Bioscience kan även i framtiden behöva vända sig 
till allmänheten för kapitalanskaffning. Såväl storleken som 
tidpunkten för Bolagets framtida kapitalbehov beror på ett 
antal faktorer, däribland möjligheterna att lyckas i forsknings- 
och utvecklingsprojekt samt ingå samarbets- och licensavtal. 
Det finns ingen garanti för att nytt kapital kan anskaffas när 
behov uppstår, att det kan anskaffas på fördelaktiga villkor, 
eller att sådant anskaffat kapital skulle vara tillräckligt för att 
finansiera verksamheten enligt planerna. 

Risker relaterade till aktien och Erbjudandet

Aktiens utveckling
Aktieägande är alltid förknippat med risk och risktagande. 
Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i 

värde är det inte säkert att en investerare får tillbaka inves-
terat kapital. Både aktiemarknadens generella utveckling och 
aktiekursens utveckling för specifika bolag är beroende av en 
rad faktorer, flera av vilka enskilda bolag inte har möjlighet 
att påverka. Investeringar i aktier bör därför föregås av en 
noggrann analys.

Faktorer som kan komma att påverka kursutvecklingen i 
Sprint Biosciences aktie inkluderar Bolagets förmåga att ingå 
kommersiella samarbetsavtal, forskningsframsteg i Bolag-
ets projekt, förändringar i Bolagets försäljning, resultat och 
finansiella ställning, förändringar i aktiemarknadens förvänt-
ningar om framtida vinster och utbud och efterfrågan på 
Bolagets aktie. Kursutvecklingen för Bolagets aktie kan också 
påverkas av faktorer som är utanför Bolagets kontroll såsom 
konkurrenters aktiviteter och utvecklingen på marknaden för 
Bolagets produkter och tjänster. 

Begränsad likviditet i Sprint Biosciences aktie
Sprint Biosciences aktie har inte varit föremål för handel tidi-
gare och Bolaget kan inte förutsäga hur investerarnas  
intresse för aktien utvecklas. Det finns således ingen  
garanti för att en aktiv och likvid handel kommer att ut-
vecklas i aktien, något som kan medföra svårigheter för 
aktieägare att sälja större poster inom en kortare period utan 
att påverka priset för aktien.

Framtida försäljning av större aktieposter samt ytterligare 
nyemissioner 
Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större 
aktieägare, liksom en allmän marknadsförväntan om att 
ytterligare emissioner kommer att genomföras, kan också 
påverka kursen på Bolagets aktie negativt. Framtida emis-
sioner av aktier skulle leda till en utspädning av ägandet för 
aktieägare som av någon anledning inte kan delta i en sådan 
emission. Detsamma gäller om emissioner riktas till andra än 
befintliga aktieägare.

Framtida utdelning
Sprint Bioscience har hittills inte lämnat någon utdelning till 
aktieägarna. Någon utdelning för de nästkommande åren 
är inte heller planerad. Så länge inga utdelningar lämnas 
kommer en investerares avkastning enbart vara beroende av 
aktiekursens framtida utveckling.

Ägare med betydande inflytande
Största befintliga ägare i Bolaget är Första Entreprenörsfon-
den och ALMI Invest med 29,9 respektive 21,1 procent av 
befintliga aktier. Även efter Erbjudandet kommer Första  
Entreprenörsfonden och ALMI Invest att vara betydande 
ägare i Bolaget. Större aktieägare har möjlighet att utöva ett 
väsentligt inflytande i alla ärenden där samtliga aktieägare 
har rösträtt, denna möjlighet kan vara till nackdel för aktie-
ägare som har andra intressen. Det kan inte uteslutas att 
sådana aktieägares intressen kan skilja sig mot övriga ak-
tieägares intressen.
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 INBJUDAN TILL TECKNING

Styrelsen i Sprint Bioscience har den 3 oktober 2014, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 juni 2014, beslu-
tat att genomföra en nyemission av aktier riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige i syfte att sprida 
aktieägandet i Bolaget. Nyemissionen omfattar högst 1 500 000 aktier som erbjuds till teckningskursen 15 kronor per aktie. 
Nyemissionen förväntas inbringa 22,5 miljoner kronor före transaktionskostnader.1

Styrelsen för Sprint Bioscience har ansökt om godkännande för upptagande av Bolagets aktie till handel på NASDAQ OMX 
First North och preliminär första dag för handel är den 7 november 2014.

Erbjudandet omfattar högst 1 500 000 aktier, vilket vid full teckning, motsvarar 22,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i  
Bolaget efter genomförd emission. Antalet aktier i Bolaget före Erbjudandet uppgår till 5 044 636 aktier och aktiekapitalet 
uppgår till 504 463,60 kronor. 

I Erbjudandet föreligger teckningsförbindelser från befintliga ägare och externa investerare om sammanlagt 11,1 miljoner  
kronor, vilket motsvarar 49 procent av antalet aktier i Erbjudandet. Ytterligare information om teckningsförbindelserna åter-
finns nedan under avsnittet ”Legala frågor och övrig information”.

I samband med den förestående listningen på NASDAQ OMX First North har Bolagets fem grundare samt de två största ägar-
na, Första Entreprenörsfonden och ALMI Invest åtagit sig genom s.k. lock up-avtal att inte avyttra sina aktier under en period 
om tolv månader från första handelsdagen. Sammantaget omfattar avtalet om lock-up 4 176 944 aktier, vilket motsvarar 
82,8 procent av antalet aktier före Erbjudandet.

För ytterligare information hänvisas till detta Memorandum som har upprättats av styrelsen i Sprint Bioscience med anled-
ning av Erbjudandet och upptagande till handel av Bolagets aktie på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Sprint Bioscience 
är ansvariga för innehållet i detta Memorandum. Styrelsen i Sprint Bioscience försäkrar att den har vidtagit alla rimliga  
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Memorandum, så vitt den känner till, överensstämmer med 
faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som väsentligen skulle kunna påverka den bild av Bolaget som presen-
teras.

Härmed inbjuds allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna aktier i Sprint Bioscience i enlighet med 
villkoren för Erbjudandet som återfinns i detta Memorandum.

Stockholm den 3 oktober 2014

Styrelsen i Sprint Bioscience AB (publ)

1 Transaktionskostnaderna i samband med Erbjudandet och upptagande till handel på NASDAQ OMX First North   
 beräknas uppgå till omkring 2,5 miljoner kronor.
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Sprint Bioscience har sedan starten 2009 byggt ett bolag med ledande kompetens inom tumörmetabolism. Vidare har 
Bolaget etablerat en välfungerande metodik för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utveckla projekt från idéstadiet 
fram till läkemedelskandidater. De senaste årens arbete har resulterat i en bred projektportfölj från tidig etableringsfas till 
optimering mot en klinisk läkemedelskandidat. För två av projekten bedrivs aktiva diskussioner med större läkemedelsbolag 
kring licensavtal. 

För att kunna fortsätta utvecklingen av befintliga projekt samt addera nya projekt behöver Bolaget tillföras ytterligare kapital. 
En stärkt finansiell ställning är även viktigt i de kommersiella diskussioner som Bolaget för då det stärker dess position som 
en långsiktig och stabil partner. 

Genom det förestående Erbjudandet tillförs Sprint Bioscience, vid full teckning 22,5 mkr före transaktionskostnader.  
Kapitaltillskottet finansierar Sprint Bioscience fram till utgången av 2015 och innan dess ser Bolaget goda möjligheter att ingå 
licens- och samarbetsavtal med större läkemedelsbolag som förväntas generera initiala engångsintäkter, forskningsfinansier-
ing, milestonebetalning samt royalties på försäljning. 

I samband med det förestående Erbjudandet avser styrelsen i Sprint Bioscience att ansöka om upptagande av Bolagets aktie 
till handel på NASDAQ OMX First North. En marknadsnotering av Bolagets aktie skapar likviditet för befintliga och nytillkom-
mande aktieägare. Vidare är en marknadsnotering positivt för Sprint Bioscience då det ökar kännedomen om Bolaget samt 
har en positiv effekt på dess relationer med samarbetspartner, leverantörer, anställda och andra intressenter. Tillgång till 
aktiemarknaden stärker dessutom Bolagets långsiktiga finansieringsmöjligheter. I samband med upptagandet till handel på 
NASDAQ OMX First North kommer Redeye att agera Certified Adviser till Sprint Bioscience.

För ytterligare information om Sprint Bioscience hänvisas till detta Memorandum som har upprättats med anledning av det 
förestående Erbjudandet.

BAKGRUND OCH MOTIV
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VD-ORD
För fem år sedan grundade vi Sprint Bioscience med en 
vision om att det går att utveckla läkemedel på ett snabbare 
och mer kostnadseffektivt sätt än vad de stora läkemedels-
bolagen gör. Vi är övertygade om att ett snabbfotat bolag 
med hög kompetens kan ta fram läkemedelsprojekt som är 
intressanta för de globala läkemedelsbolagen. 

Sedan starten har vi byggt upp en gedigen kompetens 
samt etablerat en väl fungerande metodik för att identifi-
era intressanta projekt och på kort tid och till begränsade 
investeringar ta dessa framåt i utvecklingskedjan. Vi har 
byggt upp en bred projektportfölj där våra längst framskrid-
na projekt, Vps34 och MTH1, har mötts av ett starkt intresse 
från de stora läkemedelsbolagen. 

Sprint Bioscience fokuserar på cancer som är en växande 
marknad och ett område där det fortfarande finns ett bety-
dande medicinskt behov. Trots att flera framgångsrika läke-
medel har introducerats de senaste tio åren finns det fort-
farande många svårbehandlade cancerformer och cancer 
där resistensutveckling är ett allvarligt problem. Genom vårt 
fokus på tumörmetabolism siktar vi in oss på cancerformer 
där resistens är ett betydande problem och där våra projekt 
har potential att bli viktiga genombrott i behandlingen.

Vår strategi är att jobba med en bred portfölj av projekt 
i den pre-kliniska fasen med målsättningen att licensiera 
dessa till de stora läkemedelsbolagen innan kliniska studier 
inleds. Vi är övertygade om att det för innovativa projekt 
går att ingå licensavtal i den prekliniska fasen och vår 
målsättning är att ingå ett licenssamarbete per år.

