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SANIONA  
I KORTHET 
 
 
 
 

 Forsknings- och utvecklingsbolag som bedriver läkemedelsutveckling i Danmark av preparat som ska användas till 
sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och behandling av smärta. 

 
 

 Startade sin verksamhet i september 2012 genom ett utköp av läkemedelsprojekt och samarbetsavtal från 
NeuroSearch A/S. 

 
 

 Har, enligt ledningens bedömning, ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. De flesta har arbetat tillsammans 
under lång tid på NeuroSearch. 
 
 

 Övertog vid utköpet från NeuroSearch forskning i 15 läkemedelsprojekt och en plattform (innehållande bland 
annat know how, en sökbar databas, läkemedelsprojekten och olika testmetoder) som det investerats cirka 2 
miljarder SEK i. Bolaget övertog även en forskningssite av hög internationell standard med ett nyprisvärde om 
cirka 30 MSEK, 15 000 kemiska substanser, tillhörande patent och ett generiskt kemiskt bibliotek med fler än 
100 000 andra kemiska kommersiellt tillgängliga substanser. 

  
 

 Har pågående samarbetsavtal med Janssen Pharmaceuticals, Inc., Pfizer Inc. och Ataxion Inc., det sistnämnda 
finansierat av Atlas Venture Inc. Ledning och styrelse har under mer än 25 år byggt upp ett internationellt nätverk 
som ska öppna upp för ytterligare samarbeten med andra välrenommerade läkemedelsbolag. 

 
 

 Saniona avser via nyemissionen att anskaffa kapital för att accelerera tillväxten i Bolaget. Dels forsknings- och 
utvecklingsarbetet, dels etablering av nya samarbeten med välrenommerade läkemedelsbolag. 
 
 

 Saniona ska arbeta för att skapa värde för sina aktieägare genom kontinuerlig tillväxt i verksamheten och genom 
att bidra till nya, effektiva och säkra läkemedel till marknaden. 
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ERBJUDANDET 
I SAMMANDRAG 
 
 
 
 

Teckningstid: 
4 mars – 18 mars 2014. 
 
Teckningspost: 
Anmälan om teckning av aktier ska avse lägst 1 000 aktier. 
 
Teckningskurs: 
5,00 SEK per aktie. 
 
Emissionsvolym: 
Erbjudandet omfattar högst 3 400 000 aktier och lägst 2 000 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget 
17 000 000 SEK före emissionskostnader. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även listning 
är 10 000 000 SEK. 
 
Antal aktier före nyemission: 
10 482 200 aktier. 
 
Bolagets värdering pre-money: 
52 411 000 SEK. 
 
Listning på AktieTorget: 
Aktien är planerad att noteras på AktieTorget. Första handelsdag är beräknad att bli den 22 april 2014. 
 
Teckningsförbindelser: 
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 9 250 000 SEK. 
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OM MEMORANDUMET 
 

Definitioner 
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget 
annat anges: Med “Saniona AB” avses emittenten Saniona AB 
med organisationsnummer 556962-5345. Med ”Saniona” eller 
”Bolaget” avses koncernen, det vill säga Saniona AB och det 
helägda dotterbolaget Aniona ApS (Adress: Baltorpvej 154, DK-
2750, Ballerup, Danmark) med organisationsnummer 34049610. 
Saniona AB:s enda operativa verksamhet är att äga 
dotterbolaget Aniona ApS. Den verksamhet som beskrivs i detta 
dokument speglar därav den verksamhet som bedrivs i 
dotterbolaget Aniona ApS. 
 
Finansiell rådgivare 
Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB. I 
samband med nyemissionen är Sedermera Fondkommission 
finansiell rådgivare till Saniona. Sedermera Fondkommission har 
biträtt Saniona vid upprättandet av detta memorandum. 
Styrelsen i Saniona AB är ansvariga för innehållet i dokumentet, 
varpå Sedermera Fondkommission och ATS Finans AB friskriver 
sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt 
avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av 
beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis 
grundas på uppgifterna i memorandumet. Sedermera 
Fondkommission agerar även emissionsinstitut i samband med 
nyemissionen. 
 
Undantag från prospektskyldighet 
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av 
Finansinspektionen, utan är undantaget från prospektskyldighet 
enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finansiella 
instrument beaktat att det belopp som sammanlagt ska betalas 
av investerarna under en tid av tolv månader motsvarar högst 
2,5 miljoner euro.      
 
Memorandumets distributionsområde 
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något 
annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta dokument vänder 
sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare 
prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som 
följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i 
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA, Sydafrika eller 
något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver 
ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot 
regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist 
med anledning av innehållet eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. 
 
Memorandumet tillgängligt 
Memorandumet finns tillgängligt på Sanionas kontor samt på 
Bolagets hemsida (www.saniona.com) och kan även nås på 
AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive 
hemsida (www.aktietorget.se och www.sedermera.se). 
 

Uttalanden om omvärlden och framtiden 
Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta 
dokument återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende 
framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade 
uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden 
som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa 
uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren 
uppmärksammas på att dessa, såsom alla 
framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.  
 
Revisorns granskning  
Utöver vad som anges i dokument införlivade genom hänvisning 
har ingen information i memorandumet granskats eller 
reviderats av Bolagets revisor. 
 
Referenser och källhänvisningar 
Styrelsen försäkrar att information från referenser och 
källhänvisningar har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen 
känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan 
information som offentliggjorts av berörd part – inga uppgifter 
har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande. 
 
AktieTorget 
Saniona har i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga 
aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig 
information om Bolagets utveckling träffat en 
överenskommelse med AktieTorget om informationsgivning. 
Saniona avser att följa tillämpliga lagar, författningar och 
rekommendationer som gäller för bolag som är anslutna till 
AktieTorget. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på 
Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla 
intresse för detta på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se. 
 
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett 
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. 
AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en 
reglerad marknad. AktieTorget tillhandahåller ett effektivt 
aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och 
fondkommissionärer anslutna till Nasdaq OMX Stockholm. Det 
innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på 
AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. 
Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa på i realtid på 
AktieTorgets hemsida samt hos de flesta Internetmäklare och 
på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även 
att följa på Text-TV och i dagstidningar. Saniona är godkänt för 
listning på AktieTorget under förutsättning att nyemissionen 
genomförs samt att AktieTorget bedömer att förutsättningarna 
finns för en ändamålsenlig handel i Bolagets aktie.  Styrelsen i 
Bolaget avser i dagsläget inte verka för att Bolaget ska ansluta 
sig till någon annan marknadsplats. 
 
 

http://www.saniona.com/
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 
 

Emissionsbeslut och emissionsvolym 
Vid extra bolagsstämma i Saniona AB den 20 februari 2014 beslutades att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en 
nyemission av högst 3 400 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget 17 000 000 SEK före emissionskostnader. 
Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även den planerade listningen på AktieTorget är 10 000 000 
SEK. Nyemissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
 

Inbjudan 
Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, till att teckna aktier i Saniona AB (publ) till en kurs om 
5,00 SEK per aktie. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med 170 000 SEK, från 524 110 SEK till 
694 110 SEK och antalet aktier kommer att öka med 3 400 000 aktier från 10 482 200 aktier till 13 882 200 aktier.  
 

Ansvar 
Styrelsen för Saniona AB (publ) är ansvariga för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed 
gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i 
memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 
påverka dess innebörd. 
 
Malmö, den 26 februari 2014  
Styrelsen i Saniona AB (publ)  
 
Claus Braestrup – Styrelseordförande 
Jørgen Drejer – Styrelseledamot och VD 
Anker Lundemose – Styrelseledamot 
Thomas Feldthus – Styrelseledamot 
Leif Andersson – Styrelseledamot 
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TECKNINGSFÖRBINDELSER 
 
Saniona AB genomför härmed en nyemission inför listning på AktieTorget. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget 17 MSEK 
före emissionskostnader. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även listningen är 10 MSEK. 
 

Teckningsförbindelser 
I nedanstående tabell presenteras samtliga teckningsförbindelser, vilka skriftligen avtalats. Bolaget har erhållit 
teckningsförbindelser om totalt 9 250 000 SEK. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, 
bankgaranti eller liknande. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden. Tilldelning av aktier till teckningsåtagare 
säkerställs genom Sanionas bolagsstämmobeslut om tilldelningsprinciper i nyemissionen. 
 

Namn Teckningsförbindelse (SEK) Äger sedan tidigare antal aktier i 
Saniona AB 

Sedermera Fondkommission för egen och klienters räkning* 6 382 000 - 
Leif Andersson Consulting ApS** 800 000 482 200 
Ingo Invest AB 500 000 - 
CJ Wactmeister Connsulting AB 500 000 - 
Jørgen Buss Lassen 500 000 180 000 
Jørgen Drejer 100 000 2 300 000 
Thomas Feldthus 100 000 1 800 000 
Palle Christophersen 100 000 800 000 
Joachim Demnitz 88 000 400 000 
Dorte Strøbæk 60 000 50 000 
Tino Dyhring 50 000 200 000 
Pierandrea Muglia 50 000 180 000 
Charlotte Hougaard 20 000 50 000 

Totalt 9 250 000  

 
* En av dessa teckningsåtagare (Gerhard Dal) har lämnat teckningsförbindelser om totalt 924 925 SEK, vilket överstiger fem procent av den 
totala emissionslikviden om 17 MSEK. Respektive tecknare under Sedermera Fondkommission ansvarar för att avtalat åtagande fullföljs.  
 
