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Inbjudan att teckna aktier



Cline Scientific utvecklar och säljer unika ytor för användning inom framförallt 
stamcellsterapier. Bolagets kunder strävar efter att finna bot på svåra 
sjukdomar som till exempel Diabetes typ-1, Alzheimers eller ögonsjukdomar 
genom utvecklandet av stamcellsterapier.

Under det senaste decenniet har det talats mycket om att med hjälp av stamceller behandla många av de sjukdomar 
som läkare ännu inte har någon tillfredställande behandlingsform för. Stamceller upptäcktes redan år 1908 av den 
ryske forskaren Alexande Maksimov som på en kongress i Berlin presenterade sin forskning. Det dröjde dock ända 
fram till 1960-talet innan de kanadensiska forskarna Ernst McCulloch och James Till kunde bevisa att stamceller 
existerade. Först under 1990-talet kunde forskare odla nervceller på konstgjord väg med hjälp av stamceller.

Utmaningar och trender
Ännu återstår utmaningar när det gäller stamceller och att få en godkänd behandling av människor med hjälp av 
stamceller. Forskare har inte med hittills tillgängliga metoder löst de sista, avgörande problemen med stamceller för 
klinisk användning. Det största problemet är risken för att en del stamceller växer okontrollerat och kan ge upphov 
till cancertumörer. En tydlig trend är därför att undersöka ytors betydelse för stamcellers utveckling och hur det 
med hjälp av ytor är möjligt att styra stamceller för att undvika överväxt, d.v.s utveckling av tumörceller.

Cline Scientifics Nanogradienter är en lösning på 
det problem som forskare inom stamcellsforskning 
haft med att styra celltillväxten vid odling av stam-
celler. Nanogradienterna bygger på den ursprungliga 
teknologin som en forskargrupp på Göteborgs Uni-
vesitet tagit fram. Forskargruppen bestod av Profes-
sor Hans-Björne Elwing, Teknologie Doktor Anders 
Lundgren och Filosofie Doktor Mattias Berglin. 

Clines Nanogradient
Clines patenterade nanogradient består av en glasyta 
med en gradvis ökning av nanopartiklar på ytan. 
Ovanpå dessa partiklar går det att binda in olika 
ämnen som styr cellers utveckling och tillväxt. Tanken 
med gradientytan är att alla celler växer på en yta 
och det är ytans beskaffenhet som avgör hur cellen 
utvecklas. Genom gradienten kan forskare odla celler 
och undersöka på vilken del av ytan cellerna får de 

egenskaper som forskarna vill ha.
Den avgörande skillnaden mot de sätt man idag odlar celler på är att med Clines Nanogradienter kan man på 
molekylär nivå kontrollera stamcellens utveckling så att tumöruppkomsten elimineras och stamceller kan väljas 
ut för en säker transplantation.

Redan har Clines Nanogradienter nått uppmärksamhet runt om i forskarvärlden och ett tiotal forskargrupper är 
återkommande kunder till Bolaget.
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Exempel på användningsområde
I Göteborg har Professor Ulf Stenevi visat att det med hjälp av embryonala stamceller från människor går att reparera 
det yttersta genomskinliga skiktet på hornhinnan. Idag genomförs cirka 600 transplantationer av hornhinnor 
i Sverige, men behovet är mycket större. Det begränsas idag till största delen av antalet donatorer.

Diabetes Typ-1 är en kronisk sjukdom med epidemiologiska proportioner som riskerar att rasera sjukvårdsekonomier 
runt om i världen. Att med hjälp av stamceller ersätta de skadade betaceller som i dessa patienter ej producerar 
insulin är av högsta prioritet i många länder. 

Att ersätta skadade dopaminproducerande celler i patienter med Parkinsons och Alzheimers sjukdomar är på samma 
sätt ett tydligt område där stamceller skulle kunna inte bara behandla utan faktiskt bota sjukdomar. 

Detta är bara några exempel på områden där Clines Nanoytor kan spela en avgörande betydelse i utvecklandet och 
produktionen av en behandling som kan bota dessa livsavgörande sjukdomar. 

Marknadsförutsättningar
Marknaden för stamcellsforskning och organspecifika stamceller är minst sagt stor och snabbt växande. För att 
lösa de slutliga problemen för att få en fungerande behandlingsform har allt fler forskare börjat titta på ytor för att 
styra stamcellerna. De första stamcellsterapierna, d.v.s. behandlingsformerna, är nu i ett sådant skede att de väldigt 
snart kan börja användas för behandling inom sjukvården. För att underlätta för stamcellsterapier att bli godkända 
för klinisk användning har det Japanska läkemedelsverket ändrat på de regulatoriska kraven för stamcellsterapier. 
Liknande förändringar kan förväntas i andra länder relativt snart.