Cancer är ett brett terapiområde och inte ens de allra 
största aktörerna på området har forskning som spänner 
hela spektrat. Trenden bland de stora läkemedelsbolagen 
är att de fokuserar på vissa områden och i allt högre grad 
använder sig av samarbeten med externa aktörer för att 
fylla sina projektportföljer. Antalet externt genererade 
projekt hos de stora bolagen har ökat väsentligt under det 
senaste decenniet. Allt fler av de stora aktörerna inrättar 

enheter vars uppgift 
är att arbeta tillsam-
mans med externa 
bolag. Trenden mot 
ett högre inslag av 
externa projekt gyn-
nar Sprint Bioscience 
och vi har redan idag 
etablerade kontakter 
med flera bolag som 
har en uttalad ambi-
tion att jobba med 
mindre bolag med 
innovativa idéer. 

Sprint Bioscience har 
visat att det går att 
på ett effektivt sätt ta 
projekt från upptäckt fram till läkemedelskandidat. Vi är nu 
redo att ta nästa steg i vår utveckling och ytterligare bredda 
vår portfölj samt inleda utvecklingssamarbeten med globala 
läkemedelsbolag.

En förutsättning för att ingå ett omfattande samarbetsavtal 
med ett stort läkemedelsbolag är att vi, utöver en kompetent 
och kapabel organisation, också kan vara en långsiktig och 
trovärdig motpart. För att erhålla finansiering samt stärka vår 
långsiktiga uthållighet väljer vi nu att genomföra en nyemis-
sion samt lista vår aktie på First North. 

Vi ser fram emot en spännande utveckling under kommande 
år och med den förestående emissionen vill vi bjuda in nya 
investerare på vår resa mot att bygga ett framgångsrikt bolag 
inom den nya svenska läkemedelsindustrin.

Stockholm den 3 oktober 2014

Anders Åberg, VD och grundare av Sprint Bioscience
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
 
Erbjudandet i korthet
Allmänheten och institutionella investerare i Sverige inbjuds 
att teckna aktier i Sprint Bioscience. Erbjudandet omfattar 
totalt högst 1 500 000 aktier till en teckningskurs om 15 
kronor per aktie. 
 
Aktie
Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller Sprint Bioscience 
aktie, ISIN SE0006343745. Aktierna är utfärdade i enlighet 
med svensk lagstiftning och är denominerade i SEK. 

Emissionskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om 15 kronor per 
aktie. Courtage utgår ej. Emissionskursen har fastställts av 
styrelsen. Minsta teckningspost är 400 aktier, motsvarande  
6 000 kronor. Därefter sker teckning i valfritt antal aktier.

Teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 
6 oktober 2014 till och med den 24 oktober 2014. Styrelsen 
förbehåller sig rätten att, under alla omständigheter, fatta 
beslut om att förlänga tiden för teckning. 

Teckning av aktier
Anmälan om teckning skall göras på anmälningssedel, 
”Anmälningssedel för förvärv av aktier i Sprint Bioscience 
AB” och skickas till Aktieinvest på den förtryckta adressen på 
anmälningssedeln. Anmälningssedel finns att ladda ner från 
Aktieinvest FK AB:s hemsida, www.aktieinvest.se eller på  
Bolagets hemsida, www.sprintbioscience.se. Ofullständigt 
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan åtgärd. Endast en (1) anmälningssedel per tecknare 
kommer att beaktas. I det fall fler anmälningssedlar insändes 
kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Vid de fall depå 
är kopplad till kapitalförsäkring eller investeringssparkonto 
vänligen kontakta din förvaltare för teckning av aktier.  
Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning
Tilldelning av aktier kommer att beslutas av styrelsen. Vid 
tilldelning kommer styrelsen att eftersträva att Sprint  
Bioscience får en bred ägarbas och en spridning av aktierna i 
enlighet med spridningskraven på NASDAQ OMX First North. 
Tilldelningen kan helt eller delvis komma att ske genom 
slumpmässigt urval. Bolaget har fastställt en indikativ lägsta 
nivå för enskild tilldelning på 400 aktier. Vid överteckning 
kan tilldelning komma att ske med ett färre antal aktier än 
anmälan avser eller helt utebli.

Besked om tilldelning 
Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota 
vilken beräknas skickas ut omkring den 28 oktober 2014. Av 
avräkningsnotan framgår det hur många aktier som tecknar-
en tilldelats. Information kommer inte att skickas till dem 
som inte tilldelats aktier.

Betalning
Betalning skall ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. 
Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdande 
av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i rätt tid kan aktierna 
komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid 
en sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta 
Erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av 
dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av  
mellanskillnaden. Betald likvid som ej tagits i anspråk 
kommer att återbetalas. Ränta utgår ej på emissionslikvid 
som återbetalas eller på eventuellt överskjutande belopp. 
Styrelsen förbehåller sig rätten att, under alla omstän-
digheter, fatta beslut om att förlänga tiden för betalning.

Leverans av aktier
Så snart betalning av tecknade aktier har skett levereras akti-
er till det VP-konto eller den depå som angivits på  
anmälningssedeln. I samband med detta erhåller tecknaren 
en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av aktier har skett 
på dennes VP-konto. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav 
registrerat på en depå hos bank eller fondkommissionär 
erhåller information från respektive förvaltare.

Upptagande till handel på First North
Styrelsen för Sprint Bioscience har beslutat att ansöka om 
att Bolagets aktie skall upptas till handel på NASDAQ OMX 
First North under kortnamnet SPRINT och med ISIN-kod 
SE0006343745. Preliminär första dag för handel i Sprint  
Bioscience aktie är den 7 november 2014, under förut-
sättning av ett godkännande från NASDAQ OMX First North. 
Samtliga aktier i Sprint Bioscience avses upptas till handel. 
En förutsättning för ett godkännande är att Bolaget uppfyller 
spridningskraven. Spridningskraven på First North innebär att 
Sprint Bioscience måste ha tillräckligt många aktieägare med 
ett innehav värt minst 500 euro samt att minst 10 procent av 
aktierna i Bolaget anses vara i allmän ägo. 
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Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos 
Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda 
aktieboken. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av 
bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjs av Euroclear eller, 
för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive 
förvaltares rutiner. 

Offentliggörande
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast 
omkring den 28 oktober 2014 kommer Bolaget att offentlig-
göra utfallet i Erbjudandet. Offentliggörande kommer att ske 
genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets 
hemsida, www.sprintbioscience.se.

Övrig information
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar 
som kan medföra att tidpunkten för nyemissionens genom-
förande bedöms olämpligt. Sådana omständigheter kan vara 

av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse om-
ständigheter i Sverige som utomlands, liksom att intresset 
för att deltaga i nyemissionen av styrelsen i Bolaget bedöms 
som otillräckligt. Erbjudandet kan således helt eller delvis 
återkallas. Meddelande härom avses i sådant fall offentlig-
göras så snart som möjligt genom pressmeddelanden. Sprint  
Bioscience har ej möjlighet att återkalla Erbjudandet efter 
det att handel med värdepapper inletts.

ANMÄLNINGSSEDEL SKICKAS TILL:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 Stockholm
Tel: 08 - 5065 1795
Fax: 08 - 5065 1701 
emittentservice@aktieinvest.se
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MARKNADSBESKRIVNING
 
Trots betydande forskningsinsatser inom både läkeme- 
delsindustrin och den akademiska forskningen skördar 
cancersjukdomar fortfarande alltför många dödsoffer. Nya 
terapier lanseras som förbättrar överlevnaden och livskvali- 
ten för patienter men trots detta återstår många svårbehan-
dlade cancerformer. Även resistensutveckling mot befintliga 
behandlingar är ett stort problem. Cancer är, efter hjärt- och 
kärlsjukdomar, den vanligaste dödsorsaken i den utvecklade 
världen. Omkring 14 miljoner människor diagnostiserades 
med cancer och 8 miljoner avled av cancer under 2012.2 
Drygt 40 procent av de registrerade cancerfallen återfanns i 
utvecklade länder. Det finns omkring 200 former av cancer 
där de vanligaste är bröst-, lung-, kolorektal-, och prostata-
cancer. 
 
Cancer – den största läkemedelsmarknaden
Cancerläkemedel utgör det största läkemedelssegmentet 
och under 2013 uppgick den globala marknaden till 73 mil-
jarder USD.3 Cancerläkemedel utgör omkring 10 procent av 

2  IARC 2012
3  Evaluate pharma 2014

Försäljning, miljarder USD Årlig       Marknadsandel
Bolag 2013 2020 tillväxt 2013 2020
Roche 25,0 34,1 5% 34,3% 22,3%
Bristol Myers Squibb 3,3 11,2 19% 4,5% 7,3%
Celgene 6,3 10,4 7% 8,7% 6,8%
Novartis 7,9 8,5 1% 10,8% 5,6%
Pfizer 2,9 8,1 15% 4,0% 5,3%
J&J 3,7 6,2 8% 5,1% 4,0%
Astellas 0,8 5,6 33% 1,0% 3,6%
AstraZeneca 3,2 5,2 7% 4,4% 3,4%
Eli Lilly 2,9 4,8 8% 3,9% 3,1%
Merck&Co 0,8 4,2 28% 1,0% 2,8%
Top 10 56,7 98,4 8% 77,9% 64,2%
Övriga 16,1 55,0 19% 22,1% 35,8%
Totalt 72,9 153,4 11% 100,0% 100,0%

“

Källa: Evaluate pharma 2014

DE TIO STÖRSTA CANCERBOLAGENS GLOBALA FÖRSÄLJNING OCH TILLVÄXT   
   

den totala läkemedelsmarknaden och marknaden beräknas 
växa med omkring 11 procent per år fram till 2020.4

     Cancerläkemedel utgör omkring 10 procent 
av den totala läkemedelsmarknaden och mark-
naden beräknas växa med omkring 11 procent 
per år fram till 2020”

De allra flesta av de globala läkemedelsbolagen är aktiva 
inom cancerområdet och de tio största bolagen har tillsam-
mans en marknadsandel på omkring 78 procent5. De största 
aktörernas marknadsdominans väntas minska fram till 2020 
till följd av att ytterligare bolag väntas lansera läkemedel 
med betydande försäljningspotential de närmaste åren. Den 
största aktören inom cancer är Roche med en marknads-
andel på omkring 34 procent. Roche innehar flera av de bäst 
säljande cancerläkemedlen och har dessutom nya produkter 
på väg ut på marknaden.