** Leif Andersson Consulting ApS ägs till 100 procent av Leif Andersson, styrelseledamot i Saniona AB. 

 
Angående tilldelning  
Jørgen Drejer och Thomas Feldthus har ingått teckningsåtagande om sammanlagt 200 000 SEK. Dessa två teckningsåtagare 
förbinder sig gentemot Bolaget att, i den utsträckning aktier i nyemissionen ej tecknas av övriga tecknare i nyemissionen, 
teckna det antal aktier i nyemissionen som erfordras för att nyemissionen ska bli tecknad upp till 17 000 000 SEK, dock 
aktier för högst teckningsåtagandet. Syftet med ovanstående överenskommelse är att skapa goda förutsättningar för 
ägarspridning. För ytterligare information om tilldelning, se huvudrubrik ”Villkor och anvisningar” med underrubrik 
”Principer för tilldelning” senare i detta memorandum. 
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SANIONA 
 

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag som med ett mycket erfaret forskarteam bedriver läkemedelsutveckling av 
preparat som ska användas till sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och behandling av smärta. 
Bolaget bildades 2011 och togs i drift i september 2012 genom ett utköp av läkemedelsprojekt och samarbetsavtal från 
NeuroSearch A/S (”NeuroSearch”), ett bolag noterat på Nasdaq OMX Copenhagen. Bakom utköpet stod bland andra 
Sanionas styrelseledamot och VD, Jørgen Drejer, som var med och grundande NeuroSearch för cirka 25 år sedan och som 
därefter arbetade som forskningschef i samma bolag. Merparten av medarbetarna i Saniona har ett förflutet i NeuroSearch, 
vilket gör att det forskningsteam som i huvudsak har arbetat tillsammans i upp till 20 år, enligt styrelsens bedömning, är ett 
av de kunskapsmässigt bästa ”teamen” i världen inom Sanionas verksamhetsområde. Idag har Bolaget 14 anställda. 
 
Utköpet från NeuroSearch skedde efter ett betydande strategiskifte i NeuroSearch under 2011, då NeuroSearch beslutade 
att fokusera på projekt som befinner sig i en senare utvecklingsfas. Samtidigt beslutade NeuroSearch att lägga ner den 
forskning bolaget höll på med, säga upp sina forskare, inklusive forskningsledningen och skriva ner värdet på sina 
forskningsprojekt och de utvecklingsprojekt som befann sig i tidig utvecklingsfas. En grupp av dessa forskare, med Jørgen 
Drejer i spetsen, erbjöd en kort tid därefter NeuroSearch att överta NeuroSearchs förpliktelser gentemot 
samarbetspartnern Janssen Pharmaceuticals, Inc. Tillsammans med större delen av projektportföljen innehållande 
forsknings- och kliniska fas I-projekt, mot en viss ersättning till NeuroSearch.  
 
Förutom övertagandet av förpliktelserna gentemot Janssen består ersättningarna till NeuroSearch av framtida 
milstolpsbaserade ersättningar och royalties till NeuroSearch inom området för två specifika kliniska läkemedelskandidater, 
inkluderat AN788, en andel av den första milstolpsbaserade ersättningen inom ramen för Janssen-samarbetet och en 
mindre milstolpsbetalning för den första prekliniska produkten som testas på människor. Styrelsens bedömning är att dessa 
ersättningar inte påverkar Sanionas värdeskapande aktiviteter och därmed den verksamhet som finansieras av Sanionas 
investerare. Saniona har uppfyllt alla sina förpliktelser mot Janssen och har därefter under 2013 tecknat ett nytt avtal med 
Janssen som är oberoende av NeuroSearch. 
 
Utöver det samarbetsavtal som övergick till Saniona erhöll Bolaget även 15 läkemedelsprojekt som totalt omfattar fler än 
15 000 kemiska substanser som ägs av Saniona, relaterade patent, och ett tillhörande generiskt kemiskt bibliotek med fler 
än 100 000 andra kemiska kommersiellt tillgängliga substanser. Av dessa läkemedelsprojekt och kemiska substanser har 
Saniona i nuläget valt att koncentrera sig på ett fåtal för att skaffa sig en så slagkraftig läkemedelsportfölj som möjligt. 
Utöver de kemiska substanserna ingick även en omfattande, sökbar databas med all forskningsdata och ”know how” som 
genererats av forskare i NeuroSearch under mer än 20 års forskning.  
 
Enligt styrelsens bedömning har cirka 2 miljarder SEK investerats i den teknikplattform och i de projekt som Saniona har 
förvärvat från NeuroSearch.  En betydande del av denna investering finansierades av läkemedelskoncernen GSK 
(GlaxoSmithKline) under ett femårigt samarbete mellan GSK och NeuroSearch. GSK tog dock senare ett strategiskt beslut 
om att inte fortsätta med forskning mot sjukdomar inom det centrala nervsystemet (CNS-området) och alla rättigheter 
återgick därför till NeuroSearch, av vilka de flesta nu har tagits över av Saniona efter att NeuroSearch tagit det strategiska 
beslutet att lägga ner all forskning. I samband med utköpet förvärvade Saniona även via auktion en mängd forsknings- och 
laboratorieutrustning från NeuroSearch, vilket gjort att Saniona idag har en fullt utrustad forskningssite med ett nyprisvärde 
på cirka 30 MSEK. 
 
Sanionas forskning är fokuserat inom området jonkanaler. Jonkanaler kan förenklat förklaras som en slags port i 
cellmembranet som kan släppa igenom joner och som är nödvändiga för olika biologiska funktioner som till exempel 
nervernas signalöverföring, musklernas funktion och hjärtats slag. Jonkanalerna indelas efter vilken slags jon de släpper 
igenom och efter hur de öppnas. Jonerna som släpps igenom kan exempelvis vara natrium, kalium eller kalcium och de kan 
vara spänningsberoende eller kopplade till signalsubstanser. Jonkanaler är en vanlig måltavla för olika läkemedel, 
innebärande att läkemedlet binder till en jonkanal som kan leda till aktivering, blockering eller någon form av modulering, 
såsom en ökning eller minskning av känsligheten i jonkanalen i motsats till kroppens naturliga aktiveringssystem. 
 

Läkemedelsutveckling genom tre olika modeller – Redan etablerade samarbeten 
Sanionas läkemedelsforskning bedrivs huvudsakligen på tre sätt: Genom egen läkemedelsutveckling i tidig fas, genom 
samarbete med andra större läkemedelsbolag och genom så kallade Joint Ventures, vilket kortfattat innebär att företag går 
samman och bildar ett nytt bolag för att utveckla gemensamma projekt.  
 
Bolagets ledning och styrelse anser att det finns goda möjligheter att inleda fler samarbeten med välrenommerade och 
stora läkemedelsbolag. I Bolagets ledning finns en genuin kompetens och solida nätverk som byggts upp de senaste 20-25 
åren när det gäller att etablera denna typ av samarbeten. Det samarbete med Pfizer som offentliggjordes i början av 2014 
är enligt styrelsen ett tydligt exempel på detta. Sedan tidigare finns samarbeten med Janssen och Ataxion. Samarbetena 
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säkerställer att Saniona kan fortsätta sin strategi med måttligt kapitalbehov och hög intensitet i forskningen. Att Saniona, 
efter utköpet från NeuroSearch, fick tillgång till utrustning och ett forskarteam som enligt styrelsen bedömning är av 
världsklass inom sitt område gör att Bolaget inte är i behov av stora investeringar inom dessa områden. Samarbetena 
möjliggör att Saniona kan få löpande betalningar i form av licenser eller andra typer av milstolpar. Nedan presenteras 
Sanionas pågående samarbeten. 
 
Janssen Pharmaceuticals Inc. – Janssen-programmet 
I juli 2013 förlängdes ett pågående samarbete mellan Saniona och Janssen Pharmaceuticals, Inc. (Janssen) med ytterligare 
tolv månader. Det ursprungliga Janssen-avtalet (som övergick från NeuroSearch till Saniona i september 2012) inleddes 
2009, som ett fyraårigt forsknings- och utvecklingssamarbete omfattande utveckling av läkemedel för behandling av ett 
antal olika sjukdomar i det centrala nervsystemet. Av marknadsmässiga skäl och efter Janssens önskemål kan de specifika 
sjukdomar i det centrala nervsystemet som samarbetet omfattar inte anges. Saniona är i samarbetet ansvariga för 
forskningsprogrammen och erhåller i retur forskningsstöd av Janssen Pharmaceuticals, Inc. 
 
Janssen innehar en option avseende de utvecklade läkemedelskandidaterna och kommer vid nyttjande av densamma att 
ansvara för såväl klinisk utveckling som kommersialisering. Inom ramen för samarbetet har Saniona rätt till 
milstolpsbetalningar för forskning och utveckling på upp till 45 miljoner Euro, samt ytterligare kommersiella 
milstolpsbetalningar om upp till 30 miljoner Euro för den första framgångsrikt utvecklade och marknadsförda produkten. 
Härutöver tillkommer även royalties vid produktförsäljning. Janssen har fram till idag utbetalat mer än 12 miljoner Euro till 
NeuroSearch och Saniona som forskningsstöd i detta avtal.  
 
Janssen är dotterbolag till Johnson & Johnson, ett amerikanskt multinationellt läkemedels- och medicinteknikbolag med 
mer än 100 000 anställda. Johnson & Johnson är världens största bolag för medicintekniska produkter och diagnostik och 
världens åttonde största läkemedelsföretag med en bruttoförsäljning inom läkemedelsverksamhet som under 2012 
översteg 24,9 miljarder USD.

1
 

 
Atlas Venture Inc. – Ataxi-programmet 
I juli 2013 överlät Saniona, i ett samarbete med Atlas Venture Inc. (Boston), alla rättigheter till de aktiva substanser som 
inbegrips i det så kallade Ataxi-programmet till det nystartade bolaget Ataxion Inc. i Boston. Rättigheterna överläts genom 
en överenskommelse där Saniona i sin tur erhöll ett ägande av Ataxion. Atlas Venture finansierar verksamheten genom 
riktade nyemissioner. Saniona innehar ett anti-utspädningsskydd som skyddar Sanionas aktieinnehav i Ataxion och 
säkerställer att Saniona får behålla en ägarandel om 14 procent av Ataxion fram till dess att totalt 18 miljoner USD har 
investerats i bolaget, vilket förmodas ske under de närmaste 4-5 åren, utan ytterligare investeringar från Saniona.  
 