Fil.Dr. Hanne Evenbratt och Fil.Dr Jenny Lindström 
är ansvariga för Cline Scientifics FoU och produktion.

Strategi
Ännu så länge erbjuder Cline Scientific ytor baserade 
på patenterad nanoteknik för användning i biologiska 
forskningslaboratorier som fokuserar på utveckling av 
stamcellsterapi. Idag har Bolaget ett tiotal betalande 
kunder. Målsättningen är att utveckla och erhålla 
marknadsacceptans för bolagets teknik och produkter 
i samarbete med referenskunder för att uppnå en stark 
marknadsposition. Cline Scientific arbetar för att bli 
en etablerad leverantör av kritiska komponenter för 
produktion av stamcellsbehandlingar.

Den dag en stamcellsterapi som utvecklats med 
stöd av Clines Nanogradienter blir godkänd som 
behandlingsform så som t.ex. behandling med 
odlade hornhinnor, öppnar sig en miljardmarknad 
för Cline Scientific. Målet är att inom fem år sälja 
produkter till minst tre godkända stamcellsterapier.
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VD

Patrik Sundh – VD och grundare. Biokemist och forskare inom 
hjärt- och kärl-området. Han har tjugo års erfarenhet i ledande 
kommersiella befattningar inom Life Science-branschen. Bland 
annat som Produktchef på AB Labassco, Affärsområdeschef på 
NovAseptic AB, VD i NovAseptic America i USA, Director North 
America Millipore Corporation.

Styrelse

Åke Holmquist - ordförande
Johan Bjurquist
Clas Bolander
Helena Herlogsson
Ann-Christine Hvittfeldt
Patrik Sundh

Välkommen som aktieägare
Cline Scientific AB är ett spännande bolag som med 
hjälp av nanoteknik erbjuder unika produkter för 
bland annat stamcellsodling. Stamceller anses allmänt 
ha en förmåga att användas som ”reservdelar” till 
människokroppen. Stamcellsforskning har länge 
varit omgärdad av problem med att styra tillväxten 
av stamcellerna. För långsam tillväxt kan leda till att 
cellerna dör och en för kraftig, snabb tillväxt kan leda 
till en okontrollerad celldelning, något vi normalt 
benämner cancer, och det vill vi inte ha in i kroppen. 

Med hjälp av Cline Scientifics Nanogradientytor kan 
forskarna enkelt lokalisera på vilket underlag, eller 
i vilken miljö, som stamcellerna får en kontrollerad 
tillväxt i den takt som krävs. Bolaget har redan ett 
tiotal återkommande kunder som betalar för att få 
använda våra produkter i sin forskning. Dessa kunder 
finns inom såväl akademisk som preklinisk forskning.

Clines patenterade gradientyta, kan bli den essentiella 
pusselbit som gör det möjligt för stamcellsforskare 
att nå ett genombrott i arbetet med att utveckla 
stamcellsterapier. Stamcellsterapier tas fram med 
syfte på att bota sjukdomar såsom diabetes, blindhet, 
Alzheimers, hjärt- och kärlsjukdomar. Ännu så länge 
säljer vi våra gradienter i mindre kvantitet till forskare, 
men den dag de fått ett ordentligt genombrott i någon 
terapi finns möjlighet för oss att sälja produkter för 
industriell odling av stamceller, vilket skulle innebära 
väldigt stora intäkter för Cline. 

Innan vi får det stora genomslaget inom någon tera-
pi kommer vi att satsa på att bredda kunskapen och 
användandet av våra gradienter inom såväl universitet 

som ute hos läkemedelsbolagen. För att nå ut bre-
dare krävs resurser till att anställa säljare och att täcka 
marknadsföringskostnaderna initialt. Vi  har  dock bra 
marginaler på våra produkter vilket gör att vi snart 
kan visa lönsamhet.

För att erhålla ordentligt med resurser för att bygga 
upp en försäljningsorganisation och vidga marknaden 
till andra delar av världen har bolagets styrelse beslutat 
att genomföra en nyemission och notera Bolaget på 
AktieTorget.