    
      

    

4  Evaluate pharma 2014
5 Evaluate pharma 2014
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Källa: Medtrack, WSJ

Konkurrensutsatt marknad under omvandling
Konkurrensen när det gäller att ta fram nya och innovativa 
cancerläkemedel är hård och kommer dels från de stora 
redan etablerade aktörerna men även från andra större 
läkemedelsbolag samt mindre bioteknikbolag. Många av 
de större aktörerna har haft svårt att få fram nya läkemedel 
trots omfattande investeringar i forskning och utveckling. 
Flera aktörer har omorganiserat sin forskning och utveckling 
där de har dragit ned på den tidiga forskningen till förmån 
för samarbeten med mindre bioteknikbolag. Det finns flera 
exempel på läkemedelsbolag som de senaste åren har 
inrättat särskilda enheter för partnerdriven utveckling där 
målsättningen är att ingå samarbeten med mindre bolag med 
innovativa projekt i tidig fas. En effekt av omorganisationen 
inom läkemedelsindustrin är att allt fler av de stora bolagens 
projekt i klinisk utveckling initieras av externa bolag.

Sprint Bioscience strategi baseras på att ingå utvecklings-
samarbeten med större läkemedelsbolag och Bolaget har 
etablerade kontakter med de flesta av de stora aktörerna. 
Potentiella partners till Bolaget kan dels vara läkemedels- 
bolag som idag har starka positioner inom cancerområdet 

ANDELEN LÄKEMEDEL UNDER UTVECKLING 
SOM INITIALT UTVECKLATS AV ETT EXTERNT 
BOLAG

men även andra läkemedelsbolag med ambitioner på områ-
det. Den omorganisering inom forskning och utveckling som 
har skett hos många läkemedelsbolag är positiv för Sprint 
Bioscience eftersom det har ökat möjligheterna för mindre 
bolag med innovativa projekt att ingå samarbetsavtal även 
för tidiga projekt.
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Sprint Bioscience är aktivt inom läkemedelsutveckling med 
fokus på den tidiga fasen från upptäckt fram till avslutad 
preklinisk utveckling. Bolagets målsättning är att på ett kost-
nads- och tidseffektivt sätt ta intressanta läkemedelsprojekt 
från upptäcktsfasen fram tills att en läkemedelskandidat redo 
för kliniska studier har identifierats. 
 
Sprint Bioscience utvecklar innovativa läkemedel inom  
cancer och metabolism med särskilt fokus på tumörmetabo-
lism där Bolaget har ett gediget kunnande och en världs- 
ledande position. Sprint Bioscience affärsidé är att arbeta 
med en bred projektportfölj och på kort tid utveckla projekt i 
den prekliniska fasen fram till en punkt där det är möjligt att 
ingå kommersiella partnerskap med större läkemedelsbolag.  
Bolaget har inte för avsikt att i egen regi bedriva kliniska  
studier utan målsättningen är att ingå partneravtal för pro-
jekten i en tidig fas. Strategin bygger på ett tydligt kommers- 
iellt fokus där den kommersiella potentialen vägs in redan vid 
uppstarten av ett projekt. 

Vision och målsättning
Sprint Bioscience vision är att bli ett lönsamt utvecklings- 
bolag som på ett effektivt sätt driver innovativa projekt från 
upptäcktsfasen fram till kliniska studier och därefter, tillsam-
mans med partners, utvecklar projekt fram till marknads- 
lansering. 

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Historik 
Sprint Bioscience grundades 2009 av fyra personer med bakgrund från AstraZenaca och Biovitrum som  
delade en syn på att traditionell läkemedelsutveckling kan effektiviseras och kommersiellt intressanta pro-
jekt kan tas fram till en lägre kostnad och betydligt kortare tid. Medgrundare till Bolaget var även professor 
Pär Nordlund som är verksam på Karolinska Institutet och en av de ledande forskarna i Europa inom struk-
turbiologi. 

Sprint Bioscience bestod inledningsvis av de fyra grundarna som tidigt identifierade ett antal intressanta 
projekt. Parallellt med projektutveckling bedrev Bolaget inledningsvis även en CRO-verksamhet där de  
erbjöd forsknings- och utvecklingstjänster till externa aktörer. 

Under 2010 tog Bolaget in det första externa kapitalet samt gjorde de första anställningarna. Samma år 
såldes det första projektet då PFKFB3-projektet såldes till Kancera mot betalning i aktier. Under de efterföl-
jande åren expanderade Bolaget och 2013 valde Sprint BioScience att helt fokusera på de egna projekten 
och CRO-verksamheten upphörde. 

Viktiga årtal
2009 – Sprint Bioscience grundas 
2010 – PFKFB3-projektet avyttras, externt kapital tas in, 6 anställda 
2011 – Bolaget börjar aktivt bearbeta större läkemedelsbolag, 8 anställda 
2012 – CHKA-projektet licensieras till IOMET Pharma, Bolaget flyttar till lokaler vid KTH med egna lab för  
             syntes och proteinkemi, 15 anställda 
2013 – Fokusering på de egna projekten, sista CRO-uppdragen genomförs, samarbete med Cancer Centrum         
             Karolinska, 16 anställda 
2014 – Affärsutvecklingsverksamheten intensifieras, långt gångna diskussioner kring två  
             projekt, 17 anställda

Sedan starten 2009 har bolaget tagit in ca 19 miljoner kronor i riskkapital, därutöver har Bolaget  
genererat intäkter på ca 8 miljoner kronor, forskningsstöd på ca 2 miljoner kronor samt erhållit ca 4 miljoner 
kronor från försäljning av aktier i Kancera som erhölls som betalning för ett projekt.

Sprint Bioscience har som målsättning att ingå ett större 
licensavtal per år, varav det första förväntas ingås inom 
tolv månader. Genom flera licensavtal skall en bas av åter-
kommande intäkter etableras samtidigt som det skapas 
förutsättningar för betydande milestoneintäkter och, i 
förlängningen, royaltyintäkter från produkter på marknaden. 

Projektportfölj
Sprint Bioscience strävar efter att ha en bred projektportfölj 
och bedriver för närvarande utveckling av ett flertal pro-
jekt. Bolaget har för närvarande fyra projekt där Bolaget 
har tagit fram serier av potentiella läkemedelsmolekyler för 
utvärdering. I det längst gångna projektet, Vps34, bedrivs nu 
effektstudier för att få en bred förståelse för behandlingens 
effektivitet i olika tumörer. För Vps34 och MTH1 bedriver 
Sprint Bioscience aktiv affärsutveckling och målsättningen 
är att inom tolv månader ingå licensavtal för minst ett av 
projekten.
 
Sprint Bioscience process för läkemedelsutveckling
Sprint Bioscience har ett brett angreppssätt när det gäller 
läkemedelsutveckling där Bolaget utvärderar en stor mängd  
potentiella projekt med ambition att årligen identifiera ett 
tiotal projekt för fortsatt utvärdering. Ambitionen är att den  
årliga utvärderingen inom tolv månader skall resultera i ett 
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eller två projekt som är redo för licensavtal. En hög takt i 
utvecklingen innebär fler projekt att erbjuda partners och 
därmed ökade kommersiella möjligheter och lägre risk i 
Bolaget.
 
Nystartade projekt utvärderas enligt en fastställd modell och 
de projekt som uppfyller de uppsatta kriterierna går vidare 
till nästa steg där de inledande studierna och experimenten 
utförs för att kunna fastställa om det går att ta fram serier av 
molekyler med läkemedelsegenskaper. De projekt som inte 
möter kraven på medicinsk relevans, teknisk genomförbar-
het eller marknadspotential avbyts på ett tidigt stadie utan 
att nämnvärda resurser lagts ned. Sprint Bioscience process 
innebär att risken att investera betydande resurser på icke 
fungerande projekt minimeras. Genom Bolagets process kan 
molekyler tas fram på ett par månader, vilket är betydligt 
snabbare än traditionell läkemedelsutveckling. 

Sprint Bioscience process bygger på mångårig erfarenhet 
och en unik spetskompetens hos Bolagets anställda. Vidare 
har Bolaget egna kemi- och biologilaboratorier.
 
Sprint Biosciences metod är även resurseffektiv, vilket gör att 
Bolaget, trots sin begränsade storlek, kan hantera flera 
parallella projekt. Genom att effektivisera processen från idé 
till läkemedelskandidat kan Sprint Bioscience bygga värden 
inom läkemedelsutveckling.

Intäktsfokuserad affärsmodell
Sprint Bioscience har ett tydligt kommersiellt fokus där 
målsättningen är att ingå licensavtal för projekten i en 
tidig fas. Bolaget har inte för avsikt att bedriva klinisk 
utveckling i egen regi. Om det visar sig att det inte finns 
förutsättningar att ingå licensavtal för ett projekt läggs det 
åt sidan till förmån för andra projekt. Sprint Bioscience har 
sedan start haft ett kommersiellt fokus och under de första 
åren bedrev Bolaget CRO-verksamhet för att finansiera 
uppstarten av verksamheten. Utöver CRO-verksamheten 
har Sprint Bioscience tidigt kunnat skapa värden genom att 
sälja ett och utlicensiera ett projekt.