Samtidigt som rättigheterna överläts till Ataxion Inc. påbörjades ett femton månaders forskningssamarbete mellan Saniona 
och Ataxion rörande optimering av läkemedelskandidater för symtomatisk och sjukdomsmodifierande behandling av Ataxi. 
Ataxi kan kortfattat förklaras som ett samlingsnamn på en viss typ av neurologiska symtom som bland annat innebär 
ostadighet och koordinationsproblem. Dessa uppstår efter att vissa nervceller förstörs, antingen i lillhjärnan eller i 
förbindelsen mellan lillhjärnan och andra delar av nervsystemet.

2
 

 
Enligt det nuvarande forskningsavtalet erhåller Saniona forskningsstöd från Ataxion om cirka 1,2 miljoner USD per år. Ataxion 
har en option att förlänga samarbetet med Saniona mot en löpande betalning för Sanionas forskningsstöd, samtidigt som 
Ataxion kommer att ansvara för vidareutveckling och kommersialisering av läkemedelskandidater. För varje framgångsrikt 
utvecklad och marknadsförd produkt från Ataxi-programmet har Saniona rätt till en royalty-procent på produktförsäljning. 
 
Atlas Venture Inc. med säte i Cambridge (Massachusetts) är ett riskkapitalbolag som investerar i nystartade bio- och 
teknikvetenskapsbolag i både USA och Europa. Sedan starten har Atlas Venture gjort investeringsåtaganden på över 3 
miljarder USD och för närvarande investerar bolaget från sin nionde fond, som stängdes under 2013 med ett kapital 
överstigande 265 miljoner USD.

3
 

 
Pfizer Inc. – Pfizer-programmet 
Saniona har nyligen inträtt i ett forsknings- och utvecklingssamarbete med Pfizer Inc. omfattande utveckling av nya 
läkemedel för behandling av ett fåtal betydelsefulla neurologiska sjukdomar. Av marknadsmässiga skäl och efter Pfizers 
önskemål kan de specifika sjukdomar som samarbetet omfattar inte anges. Saniona kommer i arbetet att bistå med sin 
unika teknikplattform för att identifiera nya läkemedelskandidater. Saniona är inom ramen för samarbetet berättigade till 
betalningar för uppnådda forsknings- och utvecklingsmilstolpar. Det totala värdet av Sanionas betalningar för uppnådda 

                                                                        
1 http://www.jnj.com/about-jnj 
2 http://www.neuroforbundet.se/lokalforeningar/halland/kungsbacka/vara-diagnoser/ataxier/ 
3 http://www.atlasventure.com/faqs/ 

http://www.neuroforbundet.se/lokalforeningar/halland/kungsbacka/vara-diagnoser/ataxier/
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forsknings- och utvecklingsmilstolpar uppgår till högst 52 miljoner USD. Saniona har hittills mottagit 1,5 miljoner USD för 
finansiering av den första delen i samarbetet. Saniona har även rätt till royalty på samtliga produkter som utvecklas och 
kommersialiseras som ett resultat av samarbetet med Pfizer Inc.  
 
Pfizer Inc. är ett amerikanskt multinationellt läkemedelsföretag med huvudkontor i New York och är världens största 
företag inom läkemedelsindustrin. Pfizer redovisade för räkenskapsåret 2012 en läkemedelsförsäljning om cirka 44,4 
miljarder USD.

4
 

 
 
 
 
 

                                                                        
4 http://www.pfizer.com/ 
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VD JØRGEN DREJER KOMMENTERAR 
 
Saniona har på mycket kort tid etablerat sig som en intressant aktör inom sin nisch – forskning och 
utveckling av läkemedel mot sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och 
smärtlindring. Vi har lagt en stabil grund för Bolaget och redan etablerat samarbeten med några av de 
största aktörerna på den globala läkemedelsmarknaden. Saniona går nu in i ytterligare en fas i och med 
den planerade listningen på AktieTorget. Genom de samarbeten vi ingått får vi möjlighet att driva egen 
utveckling av projekt som har en stor potentiell uppsida, men som i form av kapital kostar Saniona 
måttligt mycket att utveckla. I kombination med ett forskningsteam som enligt vårt tycke är ett av de 
kunskapsmässigt bästa i världen inom Sanionas verksamhetsområde har vi skaffat oss ett fantastiskt 
utgångsläge.  
 
Jag vill nämna tre orsaker till att vi har ett fantastiskt utgångsläge. Vi har redan tre omfattande samarbetsavtal, varav två 
med globala läkemedelsbolag, med stor möjlighet att få fler, vi har en omfattande portfölj av läkemedelsprojekt och 
kemiska substanser och vi har etablerat en forskningssite av hög internationell standard. 
 
Utköpet från NeuroSearch är basen i den snabba utvecklingen av bolaget och vi har därigenom fått möjlighet att starta från 
en nivå helt olik verkligheten för många andra bolag av liknande typ. Vi fick ett samarbete med i köpet från NeuroSearch 
och vi har senare kunnat addera ytterligare två samarbeten, Ataxion och Pfizer, den senare världens största 
läkemedelsverksamhet. I samma utköp fick vi tillgång till en stor mängd läkemedelsprojekt och kemiska substanser som 
hanteras av det team som följde med från NeuroSearch och som är väl förtrogna med substanserna. Av dessa projekt och 
substanser har vi i nuläget valt att koncentrera oss på ett mindre antal för att skapa en gedigen läkemedelsportfölj med stor 
potential. NeuroSearch har investerat cirka 2 miljarder SEK i den plattform vi har tagit över.  Det är givetvis en trygghet att 
vi inte satsar allt på ett kort utan att vi även har material för att utöka vår portfölj ytterligare. I utköpet förvärvade vi även 
en mängd forsknings- och laboratorieutrustning, vilket har gjort att vi idag har en fullt utrustad forskningssite med ett 
uppskattat nyvärde på cirka 30 MSEK. 
 
Att Saniona på kort tid har uppnått en styrkeposition understryks av den styrelse Bolaget har attraherat. Styrelsen har 
mycket stor kompetens genom sina tidigare erfarenheter och engagemang i stora bolag och koncerner. Ett tydligt exempel 
är vår styrelseordförande, Claus Bræstrup, som tidigare var VD i H. Lundbeck A/S, noterat på Nasdaq OMX Copenhagen. 
 
Redan under vår uppbyggnadsfas under 2012 och 2013 redovisade vi intäkter som nästan täckt våra kostnader. I samband 
med att våra satsningar ökar under 2014 kommer även våra kostnader att öka, men likväl är jag stolt över de tidiga resultat 
vi presterat. Med den affärsmodell vi har med ett lågt kapitalbehov i förhållande till de höga ambitioner som vi vill uppnå, i 
kombination med samarbetspartners finns det goda förutsättningar för att i framtiden skapa betydande, ekonomiska 
resultat. 
 
Avsikten med en listning på AktieTorget är kortfattat att vi ska accelerera tillväxten i Bolaget. Dels forsknings- och 
utvecklingsarbetet, dels etableringen av nya samarbeten med välrenommerade läkemedelsbolag. Anledningen till att vi har 
valt att lista denna i huvudsak danska verksamhet på den svenska marknaden är till stor del att den danska marknaden i 
nuläget inte är lika mogen vad avser kapitalisering av mindre publika bolag som den svenska. Vi har högt ställda 
målsättningar och den planerade listningen på AktieTorget är ytterligare ett steg i Sanionas strategiska plan. Samtidigt vill 
jag vara tydlig med att vår målsättning i ett vidare perspektiv är att i framtiden ta klivet till Nasdaq OMX Stockholm Small 
Cap. 
 
Jag och styrelsen vill tillsammans med Sanionas medarbetare hälsa Dig hjärtligt välkommen som investerare i detta 
spännande bolag. 
 
Jørgen Drejer 
VD, Saniona AB  
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MOTIV FÖR EMISSION 
 

Saniona avser via nyemissionen att anskaffa kapital för att accelerera tillväxten i Bolaget. Dels forsknings- och 
utvecklingsarbetet, dels etablering av nya samarbeten med välrenommerade läkemedelsbolag. 
 

Emissionslikvidens användande 
Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget 17 MSEK före emissionskostnader. Saniona har erhållit teckningsförbindelser om 
totalt 9 250 000 SEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även listningen på AktieTorget är 10 
MSEK. Den totala emissionslikviden om cirka 15,9 MSEK är (efter finansiering av emissionskostnader om totalt cirka 1,1 
MSEK) avsedd att finansiera följande, ordnat efter prioritet: 
  

1. Preklinisk evaluering av AN346 och AN363 Cirka 6,0 MSEK 
2. Förbereda ytterligare läkemedelsprojekt i tidig fas Cirka 4,0 MSEK 
3. Rörelsekapital Cirka 5,9 MSEK 

Totalt  15,9 MSEK 
 

Rörelsekapital 
Bolaget har tillräckligt med kapital för att upprätthålla den nuvarande driften i mer än 12 månader framåt i tiden räknat 
från dateringen av detta memorandum i det fall Sanionas verksamhet är begränsad till att stödja den verksamhet som 
utvecklas i samarbete med Janssen, Ataxion and Pfizer. Bolaget planerar nu att anskaffa kapital för att utveckla specifikt 
utvalda interna läkemedelsprogram och bibehålla dessa tillgångar för framtida potentiella samarbeten.  
 

Inkluderat de utvalda interna läkemedelsprogrammen uppgår Bolagets kapitalbehov för de kommande 12 månaderna till 
cirka 10 MSEK. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför Saniona nu en nyemission om 17 MSEK. För att Bolaget ska 
tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att Saniona ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 
månader framåt krävs det att Bolaget tillförs åtminstone 8,5 MSEK genom nyemissionen som beskrivs i detta 
memorandum.  
 