Vi i Cline Scientific välkomnar dig som aktieägare. Vi 
tror att förutsättningarna för att Bolaget ska lyckas på 
marknaden är väldigt goda, så det kan bli en bra in-
vestering för den som är med från start. Jag hälsar dig 
därför välkommen att teckna aktier i Cline Scientific. 

Patrik Sundh  
VD i Cline Scientific AB



5

Anmälan om förvärv av aktier i Cline Scientific AB (publ) insändes per post, fax eller inskannad via e-post till:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89  STOCKHOLM
Fax: 08-50 65 17 01
E-post: emittentservice@aktieinvest.se
Undertecknad befullmäktigar härmed Aktieinvest FK AB att för min/vår räkning, enligt villkor i memorandum 
utgivet av styrelsen för Cline Scientific AB i januari 2015, teckna:

Anmälningstid: 26 januari – 23 februari 2015
Pris: 6,00 kronor per aktie
Likviddag: 12 mars 2015

Depånummer Bank/Fondkommissionär

VP- konto

Efternamn/Firma Förnamn

Person-/Organisationsnummer Telefon dagtid

Utdelningsadress Postnummer och ort

Ort och datum E-mail adress

Underskrift

Antal aktier

Teckningsanmälan

Aktierna kan tecknas i minst en post om 1 000 aktier och därefter val-
fritt antal aktier. Teckningskurs per aktie 6,00 kronor.

Aktierna skall registreras på nedanstående depå eller värdepapperskonto:

OBS! Om teckningen avser fler än 20 000 aktier skall kopia på giltig idhandling bifogas för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall i stället registreringsbevis 
som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares idhandling bifogas. OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller är ett investeringssparkonto var vänlig 
kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier. 

Emissionsvolym – 10 200 000 kr fördelade på 1 700 000 
aktier.
Teckningskurs – 6,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
Värdering – Bolaget värderas till 34,8 MSEK före genom-
förd emission.
Teckningspost – Teckning görs i post om minst 1 000 aktier 
och därefter i valfritt antal aktier.
Företrädesrätt – Emissionen genomförs utan företrädesrätt 
för befintliga aktieägare.
Teckningstid – 26 januari – 23 februari 2015. Styrelsen för-
behåller sig rätten att förlänga teckningstiden.
Teckning – Genom påteckning och insändning av bindande 
teckningsanmälan till Aktieinvest.

Personuppgifter som aktieägare lämnar i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administra-
tion av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB samarbetar med. Aktierna har inte och avses inte att registreras i något 
annat land än Sverige. Aktierna kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada, och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA 
eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer 
av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

Tilldelning – Vid överteckning beslutar styrelsen om till-
delning. Meddelande om antalet tilldelade aktier beräknas 
utsändas den 6 mars 2015.
Likvid – Tilldelade aktier ska betalas senast den 12 mars 
2015 enligt instruktion på avräkningsnotan.
Handel i aktien – aktien kommer att tas upp till handel på 
AktieTorget. Första handelsdag beräknas till den 30 mars 
2015.

Mer information och fullständigt memorandum kan 
laddas ner på www.clinescientific.com eller beställas från 
Cline Scientific per post.

Erbjudandet i sammandrag
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 » Cline Scientific är ett Life Science-företag som utvecklar och säljer unika 
nanoytor för odling av stamceller. Dessa ytor kan som verktyg få stor 
betydelse vid utveckling av stamcellsterapier för behandling av svåra 
sjukdomar t.ex. diabetes typ 1, Alzheimers, Parkinsons, hjärtinfarkt m.m.

 » Cline Scientific verkar på stora marknader och har potentialer som 
förknippas med Life Science, däremot drabbas inte produkterna av 
riskfyllda och kostsamma regulatoriska krav som annars skapar stora 
marknadsbarriärer inom branschen. 

 » Cline har för närvarande ett 10-tal återkommande betalande kunder inom 
både akademisk och klinisk forskning, till vilka Bolaget säljer lönsamma 
produkter.

 » När Clines kunder slår igenom med en stamcellsterapi, som delvis bygger 
på Clines teknologi, kommer Bolagets kassaflöden att öka dramatiskt.

 » Förutom produkter för stamcellsmarknaden kan Clines teknologi användas 
inom t.ex. cancerforskning och test av läkemedel; två stora och lovande 
framtidsmarknader.

Cline Scientific AB
Carl Skottsbergs gata 22 B

413 19  GÖTEBORG

Tel 031-387 55 55
E-post: info@clinescientific.com

Hemsida: www.clinescientific.com