Det pågår för närvarande långt gångna diskussioner kring 
två av Bolagets projekt. Sprint Bioscience strävar efter 
att ingå samarbetsavtal där Bolaget tar en aktiv del av 
den fortsatta utvecklingen av projektet fram tills kliniska 
studier inleds. Ett avtal kan exempelvis struktureras på så 
sätt att Sprint Bioscience avsätter fem till tio personer som 
arbetar med projektet under en tvåårsperiod vartefter en 
slutlig läkemedelskandidat redo för kliniska studier skall ha 
identifierats. Ersättningsmodellen för ett sådant potenti-
ellt samarbete består av en initial betalning, sk up-front 
betalning, löpande ersättning för de resurser som Sprint 
Bioscience lägger på projektet, sk FTE-betalningar samt sk 
milestone-betalningar när projektet når vissa förutbestäm-

Målstruktur 
vald

Molekylserier 
framtagna

Tester i 
djurmodeller 

eller celler

Kliniska studier 
(med partner)

Framtagandet 
av läkemedels-

kandidat

MTH1

Vps34
Lipidkinas
Aminosyra-
metabolism

3 – 6 projekt

10 – 20 projekt

1 – 2 projekt

Antal projekt som tas vidare och 
molekyler tas fram

Antal projekt med potential att ingå 
samarbeten kring

Antal projekt i årlig återkommande 
utvärdering
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da steg. Därtill kommer ytterligare milestone-betalningar 
när projektet tas över av partnern och genomgår de kliniska 
utvecklingsstegen. Slutligen ingår royaltyintäkter från läke-
medlets försäljning när det lanseras.

Cancer och metabolism – Sprint Bioscience fokus- 
områden
Sprint Bioscience utvecklar läkemedel inom cancer och me-
tabolism. Särskilt fokus är tumörmetabolism, dvs. hur  
cancercellen tar upp och använder näringsämnen på ett sätt 
som skiljer sig markant från friska celler. Genom att angripa 
cancercellens ämnesomsättning kan tumörens tillväxt häm-
mas. Genom att manipulera cancercellens metabola proces-
ser kan även dess försvarsmekanismer slås ut med följd att 
de dör ut genom apoptos. Eftersom cancercellers metabo-
lism skiljer sig från friska cellers, är det möjligt att utveckla 
terapier som enbart verkar i cancerceller och därmed kan 
säkrare cancerbehandlingar med minskad risk för biverkni-
ngar tas fram.

     Genom att effektivisera processen från idé till 
läkemedelskandidat kan Sprint Bioscience bygga 
värden inom läkemedelsutveckling.”

Tumörmetabolism är ett terapiområde som tilldragit sig 
betydande intresse den senaste tiden och en stor andel av 
de globala läkemedelsbolagen intresserar sig för området. 
Sprint Bioscience kompetens inom tumörmetabolism är även 
tillämpbar utanför cancerområdet. Bolaget utvärderar även 
projekt inom diabetes-området.

Strategi – återkommande intäkter och betydande 
framtida intäktspotential
Sprint Bioscience fokuserar på den prekliniska utvecklings-
fasen och målsättningen är att ingå licensavtal för projekten i 
en tidig fas. Genom att Bolaget ingår samarbeten där Bolaget 
aktivt deltar i den fortsatta utvecklingen erhålls löpande 
intäkter samtidigt som det stärker kompetensen i Bolaget. 
Genom att bygga upp en portfölj av flera projekt i partner- 
samarbeten skapas en bred intäktsbas och en värdepotential 
som vilar på flera ben. Målsättningen är att bygga ett bolag 
med återkommande intäkter från flera samarbetsavtal som 
möjliggör lönsamhet samtidigt som det finns betydande 
intäktspotential både på kort och lång sikt från milestone- 
betalningar och, i förlängningen, royaltyintäkter när projek-
ten når marknadslansering.

Det finns många exempel på bioteknikbolag som har fokus-
erat på ett projekt och drivit detta i egen regi långt in i den 
kliniska fasen, med en hög risk och eskalerande kostnader 
som följd. Jämfört med många andra mindre bioteknikbolag 

har Sprint Bioscience, tack vare en bred projektportfölj och 
fokus på avtal i tidig fas, en lägre riskprofil.

Sprint Bioscience fokus på tumörmetabolism tillsammans 
med Bolagets metodik för läkemedelsutveckling skapar en 
stark position där Bolaget har goda möjligheter att attrahera 
ledande aktörer till sina projekt. Strategin är att bygga ett 
kommersiellt fokuserat bolag inom läkemedelsutveckling 
med partnerskap med ledande aktörer och återkommande 
intäkter i kombination med betydande framtida intäktspo-
tential.

Projekt

MTH1
Metabolismen i cancerceller skiljer sig från metabolismen 
i friska celler. I cancercellerna alstras stora mängder fria 
radikaler som skadar cellens DNA och kan orsaka apoptos. 
För att förhindra skador på DNA producerar cancercellerna 
proteinet MTH1 som motverkar effekten av fria radikaler 
och förhindar apoptos. Vanliga celler är inte beroende av 
MTH1-proteinet då de inte producerar fria radikaler i  
samma utsträckning.

Sprint Bioscience har tagit fram molekyler som blocke-
rar MTH1 som därmed inte kan skydda cancercellen från 
apoptos. MTH1-blockerande substanser har potential att 
utvecklas till en effektiv behandling för flera svårbehandlade 
cancerformer. Eftersom MTH1 inte har någon funktion i  
friska celler minskas risken att MTH1-blockerande substans-
er medför biverkningar.

Intresset för MTH1 har ökat väsentligt under det senaste 
året. I april 2014 publicerades två artiklar kring MTH1 i den 
ansedda tidskriften Nature.6 

Artiklarna fick stor uppmärksamhet, vilket har lett till att 
flera stora läkemedelsbolag har intresserat sig för området. 

Sprint Bioscience har presenterat sitt projekt inom MTH1 för 
flera större läkemedelsbolag och mötts av ett starkt intresse.  

Långt gångna diskussioner förs nu kring ett samarbete med 
ett antal läkemedelsbolag och Bolaget bedömer att det finns 
goda förutsättningar att ingå ett avtal. Ambitionen är att 
ingå ett avtal där Sprint Bioscience aktivt deltar i utveck- 
lingen av projektet.

6  http://www.nature.com/nature/journal/v508/  
    n7495/full/nature13181.html 

 http://www.nature.com/nature/journal/v508/ 
 n7495/full/nature13194.html

“
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Vps34
Vps34-inhibitorer blockerar autofagi, en process i cancercel-
len som är viktig för tumörens förmåga att överleva och spri-
das i kroppen. Genom autofagi bryts felaktiga eller onödiga 
komponenter ned för att kunna återanvändas som bygg-
stenar. Autofagi gör att cancerceller kan överleva näringsbrist 
och har en central roll i utvecklingen av resistens mot cell-
gifter och andra terapier. Ett flertal svårbehandlade cancer-
former har visat sig vara beroende av autofagi, däribland 
cancer i bukspottkörteln, där patienterna har en mycket dålig 
prognos vad gäller överlevnad.

Målet med Sprint Bioscience projekt är att hämma autofagi 
för att dels hindra resistensutveckling och dels öka effekten 
av existerande behandlingar. Ett nyckelprotein för att sätta 
igång autofagi är lipidkinaset Vps34. Sprint Bioscience har 
tagit fram ett antal substanser som mycket specifikt häm-
mar Vps34 och som har visat en autofagihämmande effekt 
i cellbaserade system. Just nu testas och optimeras dessa 
substanser så att de ska ha största möjliga chans att fungera 
som tänkt i kroppen. Under hösten 2013 tilldelades Sprint 
Bioscience 1,9 MSEK i anslag från Vinnovas ”Forska och väx” 
program för detta projekt. Vps34 har potential att utveck-
las både till en monoterapi och en kombinationsterapi som 
motverkar resistens och ökar effekten av befintliga terapier. 

Diskussioner förs med ett antal läkemedelsbolag som har 
läkemedel där Vps34 skulle kunna öka effekten av behand- 
lingen. Målsättningen är att inom tolv månader ingå ett  
licensavtal för projektet och även i detta projekt strävar 
Sprint Bioscience efter ett samarbetsavtal där Bolaget har en 
aktiv del i utvecklingen av projektet.

      Sprint Bioscience har ett tydligt kommersiellt 
fokus där målsättningen är att ingå licensavtal för 
projekten i en tidig fas.”

Lipidkinas
Ett område där det bedrivs intensiv forskning av ett flertal 
läkemedelsbolag är inom en klass av enzymer som kallas PI3- 
och PI4-kinaser. Dessa styr produktionen av viktiga signal-
molekyler för cellers metabolism och tillväxt.

PI4-kinaser har nyligen visat sig lovande för cancer- och  
diabetes-behandling. Sprint Bioscience har nyligen initierat 
ett projekt inom Pl4-kinaser där bolaget kan dra nytta av den 
expertis som byggts upp i Vps34-projektet. Bolaget räknar 
med att inom ett år ha tagit fram molekyler samt utvecklat 
projektet till en nivå där det är aktuellt att inleda en utlicen-
sieringsprocess.

Aminosyra-metabolism
Cancerceller har ofta en ökad metabolism av olika amino-
syror och denna metabolism har visats vara viktig för dessa 
cellers överlevnad och tillväxt. Sprint Bioscience håller för 
närvarande på att utvärdera fyra olika målproteiner inom 
detta område varav tre är metabola enzymer och ett är ett 
protein som styr genuttryck av proteiner involverade i  
aminosyra-metabolism. Målsättningen är att, efter utvärder-
ing, välja ett av dessa projekt och driva det vidare för att 
inom 18 månader ha nått en nivå där det är aktuellt att 
inleda en utlicensieringsprocess. 

      Tumörmetabolism är ett terapiområde som 
tilldragit sig betydande intresse den senaste 
tiden och en stor andel av de globala läkemedels-
bolagen intresserar sig för området.” 

Övriga projekt
Utöver de ovan nämnda projekten bedriver Sprint  
Bioscience ett flertal projekt i tidig fas. Målsättningen för de 
tidiga projekten är att utveckla dem till en punkt där Bolaget 
kan fatta beslut om att ta dem vidare med målsättning att 
inom ett år ha ett licensieringsbart projekt alternativ att 
lägga dem åt sidan till förmån för nystartade projekt.

Sprint Bioscience har tidigare sålt två projekt. 2010 sålde 
Bolaget PFKFB3-projektet till Kancera mot betalning i aktier 
i Kancera. Projektet utgör idag ett av Kanceras tre projekt. 
2012 utlicensierades CHKA-projektet till IOMET Pharma. 
Sprint Bioscience har fortfarande rätt till royalty av viss del 
av intäkterna från försäljning av vad som resulterar från 
projektet.