Saniona har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 9,3 MSEK. Dessa åtaganden har dock inte 
säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla 
sina åtaganden kan det hända att Saniona inte tillförs åtminstone 10 MSEK. Då kommer Bolaget att avbryta listnings- och 
emissionsprocessen.  
 

Listning på AktieTorget 
Styrelsen har ansökt om att aktien i Bolaget ska tas upp till handel på AktieTorget. Listningen på AktieTorget skapar utökade 
möjligheter för en god marknadsföring av såväl Bolaget som dess produkter. Vidare underlättas eventuell framtida 
kapitalanskaffning, vilket främjar att en hög utvecklings- och expansionstakt kan hållas. En listning på AktieTorget bidrar 
också till att eventuella företagsförvärv avsevärt underlättas. 
 

Framtida kapitalbehov 
Sanionas kapitalbehov under de kommande åren uppgår enligt styrelsens bedömning med nuvarande planerade 
produktutveckling till cirka 25-30 MSEK per år. Detta ska finansieras genom partnerfinansiering, emissioner, 
engångsintäkter, milstolpsbaserade ersättningar, utlicensieringsintäkter och på lång sikt royalties. Hur fördelningen av 
dessa intäkter kommer att vara är beroende på hur framgångsrikt Bolaget utvecklas. Saniona förväntar sig dock att 
ytterligare kapital kommer att behöva anskaffas omkring den tidpunkt då Bolaget har valt ut en första läkemedelskandidat 
för intern utveckling, som beskrivs under rubriken ”Milstolpar”. 
 

Aktiens prissättning 
Styrelsen har beslutat att erbjuda sina aktier till försäljning för 5 SEK per aktie, motsvarande en pre-money värdering om 
cirka 52,4 MSEK i den förestående nyemissionen, utifrån en sammanvägd bedömning av Sanionas nuvarande verksamhet, 
projektportfölj, risker och Bolagets korta historik. Bolaget har bland annat passerat värdeskapande milstolpar såsom 
ingångna samarbetsavtal med tre stora läkemedelsbolag eller Venture-bolag (Janssen Pharmaceuticals Inc., Atlas Venture 
Inc. och Pfizer Inc.). Ersättningarna från dessa samarbetsavtal gör att Bolagets pågående aktiviteter kan hanteras inom den 
nuvarande kostnadsramen. Nyemissionen ska säkerställa att utveckling av egna läkemedelskandidater kan ske internt utan 
samarbetsavtal med andra. 
 

Utöver samarbetsavtalet med Janssen Pharmaceutical, Inc. erhöll Saniona via utköp från NeuroSearch A/S (”NeuroSearch”) 
15 läkemedelsprojekt som totalt omfattar fler än 15 000 kemiska substanser som ägs av Saniona, relaterade patent och ett 
tillhörande generiskt kemiskt bibliotek med fler än 100 000 andra kemiska kommersiellt tillgängliga substanser. Förutom de 
kemiska substanserna ingick även en omfattande, sökbar databas med all forskningsdata och ”know how” som genererats 
av forskare i NeuroSearch under mer än 20 års forskning. I samband med utköpet förvärvade Saniona även en mängd 
forsknings- och laboratorieutrustning från NeuroSearch, vilket gjort att Saniona idag har en fullt utrustad forskningssite med 
ett nyprisvärde på cirka 30 MSEK. Styrelsen anser att Bolaget har en gynnsam position och goda möjligheter att skapa värde 
för aktieägarna mot bakgrund av den valda prissättningen i nyemissionen tillsammans med Bolagets omsättningstillgångar. 
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SANIONA AB 
 

Verksamhet 
Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag som bedriver läkemedelsutveckling av preparat som ska användas mot 
sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och behandling av smärta. Bolaget bildades 2011 och togs i 
drift i september 2012. 
 

Koncernstruktur 
Saniona AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget Aniona ApS. All verksamhet sker i 
dotterbolaget, varpå Saniona AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget Aniona ApS. Utöver ovanstående 
äger Saniona även 14 procent av bolaget Ataxion (USA). Härutöver har Saniona inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag. 
 

Historik 
Aniona ApS bildades 2011 och togs i drift i september 2012 genom ett utköp av läkemedelsprojekt och samarbetsavtal från 
börsbolaget NeuroSearch A/S (”NeuroSearch”), ett bolag noterat på Nasdaq OMX Copenhagen. Under januari 2014 bildades 
Saniona AB, koncernens moderbolag. 
 

Bolagsinformation 
 

Saniona AB – Moderbolag 
 

Firmanamn Saniona AB 
Handelsbeteckning   SANION 
Säte och hemvist Skåne län, Malmö kommun 
Organisationsnummer 556962-5345 
Datum för bolagsbildning 2014-02-14 
Datum när bolag startade sin verksamhet 2014-01-30 
Land för bolagsbildning Sverige 
Juridisk form Publikt aktiebolag 
Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen 
Adress c/o Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, Box 4501, 203 20 

Malmö 
Telefon +45 20 28 97 05 
Hemsida www.saniona.com 

 
Aniona ApS – Dotterbolag 
 

Land för bolagsbildning  Danmark 
Land från var dotterbolag driver verksamhet  Danmark 
Organisationsnummer  34049610 
Ägarandel  100 procent 

 

Affärsidé 
Saniona ska erbjuda bättre medicinska behandlingar inom områden med stora medicinska behov genom modulering av 
jonkanaler. 
 

Vision 
Saniona ska vara en ledande läkemedelsinnovatör inom sjukdomar hänförliga till jonkanaler.  
 

Affärsmodell 
Saniona är etablerat som ett bioteknikbolag med låga driftskostnader, där en stor del av Bolagets forskning och kostnader 
finansieras genom samarbetsavtal med läkemedelsbolag och riskkapitalstödda avknoppningar. Härutöver avser Saniona att 
löpande utveckla minst en läkemedelskandidat internt, i syfte att uppnå Proof-of-Concept i klinisk fas II-studie. Därefter är 
Bolagets avsikt att utlicensiera läkemedelskandidaten till ett större läkemedelsbolag med ekonomiska möjligheter för vidare 
utveckling. Saniona kommer initialt att driva två av sina prekliniska program med målsättningen att välja åtminstone en 
kandidat för intern utveckling. Målsättningen är vidare att en förberedande ansökan till läkemedelsverket i USA eller 
Europa för godkännande att genomföra kliniska studier på människa (IND-ansökan i USA och CTA-ansökan i Europa) ska 
lämnas in inom tolv till arton månader från den tidpunkt då en kandidat har valts ut för intern klinisk fas I-utveckling.  
 

http://www.saniona/
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Intäktsmodell 
Fram till idag har Saniona finansierat nästan alla aktiviteter genom samarbetsavtal. Avsikten är att fortsätta med denna 
intäktsmodell för en stor del av Bolagets läkemedelsprojekt. Huvuddelen av intäkterna från samarbetsavtalen med 
läkemedelsföretag (till exempel Janssen och Pfizer) förväntas emellertid framöver att vara milstolpsbetalningar och därefter 
royalty på marknadsförda läkemedel, samt intäkter genom initiala engångskostnader i det fall avtal träffas med ytterligare 
partners.  
 
I fråga om projekt som utvecklas genom avknoppningar eller joint ventures (till exempel Ataxion) förväntas de huvudsakliga 
intäkterna, vid sidan om forskningsfinansiering, tillkomma Saniona vid exit efter uppnått Proof-of-Concept i kliniska fas II-
studier.   
 
I det fall Sanionas verksamhet möjliggör försäljning genom exit, till exempel via avknoppningar, eller vid utbetalning av 
royalties på marknadsförda produkter, har Saniona för avsikt att antingen använda kapitalet till fortsatt utveckling av 
Bolaget eller att genomföra utdelningar till Bolagets aktieägare. 
 

Övergripande målsättning 
Sanionas övergripande målsättning är att själv och genom partners utveckla och tillhandahålla nya läkemedel för svåra 
sjukdomar, mer specifikt inom sjukdomar i det centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och behandling av smärta 
nämnas, genom modulering av jonkanaler. 
 

Läkemedelsprojekt 
Genom Sanionas förvärv av NeuroSearchs teknologi har Bolaget tagit över 15 läkemedelsprogram som totalt omfattar fler 
än 15 000 proprietära kemiska substanser. Av dessa substanser har Saniona i dagsläget valt ut sju stycken projekt som 
Bolaget kommer att fokusera på i närtid. Av de sju projekten är tre finansierade genom Janssen-programmet (Janssen 
Pharmaceuticals, Inc.), Pfizer-programmet (Pfizer Inc.) och Ataxion-programmet (Atlas Venture). Härutöver bearbetar 
Saniona ytterligare fyra läkemedelsprojekt. Bolaget har för avsikt att själva driva den tidiga utvecklingen av två av dessa 
projekt, samtidigt som de återstående två projekten är planerade att drivas vidare genom antingen utlicensiering, eller 
genom gemensam utveckling tillsammans med andra bolag. Se nedan för ytterligare information om Sanionas 
läkemedelsprojekt. 
 