Organisation
Sprint Bioscience har 17 anställda vid Bolagets lokaler vid 
KTH i Stockholm. Bolaget har moderna laboratorium med 
tillgång till utrustning för att bedriva avancerad läke- 
medelsutveckling. Av Bolagets 17 anställda arbetar 14 med 
forskning och utveckling. Organisationen kännetecknas av 
hög kompetens och flera av Bolagets anställda är ledande 
specialister inom sina områden och har rekryterats direkt 
från svensk läkemedelsindustri. Flera i personalen har haft 
aktiva roller inom utvecklingen av kliniska kandidater. Bola-
get har flera personer i ledning och styrelse med erfarenhet 
av affärsutveckling. 
 

“ 

“ 
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FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

Sprint Bioscience AB (publ) med organisationsnummer 
556789-7557 grundades 2009. I den finansiella informa-
tionen ingår räkenskaper från åren 2013 och 2012 som baser-
ar sig på de reviderade årsredovisningarna för respektive år. 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisn-
ingslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd, förutom 
BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-regler-
na). Vidare återfinns finansiell information för perioden  
januari-juni 2014 och motsvarande period 2013. Den finansi-
ella informationen för första halvåret 2014 är inte reviderad 
eller översiktligt granskad av Bolagets revisorer. Årsredo-
visningar för 2013 och 2012 finns tillgängliga på Bolagets 
hemsida.

Sprint Bioscience har tidigare bedrivit uppdragsforskning 
åt externa bolag, vilket har resulterat i intäkter under 2013 
och 2012. Sedan 2013 fokuserar Bolaget på utveckling av de 
egna projekten och uppdragsforskningen har avslutats, vilket 
medfört lägre intäkter under 2014. De övriga rörelseintäkter 
på 0,4 mkr som redovisas för första halvåret 2014 utgörs av 
anslag från Vinnovas Forska och Väx-program för projektet 
Vps34. 

Kostnaderna i Bolaget utgörs till största del av personalkost-
nader, vilka har ökat under det senaste året då antalet 

anställda har ökat. Idag har Sprint Bioscience 17 anställda. 
Övriga kostnader utgörs av främst av lokalkostnader samt 
kostnader relaterade till prekliniska studier. Ökningen av 
antalet anställda samt fokuseringen på de egna projek-
ten har resulterat i att förlusterna i Bolaget har ökat. De 
redovisade förlusterna hålls dock tillbaka av att Bolaget 
aktiverar de kostnader som är relaterade till de projekt där 
Bolaget bedömer att det finns goda förutsättningar att ingå 
licensavtal kring. När dessa projekt börjar generera intäkter 
kommer Sprint Bioscience att börja skriva av de ackumul-
erade kostnaderna.

De löpande underskotten i Sprint Bioscience har finan- 
sierats genom nyemissioner och totalt har Bolaget tillförts 
21 miljoner kronor genom nyemissioner. 

Genom det förestående Erbjudandet tillförs Sprint  
Bioscience, förutsatt full teckning, 22,5 miljoner kronor före 
transaktionskostnader. Kapitaltillskottet finansierar Sprint 
Bioscience fram till utgången av 2015 och innan dess ser 
Bolaget goda möjligheter att ingå licens- och samarbetsavtal 
med större läkemedelsbolag som förväntas generera både 
initiala engångsintäkter, forskningsfinansiering, milestonein-
betalningar samt royalties på försäljning. 

Belopp i TSEK Jan-juni
2014

Jan-juni
2013

12 mån
2013-12-31

12 mån
2012-12-31

Nettoomsättning  0 2,026 2,371 1,588

Aktiverat arbete för egen räkning 1,341 2,146 3,848 2,416

Övriga rörelseintäkter 403 16 1,318 6

1,744 4,188 7,537 4,010
  
Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -507 -155 -427 -253

Övriga externa kostnader -1,916 -1,990 -3,328 -2,617

Personalkostnader -4,054 -4,013 -7,603 -6,297

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggn-
ingstillgångar

-189 -140 -309 -68

Övriga rörelsekostnader -9 -12 -26 -12

RÖRELSERESULTAT -4,931 -2,122 -4,156 -5,237
  
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar

0 0 0 1,714

Ränteintäkter 0 0 1 2

Räntekostnader -110 -120 -231 -25

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -5,041 -2,242 -4,387 -3,546
  
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0

Resultat efter skatt -5,041 -2,242 -4,387 -3,546

RESULTATRAPPORT
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Belopp i TSEK juni 2014 juni 2013 dec 2013 dec 2012

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 7,218 4,400 5,989 2,366

Materiella anläggningstillgångar 582 274 576 219

Summa anläggningstillgångar 7,800 4,674 6,565 2,585
  
Omsättningstillgångar 

Varulager 0 97 0 27

Kundfordringar 0 71 99 942

Övriga omsättningstillgångar 355 301 205 745

Likvida medel 3,512 501 603 2

Summa omsättningstillgångar 3,867 970 907 1,716

SUMMA TILLGÅNGAR 11,667 5,644 7,472 4,301

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 7,024 1,523 3,363 1,097
  
  
Långfristiga skulder 

Checkräkningskredit 0 0 0 502

Övriga skulder till kreditinstitut 2,305 2,500 2,305 0

Summa långfristiga skulder 2,305 2,500 2,305 502
  
Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 195 0 195 0

Leverantörsskulder 713 470 619 1,088

Övriga skulder 1,430 1,151 990 1,614

Summa kortfristiga skulder 2,338 1,621 1,804 2,702

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11,667 5,644 7,472 4,301

Tillgänglig checkkredit 300 300 300 500

Utnyttjad checkkredit 0 0 0 502

BALANSRAPPORT
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jan-juni jan-juni jan-dec jan-dec
Belopp i TSEK  2014 2013 2013 2012

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten före -4,852 -2,101 -4,078 -3,478
förändringar av rörelsekapital

  
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
Förändring av kortfristiga fordringar (ökning -/minskning +) -51 1,244 1,410 -992
Förändring av kortfristiga skulder (ökning +/minskning -) 534 -1,081 -898 2,178
Summa förändring rörelsekapital 483 163 512 1,186

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,369 -1,938 -3,566 -2,292

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Förvärv (-)/ avyttring (+) av immateriella anläggningstillgångar -1,341 -2,146 -3,848 -2,416
Förvärv (-)/ avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar -83 -82 -440 -222
Förvärv (-)/ avyttring (+) av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 2,246
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,424 -2,228 -4,288 -392

  
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission 8,702 2,667 6,652 2,614
Förändring av lån 0 1,998 1,803 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8,702 4,665 8,455 2,614

  
Periodens kassaflöde 2,909 499 601 -70
Likvida medel vid periodens början 603 2 2 72
Likvida medel vid periodens slut 3,512 501 603 2

Tillgänglig checkkredit 300 300 300 500
Utnyttjad checkkredit 0 0 0 502

KASSAFLÖDESRAPPORT

Aktiekapital Nyemission Överkursfond Balanserat Periodens

Belopp i TSEK  under reg. resultat resultat

Ingående balans per 1 januari 2013 148 9 5,564 -1,079 -3,545

Överföring till balanserat resultat 9 -9 -3,545 3,545

Nyemission

Pågående nyemission 2,667

Periodens resultat -2,241

Utgående balans per 30 juni 2013 157 0 8,231 -4,624 -2,241

Ingående balans per 1 januari 2014 195 12 12,166 -4,624 -4,386

Överföring till balanserat resultat -4,386 4,386

Nyemission 45

Pågående nyemission 8,657

Periodens resultat -5,041 

Utgående balans per 30 juni 2014 195 57 20,823 -9,010 -5,041

EGET KAPITAL



20  INVESTMENT MEMORANDUM

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSE OCH REVISORER

Styrelseledamöter
Sprints styrelse består av fyra ledamöter, utan suppleanter, 
vilka valts för tiden intill årsstämman 2015. Nedan följer en 
presentation av de valda styrelseledamöterna.

Rune Nordlander
Styrelseledamot och styrelse- 
ordförande sedan år 2010
Född: 1956

Utbildning och tidigare  
erfarenheter: Civilingenjör från 
KTH och executive MBA från  
Uppsala Universitet.

Rune Nordlander är grundare av 
Första Entreprenörsfonden där 

han sedan 2006 investerar i tillväxtföretag med starka  
entreprenörsteam. Tidigare har han som grundare och vd 
bl.a. byggt upp IT företaget Endevo AB (vilket idag ingår i 
Symbio) samt innehaft olika chefspositioner i IT−konsulten 
Frontec (vilket idag ingår i Acando).

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Neodev AB 
och Shootitlive AB. Styrelseledamot i HumanCap Nordic AB, 
B3 IT Management AB, Första Entreprenörsfonden i  
Norden AB, CombiQ AB, Bilpro Sverige AB och Speedment 
AB. Suppleant i Facell & Body AB, Live Business Communi-
cations Nordic AB och ACUMENTI AB. Ledamot i Bönhamns 
fiskehamnsförening, ek. förening, samt kommanditdelägare i 
Svalnäs Fastighetsförvaltning Kommanditbolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i 
Ralip AB och Inprorights in Sweden AB. Bolagsman i English 
Unlimited Wallroth Nordlander Handelsbolag och Granular 
Software Handelsbolag.

Egna och närståendes aktieinnehav i Bolaget: 1 509 020 
aktier

Jessica Martinsson
Styrelseledamot sedan år 2014
Född: 1972

Utbildning och tidigare erfaren-
heter: Magisterexamen i kemi 
från Uppsala Universitet.
 
Jessica Martinsson är en av 
grundarna till Sprint  
Bioscience och har en bakgrund 
inom forskning och utveckling på 

Pharmacia. År 2000 anslöt Jessica Martinsson till Biovitrum 
där hon var forskare inom småmolekylära läkemedel med 
fokus på terapiområdena metabola sjukdomar, inflamma-
tion och cancer

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Egna och närståendes aktieinnehav i Bolaget: 251 000 aktier

Pär Nordlund
Styrelseledamot sedan år 2009
Född: 1958

Utbildning och tidigare  
erfarenheter: Doktorsexamen i 
strukturbiologi från SLU. 

Pär Nordlund är en av grundarna 
till Sprint Bioscience. Pär Nord-
lund är professor vid Karolinska 
Institutet och Nanyang Tekni-

ska Universitetet i Singapore samt en av Europas ledande 
forskare inom strukturbiologi. Pär Nordlund är grundare 
av Structural Genomics Consortium (SGC) vid Karolinska 
Institutet. Pär Nordlund är aktiv medlem i Nobelförsamligen 
vid Karolinska Institutet samt Kemi-sektionen vid Sveriges 
Vetenskapsakademi.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande samt 
vetenskaplig rådgivare i Evitraproteoma AB och Pelago 
Bioscience AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 

Egna och närståendes aktieinnehav i Bolaget: 380 000 aktier
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Claes Post
Styrelseledamot sedan år 2014
Född: 1950

Utbildning och tidigare erfaren-
heter: Apotekare från Uppsala 
universitet och Farmacie doktor 
från Linköpings universitet inom 
klinisk farmakologi. 
 
Claes Post är investment  
manager på ALMI Invest. Claes 

Post har en bred bakgrund inom life science och har haft 
chefspositioner inom Astra Zeneca och Pharmacia samt även 
varit verkställande direktör för flera mindre life science− 
bolag. Claes Post har även arbetat med riskkapitalinvester-
ingar hos Danske Life Science, Nordic Biotech och HealthCap. 
Claes Post har författat mer än 120 vetenskapliga artiklar , 
innehaft Adjungerade professurer vid Uppsala universitet, 
Lunds universitet och Karolinska institutet. För närvarande är 
Claes gästprofessor vid Linköpings universitet i neurofarma-
kologi.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i AddBio AB, 
Denator AB (suppleant), Gradientech AB, Xintela AB och CT 
Post AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD i Karolinska Insti-
tutet Innovations AB. Styrelseordförande i Selectica Phar-
maceuticals AB samt ledamot i Sidec AB, KDev Oncology AB, 
Pharmatest Services Ltd och Montisera Ltd.

Egna och närståendes aktieinnehav i Bolaget: -

Ledande befattningshavare
 

Anders Åberg
Verkställande direktör
Anställd sedan år: 2009
Född: 1958

Utbildning och tidigare erfarenheter: 
Doktorsexamen i molekylärbiologi 
från Stockholm Universitet.
 
Anders Åberg har en bakgrund som 
forskare vid EMBL i Grenoble samt 
Lunds Universitet. Mellan 1997 och 

2005 var Anders Åberg verksam inom strukturbaserad läkeme-
delsutveckling vid Astra Zeneca. Innan Anders Åberg grundade 
Sprint Bioscience var han forskningschef på Sidec AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Miterovia AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i 
Kancera AB och Evitraproteoma AB.

Egna och närståendes aktieinnehav i Bolaget: 377 368 aktier

Claes Wenthzel
Interims-CFO
Konsult sedan 2014
Född: 1962

Utbildning och tidigare erfarenheter: 
Civilekonom från Stockholms univer-
sitet.
 
Claes Wenthzel driver det egna 
bolaget WenCon AB samt invest-
mentbolaget PeWe International AB. 

Han har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom flera 
life science−bolag och erfarenhet av flertalet börsnoteringar 
och andra börsrelaterade transaktioner. Tidigare befattningar 
inkluderar bland annat vice verkställande direktör och CFO på 
bolagen Perbio Science AB (publ), Louis Gibeck AB (publ), samt 
Sandblom & Stohne AB (publ).

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i PeWe Interna-
tional AB, styrelseledamot i WenCon AB och Observe Medical 
International AB. CFO i Bayn Europé AB (publ) samt Pricer AB 
(publ).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande Stille 
AB (publ), vVD och CFO i Orexo AB samt CFO Kemetyl Group 
AB. Ledamot i Prostrakan AB, Pyrinox Holding HB och suppleant 
i Petrosol AB och Emeridus Holding AB. Likvidator i Scandina-
vian Flower Pots AB.

Egna och närståendes aktieinnehav i Bolaget: -



22  INVESTMENT MEMORANDUM

Revisor
Till revisor omvaldes vid årsstämman den 12 juni 2014 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Till huvudansvarig 
revisor utsågs den auktoriserade revisorn Leonard Daun. 
Postadress till revisorn är c/o PwC, Box 179, 751 04 Uppsala.

Övrig information om styrelse och ledande  
befattningshavare 
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 
dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem 
åren. Med undantag för Rune Nordlander, som var styrelse-
ledamot i Ralip AB när det försattes i konkurs den 17 februari 
2009, har ingen av ovanstående personer under de senaste 
fem åren varit inblandade i någon konkurs, likvidation eller 
konkursförvaltning. Inte heller finns det någon anklagelse 
och/eller sanktion utfärdad av myndighet eller yrkessamman-
slutning mot någon av dessa personer och ingen av dessa 
har förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags 
förvaltnings-, lednings eller kontrollorgan eller att ha ledande 
eller övergripande funktioner hos ett bolag under de sena- 
ste fem åren. Ingen av ovan nämnda styrelseledamöter eller 
ledande befattningshavare har ingått avtal med Bolaget om 
förmåner efter uppdragets avslutande.

Det föreligger inga familjeband mellan styrelseledamöterna 
eller de ledande befattningshavarna. Det bör dock noteras att 
verkställande direktör Anders Åberg är svåger till CFO Claes 
Wenthzel, samt att Anders Åbergs maka, tillika Claes  
Wenthzels syster är anställd i Bolaget.

Sprint Bioscience är inte medvetet om några intresse-
konflikter mellan styrelseledamöters eller ledande befat-
tningshavares skyldigheter gentemot Bolaget och sådan 
styrelseledamots eller sådan ledande befattningshavares 
privata intressen och/eller andra skyldigheter. Att vissa av 
styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna har 
ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav framgår 

av uppräkningen ovan. Det bör dock noteras att styrelseleda-
mot Jessica Martinsson även är anställd i Bolaget, se vidare 
avsnittet ”Legala frågor och övrig information”.

Aktieägande styrelseledamöter och vissa aktieägande an-
ställda i Bolaget har åtagit sig att inte sälja sina respektive 
aktieinnehav under viss tid efter att handeln på NASDAQ 
OMX First North inletts, se vidare avsnitt ”Aktier, aktiekapital 
och ägarförhållanden”.

Ersättningar 

Styrelsen
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt 
årsstämmans beslut. Enligt beslut av årsstämman 2014 utgår 
arvode till styrelsens ledamöter för tiden intill nästa årsstäm-
ma med 120 000 kronor till styrelsens ordförande.

Verkställande direktör och övriga ledande  
befattningshavare
Anställningsvillkor för verkställande direktören beslutas av 
styrelsen. Ersättningen till verkställande direktör Anders 
Åberg utgår i form av grundlön om 36 000 kronor per månad. 
Pension avsätts i enlighet med ITPK-plan.

Uppsägningstiden för verkställande direktör uppgår till sex 
månader. Särskilt avgångsvederlag utöver ordinarie månad-
slön utgår inte under uppsägningstiden.

CFO Claes Wenthzel är verksam i Bolaget som konsult.  
Uppsägningstiden för CFO uppgår till en månad på ömsesidig 
basis.

Revisor
Enligt beslut av årsstämman 2014 utgår ersättning till revi-
sorn enligt godkänd räkning.
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BOLAGSORDNING 
 
Bolagsordning 2014-06-12
 
§1  Firma
Bolagets firma är Sprint Bioscience AB (publ).

§2  Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm

§3  Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling av läkemedel och därmed 
förenlig verksamhet.

§4  Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 
000 kronor. 

§5  Aktieantal 
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 000 och högst  
20 000 000.

§6  Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 sup-
pleanter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för 
tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

1-2 revisorer med eller utan revisionssuppleanter väljes 
på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie 
bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter 
valet.

§7   Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i 
Post-och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid 
tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett 
annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra 
veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som 
inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast 
sex veckor och senast två veckor före stämman.
 
§8   Bolagsstämma
Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter 
räkenskapsårets utgång.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
1) Val av ordförande vid stämman
2) Upprättande och godkännande av    
      röstlängd

3) Godkännande av dagordning
4)  Val av en eller två protokolljusterare
5)  Prövning av om stämman blivit behörigen   
     sammankallad
6)  Föredragning av framlagd årsredovisning och revi- 
 sionsberättelse samt i förekommande fall kon- 
 cernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7) Beslut
 a) om fastställande av resultaträkning och balans- 
 räkning samt i förekommande fall koncernresul- 
 taträkning och koncernbalansräkning
 b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller  
 förlust enligt den fastställda balansräkningen
 c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verk- 
 ställande direktör
8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9) Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer  
 samt eventuella revisorssuppleanter
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt  
 aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla 
antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i 
röstetalet.

§9   Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101 – 1231.

§10   Deltagande på bolagsstämma
För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla 
sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 se-
nast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag 
får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsom-
marafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare 
än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmä-
la antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§11   Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är 
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister 
enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiel-
la instrument eller den som är antecknad på avstämnings-
konto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska 
antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 
kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
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Enligt Sprint Bioscience bolagsordning som fastställdes vid 
årsstämman den 12 juni 2014 skall aktiekapitalet uppgå till 
lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier skall 
lägst uppgå till 5 000 000 och högst 20 000 000. Aktie- 
kapitalet i Bolaget uppgår, före det Erbjudande som presen-
teras i detta Memorandum, till 504 463,60 kronor fördelat på  
5 044 636 aktier, envar med ett kvotvärde på cirka 0,10 
kronor per aktie. Alla aktier har lika röstvärde och rätt till 
Bolagets tillgångar och vinst. 

Det förestående Erbjudandet innebär, vid fullteckning, att 
aktiekapitalet ökas med cirka 150 000 kronor och antalet ak-
tier med 1 500 000. Vid full teckning kommer aktiekapitalet 
således att uppgå till 654 463,60 kronor fördelat på  
6 544 636 aktier. Aktierna emitteras till en kurs om 15 kronor 
per aktie. De erbjudna aktierna motsvarar cirka 22,9 procent 
av aktiekapitalet och antalet aktier efter Erbjudandet under 
förutsättning att Erbjudandet fulltecknas. Erbjudandet tillför 
Bolaget, vid fulltecknande, 22,5 miljoner kronor före trans- 
aktionskostnader. 