 Drivs av: Indikation: Differentiering: Status: 
     
Finansieras av annan part     
     
Janssen-programmet Janssen Pharmaceuticals, 

Inc. och Saniona 
Konfidentiell Konfidentiell Preklinisk fas 

pågår 
     
Ataxi-programmet Ataxion och Saniona Ataxi First in class Preklinisk fas 

pågår 
     
Pfizer-programmet Pfizer Inc. och Saniona Konfidentiell Konfidentiell Preklinisk fas 

pågår 

     
Drivs och finansieras av Saniona     
     
AN346 Saniona IBD 

(inflammatorisk 
tarmsjukdom) 

First in class Preklinisk fas 
pågår 

     
AN363 Saniona Smärtstillande First in class Preklinisk fas 

pågår 

     
Inväntar utlicensiering/samarbete      
     
AN761 Saniona Kognitiva 

sjukdomar 
Best in class Redo för klinisk 

fas I 
     
AN788 Saniona Depression First in class Klinisk fas I-studie 

enskild dos 
avslutad 
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Interna läkemedelsprojekt 
Aniona kommer initialt att driva två av sina interna prekliniska program (ovan beskrivna under rubriken ”Drivs och 
finansieras av Aniona”) med målsättningen att välja åtminstone en kandidat för tidig intern klinisk utveckling inom 12 
månader. 
 
AN346 är en ny IK-blockerare för behandling av IBD (inflammatoriska tarmsjukdomar) inkluderat Crohns sjukdom och kolit. I 
djurmodeller för IBD har AN346 visat sig vara lika effektiv som det kliniska läkemedlet sulphasalazine vid 100-1000 gånger 
lägre doser vid oralt bruk. Den slutliga produkten är tänkt att bli ett primärt underhållsläkemedel för kolit och möjligen även 
ett steroidsparande läkemedel. Mekanismen för blockering av IK-kanaler har validerats i djurmodeller för IBD och kan även 
bli användbar vid behandling av andra inflammatoriska sjukdomar, inkluderat ledgångsreumatism och 
neuroinflammatoriska sjukdomar, såsom multipel skleros.  
 
Saniona planerar via emissionen att genomföra ytterligare prekliniska undersökningar med AN346 och har för avsikt att 
inom 6-12 månader ta beslut om man ska gå vidare för att senare genomföra kliniska läkemedelsprövningar på frivilliga 
friska personer (first in man-studies). Utöver ovanstående har fler än tjugo av Sanionas föreningar från tolv kemiska 
plattformar visat effekt i djurmodeller för IBD, vilket styrker Bolagets övriga läkemedelsprogram. Saniona har för avsikt att 
via det kapital som inbringas i emissionen profilera ytterligare en kandidat utöver AN346, samt undersöka potentialen för 
neuroinflammation. 
 
AN363 är en ny typ av selektiv läkemedelskandidat (GABAA α2,3) för behandling av smärttillstånd. Icke-selektiva 
modulatorer för GABA-receptorer (GABA är en typ av signalsubstans) är inte användbara vid smärtsjukdomar på grund av 
signifikanta biverkningar vid normal dosnivå, såsom muskelinkoordination och sedation. AN363 är en uppbackande 
förening till den första läkemedelskandidaten i programmet, AN721, vilken tagits till test i frivilliga personer och som har 
uppvisat önskade läkemedelsdynamiska effekter på relevanta biomarkörer utan biverkningar av icke-selektiva modulatorer 
för GABA-receptorer. 
 
AN363 förväntas ge längre varaktighet i jämförelse med AN721. Både AN363 och AN721 har demonstrerat stark effekt i 
djurmodell avseende neuropatisk smärta (nervsmärta). Saniona planerar via emissionen att genomföra ytterligare 
prekliniska undersökningar av AN363 och har för avsikt att inom 6-12 månader ta beslut om man ska gå vidare för att 
genomföra kliniska läkemedelsprövningar på friska, frivilliga personer (first in man-studies). Målet är att positionera AN363 
som förstahandsvalet vid smärtlindring, vilket inte ger biverkningar som till exempel sedation, försämrat minne och 
muskelinkoordination. 
 

Milstolpar 
 

Interna utvecklingsmilstolpar 
Saniona planerar att välja minst en läkemedelskandidat från sin pipeline av läkemedelsprojekt. Saniona kommer initialt 
driva två interna prekliniska program (ovan beskrivna under rubriken ”Drivs och finansieras av Saniona”) med 
målsättningen att välja åtminstone en kandidat för tidig intern klinisk utveckling inom 12 månader. Saniona har därefter för 
avsikt att om så är nödvändigt anskaffa ytterligare kapital för att genomföra GMP-produktion och toxikologiska studier av 
kandidaten. Målsättningen är vidare att en förberedande ansökan till IND/CTA för denna kandidat ska lämnas in inom tolv 
till arton månader från den tidpunkt då en kandidat har valts ut för intern klinisk utveckling. Samtidigt med urvalet av den 
första läkemedelskandidaten planerar Saniona att ta fram ett nytt tidigt läkemedelsprojekt. 
 
Utvecklingsmilstolpar avseende partners 
Sanionas målsättning i form av utvecklingsmilstolpar är att förlänga ett eller flera av samarbetena ytterligare med Janssen, 
Ataxion och Pfizer, samt att tillsammans med en eller flera av sina samarbetspartners välja kemisk startpunkt för 
optimering av läkemedelskandidat (hädanefter benämnt som val av lead). Bolaget har även för avsikt att inleda ytterligare 
samarbeten på både kort och lång sikt. Samarbeten på kort sikt finns beskrivna under rubriken ”Inväntar 
utlicensiering/samarbete” ovan. 
 
Finansiella milstolpar 
Saniona har för avsikt att genomföra en nyemission med efterföljande listning på AktieTorget. Målsättningen är även att 
ytterligare en finansiering ska tillkomma Ataxion från Atlas Venture och tredje part för ytterligare utveckling av detta 
program. Baserat på de befintliga interna och externa läkemedelsprojekten, samt målsättningen att nå överenskommelser 
om nya samarbetsavtal är Bolagets målsättning från 2015 och de närliggande kommande åren därefter generellt att 
generera ett ökat nyhetsflöde och uppnå ytterligare viktiga milstolpar. På grund av bredden i Sanionas projekt och 
osäkerheten avseende mer exakta tidpunkter för nyheter och uppnådda milstolpar som ligger från och med 2015 och 
framåt, är det styrelsens uppfattning att specifika tider för verksamheten från 2015 och framåt inte kan kommuniceras i 
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dagsläget. Milstolpar för 2015 och framåt kommer att vara beroende av vilka val som görs under 2014. Exempelvis kommer 
läkemedelsprojekt för utvald läkemedelskandidat att vara avhängigt av vilken indikation som väljs för det fortsatta arbetet. 
 

Marknad 
Sanionas forskning är fokuserad inom området jonkanaler, som är ett etablerat koncept inom läkemedelsutveckling. Enligt 
en nyligen publicerad global strategisk affärsrapport beräknas den globala marknaden för jonkanal-modulatorer under 2018 
att överskrida 21 miljarder USD.

5
 Saniona är i dagsläget och kommer för avsevärd tid framöver att vara avhängigt stora 

läkemedelsbolags intresse för att köpa, utveckla och marknadsföra projekt och potentiella produkter från Sanionas pipeline 
av prekliniska och kliniska läkemedelsprogram. Enligt styrelsens bedömning finns det idag en mycket välutvecklad marknad 
för licensiering, försäljning, och forsknings- och utvecklingssamarbete mellan mindre, forskningsintensiva verksamheter och 
stora läkemedelskoncerner. Många av de största befintliga läkemedelsverksamheterna har under de senaste åren 
genomgått betydande rationaliseringar och omstruktureringar, vilket resulterat i färre forskningsprojekt och att många 
stora forskningssiter har lagts ner. 
 
Även om en del av finansieringen av de nya läkemedelsprojekten har mött svåra utmaningar under denna period, är 
behovet av nya och innovativa produkter, för läkemedelsbolagens ofta begränsade antal produkter i pipelines, fortsatt 
stort. Marknaden för inlicensiering av nya, innovativa läkemedelsprojekt och produktalternativ bedöms vara attraktiv. Enligt 
styrelsens uppfattning har antalet renodlade bioteknikbolag som kan tillhandahålla produktalternativ till 
läkemedelsindustrin minskat som en följd av den globala finanskrisen och inom Sanionas fokusområde, jonkanaler, finns 
det relativt få biotech-aktörer som tillhandahåller forsknings- och utvecklingsprojekt till stora läkemedelsbolag.  
 

Marknadsföring 
Sanionas ledning och styrelse har under många år byggt upp ett starkt nätverk av viktiga beslutsfattare, affärsutvecklare 
och forskare inom den internationella läkemedelsindustrin med fokus på bioteknik samt andra operativa och finansiella 
aktörer inom denna bransch. Saniona använder nätverket som sin primära marknadsföringskanal för att söka partnerskap 
och köpare för sina läkemedelsprojekt och läkemedelskandidater. Kontakt med dessa aktörer sker antingen direkt eller via 
internationella konferenser. 
  
För att sprida information om Sanionas läkemedelsprojekt deltar Sanionas forskare i internationella vetenskapliga 
konferenser, vid vilka formella och informella möten med forskare från läkemedelsföretag arrangeras. Marknadsföring sker 
även genom att vetenskapliga publikationer sprider relevanta forskningsresultat avseende Sanionas läkemedelsprojekt. 
Bolagets webbsida ska fungera som en samlingspunkt för bland annat bolagsinformation, projekt, läkemedelskandidater 
och forskningsresultat och är därför ett viktigt marknadsföringsredskap parallellt med förstärkt närvaro i olika sociala 
medier. 
 

Målgrupp 
De värden i form av läkemedelsprogram, som idag finns i Saniona och som skapas framöver, ska färdigställas till nya 
betydelsefulla läkemedel av stora läkemedelsbolag och utvecklingskonsortier med tillräckliga finansiella muskler, tillräcklig 
kompetens inom klinisk utveckling, registrering, marknadsföring och försäljning. Dessa aktörer är därför Sanionas primära 
målgrupp i dagsläget. 
 

Kunder 
Saniona har redan nu ingått betydelsefulla avtal med några av världens största läkemedelsbolag, Pfizer Inc. och Janssen 
Pharmaceuticals, Inc. och har ingått i ett joint venture med Atlas Ventures Inc. Bolaget avser fortsätta arbetet med att 
attrahera ytterligare partners för utveckling av läkemedelskandidater. 
 