Sprint Bioscience är ett avstämningsbolag vars aktier är 
registrerade i elektronisk form hos Euroclear som även för 
Bolagets aktiebok. Bolagets aktieägare erhåller inga fysiska 

aktiebrev utan samtliga transaktioner med Bolagets aktie 
sker på elektronisk väg. Aktierna i Bolaget är fram till dess 
att de upptas till handel på NASDAQ OMX First North inte 
föremål för någon organiserad handel. 

Bemyndigande
Årsstämman 2014 beslutade att bemyndiga styrelsen att, 
vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta 
om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner som 
innebär utgivande eller nyteckning av sammanlagt högst  
5 000 000 aktier. Styrelsen skall ha rätt att avvika från  
aktieägarnas företrädesrätt, samt förena beslutet med 
villkor om att betalning skall ske genom apport. Skälen till 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget 
vid behov skall kunna införskaffa ytterligare rörelsekapital. 
Styrelsen har den 3 oktober 2014 beslutat att utnyttja  
bemyndigandet och emittera högst 1 500 000 aktier. 

Utdelningspolicy
Sprint Bioscience är ett forsknings- och utvecklingsbolag och 
har hittills inte lämnat någon aktieutdelning. Någon  
aktieutdelning är inte heller planerad för de kommande 
åren utan blir först aktuellt då Bolagets resultat och finansi-
ella ställning så medger. Vidare är det, enligt Bolagets kre- 
ditavtal med Almi Företagspartner Stockholm, inte möjligt 

Datum Transaktion Ökning av 
antalet aktier

Totalt antal 
aktier

Ökning av ak-
tiekapital, kr

Totalt aktieka-
pital, kr

Kvot- 
värde, kr

9/28/2009 Bildande 1,000 1,000 100,000 100,000 100
9/27/2010 Nyemission 250 1,250 25,000 125,000 100
12/14/2011 Nyemission 90 1,340 9,000 134,000 100
11/4/2012 Nyemission 144 1,484 14,400 148,400 100
3/19/2013 Split 1:1000 1,482,516 1,484,000 0 148,400 0.10
3/19/2013 Nyemission 89,373 1,573,373 8,937.30 157,337.30 0.10
7/22/2013 Nyemission 148,862 1,722,235 14,886.20 172,223.50 0.10
11/27/2013 Nyemission 230,713 1,952,948 23,071.30 195,294.80 0.10
8/7/2014 Nyemission 569,370 2,522,318 56,937 252,231.80 0.10
8/26/2014 Fondemission 0 2,522,318 252,231.80 504,463.60 0.20
8/26/2014 Split 1:2 2,522,318 5,044,636 0 504,463.60 0.10
Nov. 2014 Spridningsem. 1,500,000 6,544,636 150,000 654,463.60 0.10

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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för Bolaget att dela ut vinst innan krediten är återbetald i sin 
helhet, se vidare avsnitt ”Legala frågor och kompletterande 
information”. I det fall aktieutdelning blir aktuellt kommer 
Bolagets styrelse att beakta faktorer som verksamhetens 
tillväxt och lönsamhet, rörelsekapital- och investeringsbehov, 
finansiella ställning och andra faktorer vid fastställande av ett 
eventuellt utdelningsförslag. Beslut om vinstutdelning fattas 
av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear. 
Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman 
fastställd avstämningsdag är registerad som aktieägare i den 
av Euroclear förda aktieboken.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Det föreligger inga utestående teckningsoptioner, kon-
vertibler eller andra aktierelaterade incitamentsprogram i 
Bolaget. 

Listning av bolagets aktier på First North 
Styrelsen för Sprint Bioscience har ansökt om att Bolagets 
aktie skall upptas till handel på NASDAQ OMX First North 
under kortnamnet SPRINT. Preliminär första dag för handel 
i Sprint Biosciences aktie är den 7 november 2014, under 
förutsättningar av ett godkännande från NASADAQ OMX First 
North. 

Samtliga aktier i Sprint Bioscience avses upptas till  
handel på NASDAQ OMX First North. En förutsättning för 
ett godkännande av NASDAQ OMX First North är att Sprint 
Bioscience uppfyller spridningskraven. Spridningskraven på 
First North innebär att Bolaget måste ha tillräckligt många 
aktieägare med ett innehav värt minst 500 euro samt att 
minst 10 procent av aktierna i Bolaget skall anses vara i 
allmän ägo. Ett av huvudsyften med det förestående  
Erbjudandet är att bredda aktieägandet i Sprint Bioscience.

Förbindelse avseende lock-up
Sprint Bioscience två största ägare, Första Entreprenörs- 
fonden och Almi Invest, samt Bolagets fem grundare, Pär 
Nordlund, Anders Åberg, Jessica Martinsson, Martin  
Andersson och Kenth Hallberg har gentemot Redeye 
förbundit sig att, inte under period om tolv månader från 
första dagen för handel på NASDAQ OMX First North, 
direkt eller indirekt avyttra aktier i Bolaget utan att, i varje 
enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från 
Redeye. Sammantaget omfattas 4 176 944 aktier av lock-up, 
vilket motsvarar 82,8 procent av befintligt antal aktier i 
Bolaget, före Erbjudandet.

Ägare Aktier Andel
Första Entreprenörsfonden* 1 509 020 29,9%
Almi Invest Stockholm 1 064 240 21,1%
Pär Nordlund, ink bolag 696 000 13,8%
Anders Åberg 372 684 7,4%
Kudu AB 251 540 5,0%
Jessica Martinsson 251 000 5,0%
Martin Andersson 250 000 5,0%
Kenth Hallberg 250 000 5,0%
WTS Invest AB 153 880 3,1%
Jan Löngårdh 102 600 2,0%
Övriga, 16 personer 143 672 2,8%
Totalt 5 044 636 100,0%
*Avser Första Entreprenörsfondens totala ägande som är uppdelat på 
sex bolag

AKTIEÄGARSTRUKTUR
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LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

Allmän bolagsinformation
Sprint BioScience AB har org.nr. 556789-7557 och styrelsen 
har sitt säte i Stockholm. Bolaget bildades den 21 september 
2009 och registrerades hos Bolagsverket den 28 september 
2009. Bolaget är ett publikt aktiebolag som regleras av aktie-
bolagslagen (2005:551). Bolagets verksamhet ska vara att be-
driva utveckling av läkemedel och därmed förenlig verksam-
het.

Väsentliga avtal
 
Licensavtal
Sprint Bioscience har ett avtal med Iomet Pharma Ltd (tidig-
are TPP Global Development Ltd) enligt vilket Iomet har en 
exklusiv licens till Bolagets s.k. choline kinase modulators (CH-
KA-projektet). Licensen gäller i vart fall så länge patentskydd 
finns för resultat från utvecklingsarbetet under avtalet, vilket 
kan innebära mer än 20 år från idag. De utlicensierade choline 
kinase modulators togs fram med hjälp av den metodik för 
läkemedelsutveckling Bolaget använder för att identifiera 
målprotein. Det är Bolagets uppfattning att eventuella patent 
som Iomet beviljas på resultat under avtalet inte kan innefatta 
patentkrav som begränsar Bolagets möjligheter att fortsätta 
att använda metodiken. Bolaget bedömer inte heller att patent 
som Iomet beviljas under avtalet har potential att begränsa 
Bolagets möjligheter att få patent på andra substanser som 
generats med hjälp av metodiken. 

Enligt ett avtal med Evitraproteoma AB har Sprint Bioscience 
en icke-exklusiv licens till Evitraproteomas teknologi för 
framtagande av proteiner, proteinproduktion och screening 
för proteinuttryck. Avtalet gäller i tio år med möjlighet till årlig 
förlängning därefter. Från användningsområdet för licensen är 
undantaget framtagande av terapeutiska proteiner, antikrop-
par och vacciner. Det är Bolagets uppfattning att tekniken som 
licensen gäller idag är utan väsentlig betydelse för Bolagets 
användning av sin metodik för läkemedelsutveckling.

Avtal med potentiella samarbetspartners 
Sprint Bioscience har ett antal sekretessavtal, avtal om över-
förande av material samt uppdrags- och samarbetsavtal med 
potentiella samarbetspartners. Bolaget bedömer att avtalen är 
ingångna på gängse villkor och ger ett adekvat skydd för den 
information Bolaget har delat med sig av.

Avtal med anställda och konsulter
Bolaget har 17 anställda i Stockholm. Huvuddelen av de 
anställda omfattas av sedvanliga åtaganden om konkurrensbe-
gränsning (under anställningstiden) och sekretess (under och 
efter anställningstiden). Bolaget har rätt till anställdas uppfin-
ningar i enlighet med lag.

Låneavtal
Sprint Bioscience har kreditavtal med Handelsbanken om 
500.000 kr och Almi Företagspartner Stockholm Sörmland 
AB om 2 500 000 kr. Utnyttjad kredit hos Handelsbanken 
är cirka 300 000 kr. Enligt avtalet med Almi får Bolaget inte 
dela ut vinstmedel innan krediten är återbetald i sin helhet. 
Lånet har hittills varit amorteringsfritt men Bolaget avser 
att påbörja återbetalning fr o m november 2014. Bolaget 
har till säkerhet för förpliktelserna enligt båda avtalen upp-
låtit företagshypotek i all egendom. 

Därutöver har verkställande direktör Anders Åberg och 
ytterligare fyra av bolagets grundare gått i personlig borgen 
för lånet upp till 75 000 kr vardera.

För finanseringen av den fortsatta verksamheten har Sprint 
Bioscience tagit upp ett kortfristigt lån om 1,5 MSEK. Lån-
givare är Första Entreprenörsfonden som är aktieägare i  
bolaget. Lånet avses återbetalas med användande av likvi-
den från nyemissionen

Leverantörsavtal
Sprint Bioscience har ett ramavtal för tjänster med  
Jubilant Chemsys Ltd i Indien för syntetisering och analys av 
substanser och ett avtal med Jubilant Biosys Ltd i Indien för 
utförande av bl a prekliniska tjänster. Avtalen löper på ett år 
i taget och Bolaget bedömer att de är ingångna på gängse 
villkor för denna typ av tjänster. 