Konkurrenter 
Många av de stora läkemedelsbolagen, till exempel Pfizer, Astra Zeneca, MSD, GlaxoSmithKline (GSK), Novartis, Roche, 
Bristol-Myers och Sanofi, har en välutvecklad forskning kring jonkanaler.

6
 Saniona ser dock mer dessa aktörer som 

potentiella samarbetspartners än som konkurrenter. Bland mindre bolag vars forskning är fokuserat på jonkanaler kan 
bland annat nämnas Evotec AG, som genom sin CRO-verksamhet (Contract Research Organization) har tecknat många 
samarbetsavtal med läkemedelsbolag. Convergence är ett riskkapitalfinansierat spin-of bolag från GSK som fokuserar på 
modulering av specifika typer av jonkanaler relevanta för smärtstillande behandling. Enligt styrelsen i Saniona verkar det 
dock inte finnas någon överlappning mellan Sanionas fokusområden och de jonkanaler som Convergence fokuserar på. För 
flera av Sanionas specifika läkemedelsprojekt har Bolagets ledning inte identifierat några aktiva konkurrenter. 
 

                                                                        
5 http://www.prweb.com/releases/ion_channel_modulators/electrophysiology/prweb10579822.htm 
6 http://www.strategyr.com/Ion_Channel_Modulators_Market_Report.asp 
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Leverantörer 
Saniona har idag ett litet och specialiserat team som täcker Bolagets centrala ämnesområden inom läkemedelsutveckling. 
Bolagets strategi är att bibehålla detta team och komplettera med konsulter och specialiserade CRO-verksamheter. Saniona 
har idag ett samarbetsavtal med det indiska bolaget Syngene gällande syntetisk kemi och har dessutom mindre omfattande 
avtal med andra verksamheter avseende studier av läkemedelsabsorption, spridning och effekt i specifika 
sjukdomsmodeller. Inga av dessa CRO-avtal är affärskritiska för Sanionas verksamhet och skulle kunna bytas mot andra 
CRO-verksamheter med liknande tillgång till tjänster till en liknande kostnad. 
 

Väsentliga avtal 
Saniona har i dagsläget samarbetsavtal med tre partners; Janssen Pharmaceuticals, Inc., Pfizer Inc. och Ataxion (finansierat 
av Atlas Venture Inc.). Genom avtalen är Saniona berättigade till forskningsstöd för utveckling av de projekt som drivs 
tillsammans med dessa partners. Avtalen är separat inte att anse som nödvändiga för Sanionas verksamhet, men i det fall 
flera avtal skulle avbrytas i förtid kan Sanionas verksamhet komma att påverkas negativt. Mer information respektive avtal 
finns att tillgå under rubrik ”Läkemedelsutveckling genom tre olika modeller – Redan etablerade samarbeten”. Utöver 
ovanstående har Saniona inte ingått några avtal av väsentlig karaktär. 
 
Janssen Pharmaceuticals, Inc. 
I juli 2013 förlängdes ett pågående samarbete mellan Saniona och Janssen Pharmaceuticals, Inc. (Janssen) med ytterligare 
tolv månader. Inom ramen för samarbetet har Saniona rätt till milstolpsbetalningar för forskning och utveckling på upp till 
45 miljoner Euro, samt ytterligare kommersiella milstolpsbetalningar om upp till 30 miljoner Euro för den första 
framgångsrikt utvecklade och marknadsförda produkten. Härutöver tillkommer även royalties vid produktförsäljning. 
Janssen har fram till idag utbetalat mer än 12 miljoner Euro som forskningsstöd till NeuroSearch och Saniona inom ramen 
för detta avtal. Vid den tidpunkt som Janssen Pharmaceutical Inc. betalar den första delmålsersättningen till Saniona 
kommer NeuroSearch, enligt avtal parterna emellan, att erhålla 50 procent.  
 
Atlas Venture Inc. 
I juli 2013 överlät Saniona, i ett samarbete med Atlas Venture Inc. (Boston), alla rättigheter till de aktiva substanser som 
inbegrips i det så kallade Ataxi-programmet till det nystartade bolaget Ataxion Inc. i Boston. Rättigheterna överläts genom 
en överenskommelse där Saniona i sin tur erhöll ett delägande av Ataxion. Atlas Venture finansierar verksamheten genom 
riktade nyemissioner. Enligt det nuvarande forskningsavtalet erhåller Saniona forskningsstöd från Ataxion om cirka 1,2 
miljoner USD per år. Ataxion har en option att förlänga samarbetet med Saniona mot en löpande betalning för Sanionas 
arbete, samtidigt som Ataxion kommer att ansvara för vidareutveckling och kommersialisering av läkemedelskandidater. 
För varje framgångsrikt utvecklad och marknadsförd produkt från Ataxi-programmet har Saniona rätt till en royalty-procent 
på produktförsäljning, samt eventuell värdetillväxt av Sanionas aktier i Ataxion.  
 
Pfizer Inc. 
Saniona har nyligen inträtt i ett forsknings- och utvecklingssamarbete med Pfizer Inc. omfattande utveckling av nya 
läkemedel för behandling av ett fåtal betydelsefulla neurologiska sjukdomar. Saniona är inom ramen för samarbetet 
berättigade till betalningar för uppnådda forsknings- och utvecklingsmilstolpar. Det totala värdet av Sanionas betalningar 
för uppnådda forsknings- och utvecklingsmilstolpar uppgår till högst 52 miljoner USD. Saniona har hittills mottagit 1,5 
miljoner USD för finansiering av den första delen i samarbetet. Saniona har även rätt till royalty på samtliga produkter som 
utvecklas och kommersialiseras som ett resultat av samarbetet med Pfizer Inc.  
 

Patent 
De patentfamiljer som överfördes till Saniona i september 2012 omfattar främst positiva och negativa modulatorer för 
GABAA-receptorer (GABA är en typ av signalsubstans), modulatorer för kaliumkanaler (K+), nikotinreceptoragonister och 
positiva allosteriska modulatorer, samt återupptagshämmare av monoamin (MRIs), vilket fastställer en hög grad av 
patentskydd kring viktiga kemiska sammansättningar och deras motsvarighet. För närvarande innehar Saniona 18 
patentfamiljer inom sitt fokusområde. Saniona har övertagit ytterligare patentansökningar och patent, som Bolaget inte har 
för avsikt att upprätthålla medanledning av att de inte är hänförliga till Bolagets nuvarande fokusområden.  
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 
 

Erbjudandet 
Extra bolagsstämma i Saniona AB beslutade den 20 februari 2014 att genom riktad emission öka Bolagets aktiekapital med 
lägst 100 000 SEK och högst 170 000 SEK genom nyemission av lägst 2 000 000 och högst 3 400 000 aktier envar med ett 
kvotvärde om 0,05 SEK till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till lägst  
10 000 000 SEK och högst 17 000 000 SEK. Lägsta nivå för att genomföra emissionen är 10 000 000 SEK. 
 

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Bolagets och AktieTorgets respektive 
hemsida (www.saniona.com samt www.aktietorget.se), vilket beräknas ske under vecka 12, 2014.  Nedan anges villkor och 
anvisningar för erbjudandet. 
 

Teckningsberättigade 
Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och 
institutionella investerare. 
 

Företrädesrätt till teckning 
Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
 

Värdering 
Cirka 52,4 MSEK (pre-money). 
 

Teckningskurs 
Teckningskursen är 5,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 
 

Teckningstid 
Anmälan om teckning skall göras under perioden 4 mars – 18 mars 2014. 
 

Anmälan 
Anmälan om teckning av aktier skall avse lägst 1 000 aktier. 
 

Anmälningssedlar skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 18 mars 2014 på nedanstående 
adress, fax eller e-post:  
 

Sedermera Fondkommission   
Emissionstjänster  
Importgatan 4  Fax: +46 431 – 47 17 21 
SE-262 73 Ängelholm E-post: nyemission@sedermera.se 
 

Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast 
inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. 
Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. 
 

Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.saniona.com), AktieTorgets hemsida 
(www.aktietorget.se) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) från och med den 4 mars 2014. 
 

Rätt till förlängning av teckningstiden samt emissionens fullföljande 
Styrelsen förbehåller sig rätten att, under alla omständigheter, fatta beslut om att förlänga tiden för teckning och betalning. 
I det fall AktieTorgets bedömer att förutsättningarna inte finns för en ändamålsenlig handel i Bolagets aktie eller om 
fastställd lägsta nivå för emissionens genomförande inte uppnås, kommer emissionen inte att fullföljas. Beslut om att inte 
fullfölja emissionen kan senast fattas före det avräkningsnotor skall sändas ut.  
 

Principer för tilldelning 
Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande princip ska gälla.  
 

I första hand ska tilldelning av aktier ske till teckningsåtagare* för belopp motsvarande teckningsförbindelsen i 
nyemissionen. 
 

* Exklusive Jørgen Drejer och Thomas Feldthus som har ingått teckningsåtagande om sammanlagt 200 000 SEK. Dessa två teckningsåtagare 
förbinder sig gentemot Bolaget att, i den utsträckning aktier i nyemissionen ej tecknas av övriga tecknare i nyemissionen, teckna det antal 
aktier i nyemissionen som erfordras för att nyemissionen ska bli tecknad upp till 17 000 000 SEK, dock aktier för högst teckningsåtagandet. 
Syftet med ovanstående överenskommelse är att skapa goda förutsättningar för ägarspridning. 
 

http://www.saniona/
http://www.aktietorget/
http://www.saniona/
http://www.aktietorget/
http://www.sedermera.se/


 

  19 
 

I andra hand ska tilldelning av aktier ske till andra som tecknat aktier i nyemissionen, och för det fall att tilldelning till dessa 
inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning. 
 