Aktieägaravtal
I samband med att Bolaget tog in externa investerare 2010 
ingicks ett aktieägaravtal avseende aktieägande och in-
flytande i Bolaget. Avtalet kommer att upphöra automatiskt 
i samband med att Bolagets aktier listas på NASDAQ OMX 
First North.

Tillstånd och miljö
Bolaget bedömer att det innehar för sin verksamhet nöd-
vändiga tillstånd.

Certified Adviser på First North
Bolaget har utsett Redeye AB till Certified Adviser på First 
North.

Immateriella rättigheter
Sprint Bioscience har inga patent. Bolaget har som strate-
gi att utveckla patenterbara substanser. För substanser 
som tas fram och som avses fortsätta att utvecklas görs 
”freedom-to-operate ”-sökningar för att söka undvika att 
substanser gör intrång i tredje parts patenträttigheter.  Som 
nämnts ovan under rubriken ”Väsentliga avtal”, bedömer 
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Bolaget att den exklusiva licensen till Iomet Pharma Ltd inte 
har potential att begränsa Bolagets möjligheter att få patent 
på andra substanser än choline kinase modulators som gener-
ats med hjälp av Bolagets metodik för läke- 
medelsutveckling.

Försäkringar
Bolagets försäkringsskydd är enligt Bolagets bedömning 
tillfredsställande med hänsyn till den verksamhet Bolaget 
bedriver.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Bolaget är inte idag, och har inte heller i närtid varit, part i 
något rättsligt förfarande, inklusive skiljeförfarande, som haft 
eller skulle kunna få en icke oväsentlig ekonomisk betydelse 
för Bolaget eller annars skulle kunna få betydelsefulla följder 
för Bolagets finansiella ställning.

Teckningsförbindelser Belopp
Shaps Capital AB 5 000 000
LMK Forward AB 1 500 000
RoosGruppen AB 1 000 000
Första Entreprenörsfonden 2014 1 000 000
Första Entreprenörsfonden 2015 500 000
David Särnegård 500 000
Jan Löngård 500 000
Kudu AB 500 000
Mikael Mattsson 500 000
WTS Invest AB 100 000
Totalt 11 100 000

Transaktioner med närstående
Anne-Marie Wenthzel, som är anställd i Bolaget som affärs- 
utvecklingsansvarig sedan 2011, är gift med VD Anders 
Åberg. Anne-Marie Wenthzel uppbär lön från Bolaget.

Styrelseledamoten Jessica Martinsson är tillsvidareanställd i 
Bolaget som forskare och uppbär lön från Bolaget. 

Med undantag av vad som redogjorts för ovan föreligger 
inga transaktioner med närstående av väsentlig betydelse 
för Bolaget. 

Teckningsåtagande
Fem befintliga ägare i Bolaget har sammantaget förbundit 
sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande 3,6 miljoner 
kronor. Därutöver har fyra externa investerare förbundit sig 
att teckna aktier i Erbjudandet till ett sammanlagt belopp 
om 7,5 miljoner kronor. Sammantaget föreligger tecknings- 
åtaganden om 11,1 miljoner kronor.

TECKNINGSFÖRBINDELSER
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Nedan redovisas vissa skattekonsekvenser som kan  
aktualiseras för fysiska personer och aktiebolag i anled-
ning av Erbjudandet. Sammanfattningen är baserad på nu 
gällande regler och är endast avsedd som allmän information 
för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, 
såvida inte annat anges. Redogörelsen behandlar inte värde-
papper som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet 
eller av handelsbolag. Vidare behandlas inte de särskilda 
reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud 
för kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli 
tillämpliga på innehav av aktier i Bolaget som anses närings-
betingade. Inte heller omfattas de särskilda regler som kan 
bli tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har 
varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med 
stöd av s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag. Beträffande 
vissa kategorier av skattskyldiga gäller särskilda skatteregler. 
Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes 
speciella situation. Varje aktieägare rekommenderas därför 
att rådfråga en skatterådgivare för att få information om de 
särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, 
inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och 
skatteavtal.

Beskattning vid avyttring av aktier
 
Fysiska personer
Fysiska personer beskattas för hela den eventuella kapital- 
vinsten i inkomstslaget kapital vid försäljning eller annan 
avyttring av aktier. Skatt tas ut med 30 procent av kapital- 
vinsten om det är fråga om marknadsnoterade aktier.  
Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden 
mellan försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella 
försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnads-
belopp (anskaffningsutgift). 

Vid kapitalvinstberäkningen används genomsnittsmetoden. 
Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras 
av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av 
samma slag och sort. Vid försäljning av marknadsnoterade 
aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt 
schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen 
efter avdrag för försäljningsutgifter. Betalda och tecknade 
aktier (”BTA”) anses därvid inte vara av samma slag och 
sort som de befintliga aktierna i Bolaget förrän beslutet om 
nyemission har registrerats.

Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är 
denna fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster sam-
ma år på aktier och andra marknadsnoterade delägar- 
rätter utom andelar i investeringsfonder som enbart inne-
håller svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust 

som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 
procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer under-
skott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot 
kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och 
kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 
procent av underskott som inte överstiger 100 000 kr och 
med 21 procent av resterande del. Ett sådant underskott 
kan inte sparas till senare beskattningsår.

Juridiska personer
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skatte-
pliktiga kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. 
Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt 
som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla 
kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter får endast 
dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa 
villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom 
samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt 
föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster som inte har 
kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på 
aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskatt- 
ningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler 
gäller för vissa speciella företagskategorier, exempelvis  
investeringsfonder, investmentföretag och försäkringsföre-
tag.

Beskattning av utdelning
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget  
kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska per-
soner som är bosatta i Sverige innehålls normalt preliminär 
skatt avseende utdelning med 30 procent på utdelat belopp. 
Den preliminära skatten innehålls av Euroclear Sweden eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. För 
aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget närings- 
verksamhet med en skattesats om 22 procent.

Investeraravdrag
Investeraravdraget innebär att den som är fysisk person 
och förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek när 
det bildas eller vid en nyemission kan få dra av hälften av 
betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital.  Som krav 
gäller bland annat att medelantalet anställda i koncernen 
inte överskrider 50 samt att endera av nettoomsättningen 
eller balansomslutningen understiger 80 Mkr. Dessutom får  
andelar i bolaget inte vara upptagna till handel på en 
reglerad marknad eller motsvarande europeisk marknad 
och inte heller ägas till 25 procent eller mer av offentliga 
ägare.

VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
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Det uppställs vidare en rad särskilda krav på investeraren 
såsom exempelvis att investeraren är skattskyldig i Sverige, 
att investeraren inte får ha tagit emot någon värdeöverföring 
från företaget överstigande ett visst jämförelsebelopp, att 
investeraren har betalat andelarna kontant och innehar dem 
vid utgången av betalningsåret. Avdrag kan medges med 
högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar 
förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Investerarnas  
sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag 
får uppgå till högst 20 000 000 kronor per år. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
Aktieägare i Bolaget som är begränsat skattskyldiga i Sverige, 
och som inte bedriver näringsverksamhet från ett fast drift-
ställe i Sverige, beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvin-
ster vid avyttring av aktier. Dessa aktieägare kan dock bli 
föremål för beskattning i sin hemviststat. Sådan aktieägare 
bör därför rådfråga skatterådgivare i sin hemviststat. 

Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för beskattning i 
Sverige vid avyttring av aktier i Bolaget, om de vid något till-
fälle under de 10 närmaste föregående kalenderåren varit 
bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Beskatt-
ningsrätten kan dock vara begränsad genom de skatteavtal 
som Sverige ingått med andra länder.

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som erhåller utdelning från svenskt aktiebolag uttas 
normalt svensk kupongskatt. Kupongskattesatsen är 30 
procent. Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom 
dubbelbeskattningsavtal.  Avdraget för kupongskatt verk-
ställs normalt av Euroclear eller annan som Bolaget har 
anlitat eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren. Om Bolaget inte har uppdragit åt Euroclear 
eller annan att skicka utdelningen skall avdraget verkställas 
av Bolaget.
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ORDLISTA  
Apoptos
Innebär programmerad celldöd som är ett sätt för celler i 
organismer att på ett kontrollerat sätt begå självmord utan 
att skada sin omgivning

Autofagi
En process i cellen där onödiga eller felaktigt fungerande 
delar bryts ned och avlägsnas

CRO
Contract Research Organisation, ett företag som bedriver 
uppdragsforskning åt andra aktörer

Djurmodeller
Avser djur som exempelvis råttor som manipulerats för att 
de skall efterlikna vissa mänskliga tillstånd för att möjliggöra 
studier av läkemedelskandidater under människoliknande 
förhållanden

Drug discovery
Avser upptäcktsfasen inom läkemedelsutveckling, dvs fasen 
från idé fram till att molekyler testas i djur eller mänskliga 
celler

FTE-betalningar
Full time employee-betalningar, en ersättningsmodell där 
bioteknikbolaget får ersättning inom ramen för ett licensavtal 
baserat på hur många forskare som bolaget har engagerat i 
projektet

Inhibitor
En inhibitor eller hämmare är ett ämne som hindrar ett  
enzyms katalyserande aktivitet 

Klinisk utveckling
Studier av ett läkemedel på människor

Läkemedelskandidat
En molekyl som valts ut för toxikologiska studier och därefter 
kliniska studier

Metabolism
Ämnesomsättning, ett sammanfattande namn på de  
processer där näringsämnen använts för att producera  
energi eller cellens byggstenar

Milestonebetalning
En ersättningsmodell där bioteknikbolaget får engångs- 
ersättningar inom ramen för ett licensavtal när vissa förut-
bestämda delmål uppnås

Royaltyintäkter
En ersättningsmodell där bioteknikbolaget får en försäl-
jningsbaserad ersättning när läkemedlet marknadslanseras

Preklinisk utveckling
Avser utvecklingsfasen för ett läkemedel fram till kliniska 
studier inleds.

Toxikologistudier
Del i den prekliniska utvecklingen där läkemedelskandidaten 
testas i djurmodeller för att säkerställa att den är säker att 
testa på människa

Tumörmetabolism
Tumörens ämnesomsättning

Up front-betalning
Avser den initiala engångsersättning som bioteknikbolaget 
erhåller när ett samarbetsprojekt inom ramen för ett licens-
avtal inleds  
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