Dock äger styrelsen rätt att, vid tilldelning till andra som tecknat aktier i nyemissionen, frångå ovanstående 
fördelningsgrund för att uppnå en erforderlig spridning bland allmänheten och därigenom möjliggöra för en regelbunden 
och likvid handel med bolagets aktier. 
 

I den mån det är möjligt kommer styrelsen tillse att varje tecknare erhåller lägst 1 000 aktier. Vid eventuell överteckning 
kommer tilldelning av aktier primärt att ske i jämna 1 000-tal. Om emissionen övertecknas kan dock anmälan resultera i 
utebliven tilldelning eller tilldelning av ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma 
att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. 
 

Tilldelning beräknas ske vecka 12, 2014. Snarast därefter kommer avräkningsnota att skickas till dem som erhållit tilldelning 
i erbjudandet. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.  
 

Betalning 
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med 
anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall 
ske senast fyra bankdagar därefter.  
 

Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning 
understiger försäljningspriset enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den part som ursprungligen 
tilldelades aktierna. 
 

Registrering och redovisning av tilldelade aktier 
Registrering av emissionen hos Bolagsverket beräknas ske vecka 15, 2014.  Tecknare med VP-konto erhåller därefter en VP-
avi med bekräftelse på att inbokning av aktier skett på dennes VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är 
förvaltarregistrerat, genom depå, sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 
 

Investerare bosatta utanför Sverige 
Investerare som är bosatta utanför Sverige kan vända sig till Sedermera Fondkommission på nedanstående telefonnummer 
för information om teckning och betalning. Observera att erbjudandet enligt detta memorandum inte riktar sig till personer 
som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter 
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 
 

Rätt till utdelning 
Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i 
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.  
 

Handel på AktieTorget 
Ingen organiserad handel finns med Bolagets aktie i dagsläget. Saniona har för avsikt att lista Bolagets aktie på AktieTorget. 
Första handelsdag är beräknad till den 22 april 2014. Handelsbeteckningen kommer att vara SANION. Bolagets aktie har  
ISIN-kod SE0005794617. En handelspost kommer att uppgå till en (1) aktie. 
 

Övrigt 
Samtliga aktier som erbjuds i denna emission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer 
som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission. 
 

Emissionsinstitut  
Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell nyemission. 
 

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till: 
Saniona AB   Sedermera Fondkommission  
Tel:      +45 20 28 97 05 Tel:      +46 431– 47 17 00 
E-post: saniona@saniona.com E-post: nyemission@sedermera.se  
 

Memorandum finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.saniona.com), AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt 
Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se).  
 
Memorandumet kan även erhållas kostnadsfritt från Saniona AB. 

http://www.saniona/
http://www.aktietorget/
http://www.sedermera/
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STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
 

STYRELSE 
 

Claus Braestrup – Styrelseordförande 
Claus Braestrup, född 1945, är styrelseordförande i Saniona sedan september 2012 och är även 
medgrundare av Bolaget. Dr. Braestrup var tidigare vVD för forskning och utveckling i H. Lundbeck 
A/S, noterade på Nasdaq OMX Copenhagen, innan han tillträdde som VD där. Dr Braestrup är bland 
annat styrelseledamot i Bavarian Nordic A/S, Santaris Pharma A/S, Evolva Holding SA, Gyros AB och 
Evotec AG. Dr. Braestrup har en universitetsexamen i biokemi och en medicinsk doktorsexamen från 
Köpenhamns universitet, där han under en period även var professor i neurovetenskap. Härutöver 
är Dr. Braestrup författare och medförfattare till fler än 125 vetenskapliga artiklar. Dr. Braestrup 
innehar 700 000 aktier privat (cirka 6,7 procent) i Saniona AB. 
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  
 

Bolag Position Tidsperiod 
Saniona AB Styrelseordförande Pågående 
Aniona ApS Styrelseordförande Pågående 
Bavarian Nordic A/S Styrelseledamot Pågående 
Evolva Holding SA Styrelseledamot Pågående 
Evotec AG Styrelseledamot Pågående 
Gyros AB Styrelseledamot Pågående 
Kastan ApS VD Pågående 
Santaris Pharma A/S Styrelseledamot Pågående 
Probiodrug AG Styrelseordförande Under perioden avslutat 
Veloxis Pharmaceuticals A/S Styrelseordförande Under perioden avslutat 

 
Delägarskap över 5 % de senaste fem åren 
 

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 
Saniona AB 6,7 6,7 Pågående 
Kastan ApS 100 100 Pågående 

 
 

Anker Lundemose – styrelseledamot 
Anker Lundemose, född 1961, är styrelseledamot i Saniona sedan september 2012 och är även 
medgrundare av Bolaget. Dr. Lundemose är bland annat VD och koncernchef i Bionor Pharma ASA. 
Lundemose som är medicine doktor, filosofie doktor och har en DMSc i medicinsk mikrobiologi, har 
lång erfarenhet från såväl näringsliv som företagsutveckling, samt forskning och utveckling inom 
flera viktiga terapeutiska områden, vilket bland annat inkluderar onkologi. Dr. Lundemose har en 
omfattande internationell erfarenhet och ett stort internationellt nätverk och har varit ansvarig för 
såväl förvärv inom bioteknik, riskkapitalinvesteringar och licensiering. Lundemose var även mellan 
2003 och 2005 VD för Prosidion Ltd. i Storbritannien och vVD för OSI Pharmaceuticals i New York, 
USA, fram till dess att OSI under 2010 förvärvades av Astellas Pharma.  Dr. Lundemose innehar 
700 000 aktier privat (cirka 6,7 procent) i Saniona.  
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  
 

Bolag Position Tidsperiod 
Adenium Biotech ApS Styrelseledamot Pågående 
Saniona AB Styrelseledamot Pågående 
Aniona ApS Styrelseledamot Pågående 
Bionor Pharma ASA VD Pågående 
Biotesch Advice & Consultancy ApS VD Pågående 
Polytherics Limited Styrelseledamot Pågående 
Topotarget A/S Styrelseledamot Pågående 
OSI Pharmaceuticals  vVD Under perioden avslutat 

 
Delägarskap över 5 % de senaste fem åren 
 

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 
Saniona AB 6,7 6,7 Pågående 
Biotesch Advice & Consultancy ApS 100 100 Pågående 
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Jørgen Drejer – styrelseledamot och VD 
Jørgen Drejer, född 1955, är styrelseledamot och VD i Saniona sedan september 2012 och är även 
medgrundare av Bolaget. Dr. Drejer var en av medgrundarna till NeuroSearch och verkade under 
lång tid som vVD och forskningschef i samma bolag. Dr. Drejer är en serieentreprenör och har varit 
med och grundat och bistått vid grundandet av flera biotech-företag, såsom bland annat NsGene, 
Sophion Biosciences, Antalium, Azign och Atonomics. Dr. Drejer är medlem i den danska akademin 
för tekniska vetenskaper och har även varit medlem av styrelsen vid det danska nationella 
forskningsrådet för oberoende forskning. Drejer, som har en doktorsexamen i neurobiologi från 
Köpenhamns universitet, är författare till fler än 75 vetenskapliga artiklar.  Dr. Drejer innehar 
2 300 000 aktier privat (cirka 21,9 procent) i Saniona.  
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  
 

Bolag Position Tidsperiod 
Saniona AB Styrelseledamot och VD Pågående 
Aniona ApS Styrelseledamot och VD Pågående  
Atonomics A/S Styrelseledamot Pågående 
Azign Bioscience A/S Styrelseledamot Pågående 
Delta Styrelseledamot  Pågående  
Delta Reader A/S Styrelseordförande Pågående 
NsGene A/S Styrelseledamot Under perioden avslutat 
Origio A/S Styrelseledamot Under perioden avslutat 
Poseidon Pharmaceuticals A/S Styrelseledamot Under perioden avslutat 
Zgene A/S Styrelseledamot Under perioden avslutat 

 
Delägarskap över 5 % de senaste fem åren 
 

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 
Saniona AB 21,9 21,9 Pågående 

 
 

Thomas Feldthus – Styrelseledamot och CFO 
Thomas Feldthus, född 1960, är styrelseledamot och CFO i Saniona sedan september 2012 och är 
även medgrundare av Bolaget. Feldthus är även CFO i läkemedelsbolaget WntResearch AB (publ). 
Feldthus har bland annat varit medgrundare av danska Symphogen A/S och arbetade under tolv år i 
bolaget som CFO. Feldthus har anskaffat mer än 200 miljoner EUR i riskkapital och förhandlat fram 
flera samarbetsavtal, inklusive ett avtal värt 300 miljoner USD med Genentech. Dessförinnan har 
han tjänstgjort som Investment Manager på Novo A/S och Corporate Development Manager på 
Novo Nordisk A/S. Feldthus är utbildad civilingenjör och har en MBA från London Business School. 
Feldthus innehar 1 800 000 aktier privat (cirka 17,2 procent) i Saniona. 
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  
 

Bolag Position Tidsperiod 
Saniona AB Styrelseledamot  Pågående 
Aniona ApS Styrelseledamot  Pågående  
Fertilizer Invest ApS Styrelseledamot och VD Pågående 

 
Delägarskap över 5 % de senaste fem åren 
 

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 
Saniona AB 17,2 17,2 Pågående 
Fertilizer Invest ApS 100 100 Pågående 
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Leif Andersson – Styrelseledamot 
Leif Andersson, född 1957, styrelseledamot sedan januari 2014. Andersson har arbetat med 
kommunikation i olika former under de senaste 30 åren. Han är en framgångsrik entreprenör som 
bland annat varit medgrundare av Sund kommunikation, en av Sveriges största PR-byråer. Bolaget 
förvärvades 2009 av den internationella koncernen Huntsworth, noterad i London, och bytte namn 
till Grayling. Andersson startade sin karriär som journalist i mitten av 1980-talet och har bland annat 
arbetat för Dagens Industri och den danska motsvarigheten, Børsen. Han har också varit 
affärsområdeschef på managementkonsultbolaget Booz, Allen & Hamilton, samt 
kommunikationsdirektör och ingått i affärsledningen på Framfab. Nu arbetar han som styrelseproffs 
i mindre bolag där han också är investerare. Andersson är utbildad journalist, svensk medborgare, 
men bosatt i Danmark sedan över 20 år. Andersson innehar via bolag 482 200 aktier (cirka 4,6 
procent) i Saniona. 
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren 
 

Bolag Position Tidsperiod 
Saniona AB Styrelseledamot  Pågående 
Aniona ApS Styrelseledamot Pågående 
Leif Andersson Consulting ApS VD Pågående 
Sensitivus ApS VD Pågående 
Grayling and Citigate Norden AB Styrelseledamot  Under perioden avslutat  
KANMalmö AB Styrelseordförande  Under perioden avslutat 
Sund kommunikation AB Styrelseordförande  Under perioden avslutat  

 
Delägarskap över 5 % de senaste fem åren 
 

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 
Sensitivus ApS 41 41 Pågående 
Leif Andersson Consulting ApS 100 100 Pågående 
KANMalmö AB 10 10 Under perioden avslutat 
Sund kommunikation AB 50-37,5 50-37,5 Under perioden avslutat  

 
 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
 

Jørgen Drejer – Styrelseledamot och VD 
Se styrelsen. 
 

Thomas Feldthus – Styrelseledamot och CFO 
Se styrelsen. 
 

Palle Christophersen – CSO 
Palle Christophersen, född 1958, är CSO och medgrundare av Saniona. Dr. Christophersen anslöt till 
NeuroSearch under 1991 som forskare i elektrofysiologi och tjänstgjorde från 1994 som 
projektledare. Inom denna tjänst utvecklade Christophersen bland annat NeuroPatch-systemet och 
upptäckte Endovion för sicklecellanemi. Under åren 2004-2011 var Christophersen anställd som chef 
för in vitro farmakologi och utsågs under 2006 till medlem i NeuroSearchs ledningsgrupp.  
Dr. Christophersen, som har en doktorsexamen i fysiologi från Köpenhamns universitet, har skrivit 
fler än 60 vetenskapliga artiklar och står bakom forskning som lett till fler än 60 patent.  
Dr. Christophersen innehar 800 000 aktier privat (cirka 7,6 procent) i Saniona.  
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren 
Inga engagemang att rapportera 
 
Delägarskap över 5 % de senaste fem åren 
 

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 
Saniona AB 7,6 7,6 Pågående 
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Övriga upplysningar om styrelse och VD 
Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. 
Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner 
för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor som rör revisions- och 
ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har 
heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna.  
 
Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Samtliga styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress. Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har 
dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem 
åren. Det finns inga anklagelser eller sanktioner från bemyndigade myndigheter (däribland godkända 
yrkessammanslutningar) mot dessa personer och inga av dessa personer har under de senaste fem åren av domstol 
förbjudits att ingå i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner i 
företag. 
 
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit inblandad i konkurs, 
försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning. 
 

Förstärkning av styrelsen  
Saniona har för avsikt att intill tiden för nästa årsstämma verka för att styrelsen tar in en oberoende extern 
styrelseledamot. 
 

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare under 2013 
 

(SEK) Arvode Fakturerad ersättning Totalt 
Claus Bræstrup, styrelseordförande 0 0 0 
Jørgen Drejer, styrelseledamot och VD 695 733 0 695 733 
Anker Lundemose, styrelseledamot 0 0 0 
Leif Andersson, styrelseledamot 0 0 0 
Thomas Feldthus, styrelseledamot och CFO  697 182 0 697 182 
Palle Christoffersen, CSO 658 492 0 658 492 

 

Notera att ersättningarna i tabell ovan är omräknade från danska till svenska kronor med en genomsnittlig kurs för helåret 2013 om 0,8624 
SEK. 
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FORSKNINGSLEDNING OCH MEDARBETARE 
 

Palle Christophersen, PhD – CSO 
Dr. Christophersen har arbetat i mer än 20 år inom läkemedelsindustrin, som forskningschef samt specialist inom området 
jonkanaler. Dr. Christophersen är författare till fler än 60 referentgranskade vetenskapliga artiklar, är en uppfinnare som 
ligger bakom fler än 60 patent samt är medarrangör av det årliga symposiet om jonkanaler i Köpenhamn. Dr. 
Christophersen är utbildad vid Köpenhamns universitet till biolog och har ett PhD i fysiologi och biofysik. 
 

Dorte Strøbæk, PhD – Chefsforskare, jonkanalsfysiologi 
Dr. Strøbæk arbetade som elektrofysiolog på NeuroSearch i 20 år och tjänstgjorde som chef inom avdelningen för 
jonkanalsfarmakologi från 1998, där hon ledde personalen samt den fördjupade forskningen kring jonkanaler. Strøbæk är 
medförfattare till fler än 30 referentgranskade rapporter, huvudsakligen inom området kaliumjonkanaler. 
 

Charlotte Hougaard, PhD – Chefsforskare, jonkanalsfysiologi 
Dr. Hougaard är utbildad biolog och har en PhD i cellulär fysiologi från Köpenhamns universitet. Dr. Hougaard har mer än 15 
års praktisk laboratorieerfarenhet inom området för jonkanaler, inkluderat elektrofysikaliskt händelseförlopp och in vitro-
farmakologiska studier på enstaka celler. Dr. Hougaard är medförfattare till fler än 25 referentgranskade artiklar, en 
översiktsartikel samt 17 patent. 
 

Janus Schreiber Larsen, PhD – Projektledare och medicinsk kemichef 
Dr. Larsen har en PhD i medicinsk kemi från Syddanska Universitetet. Dr. Larsen har arbetat inom läkemedelsindustrin i tolv 
år och har varit aktiv inom alla delar av läkemedelsutvecklingen. Dessutom har Dr. Larsen ansvarat för optimering och 
uppskalning av läkemedelskandidater för GMP-framställning. Dr. Larsen har lett kemi-team av betydande storlek och hans 
huvudsakliga forskningsområde har varit GABA-receptorer. Dr. Larsen är författare till flera forskningsrapporter och mer än 
25 patentansökningar. 
 

Karin Sandager-Nielsen, PhD – Chef för in vivo-farmakologi 
Dr. Sandager Nielsen är en erfaren in vivo-farmakologist med mer än 15 års läkemedelsutvecklingsexpertis inom den 
farmaceutiska industrin, med särskilt fokus på beteende-farmakologi och CNS-sjukdomar. Dr. Nielsen är i grunden biolog 
och har en PhD i neurofarmakologi från Köpenhamns universitet. Hon har författat 17 referentgranskade vetenskapliga 
artiklar och är meduppfinnare bakom 13 patent.  
 

Tino Dyhring, PhD – Chef för molekylär och cellular farmakologi 
Dr. Dyhring är biokemist och innehar en PhD i cellulär fysiologi från Köpenhamns universitet. Dyhring har arbetat inom 
läkemedelsindustrin i 17 år med ansvar inom molekylär och cellulär farmakologi och högkapacitetsscreening. Han har även 
haft ledningsansvar och varit verksam som biologisk chef, samt var även del av forskningsledningen inom NeuroSearch. Dr. 
Dyhring är medförfattare till 33 referentgranskade vetenskapliga artiklar och är uppfinnare bakom fler än 50 patent. 
 

Thomas A. Jacobsen, MSc – Chef för absorption, distribution, metabolism och utsöndring (ADME) 
Thomas Jacobsen innehar en filosofie magisterexamen i oorganisk kemi från Köpenhamns universitet och har arbetat inom 
läkemedelsindustrin i sju år med ansvar inom instrumentalteknik och optimering av den farmakokinetiska plattformen, 
inkluderat genomförande av hög genomströmningsscreening av relevanta ADME-analyser. 
 

David T. Brown, PhD – Projektledare, medicinsk kemi 
Dr. Brown har arbetat i mer än tio år som medicinsk kemist och forskningsprojektledare inom området jonkanaler och 
monoamintransportörer. Dr. Brown har drivit insatser inom medicinsk kemi i alla delar av processen inom utveckling av 
läkemedel, från screeningprocessen och fram till val av preklinisk läkemedelskandidat. Dr. Brown innehar en PhD i syntetisk 
organisk kemi och är medförfattare till tre vetenskapliga artiklar och är meduppfinnare till sju patent. 
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KOMPLETTERANDE INFORMATION 
 
Revisor 
Bengt Wahlström 
Deloitte AB 
Rehnsgatan 11 
113 79, Stockholm 
 
Bengt Wahlström är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. 
 

Medelantalet anställda i koncernen 
 

 2014 
1 mån. 

2013 
12 mån. 

2012 
4 mån. 

Kvinnor 6,8 4,8 7,5 
Män 6,4 6,7 6,8 
Totalt 13,2 11,6 14,3 

 

Transaktioner med närstående 
Jørgen Drejer och Thomas Feldthus har bistått med varsitt lån till Saniona om 250 000 DKK (totalt 500 000 DKK) från den 12 
september 2013 till den 28 januari 2014. Ingen ränta utgick för dessa lån. Lånen är idag återbetalda och reglerade. 
Härutöver har det inte förekommit några transaktioner med närstående.  
 

Vinstutdelning och rösträtt m.m. 
Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i emissionen som beskrivs i detta 
memorandum ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på 
avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning 
eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att 
ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas 
efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. 
 
Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid årsstämma ger varje aktie i 
Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare 
samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.  
 
Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att 
inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål 
för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren.  
 
Bolaget omfattas av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om budplikt och offentliga erbjudanden till aktieägarna i 
bolag anslutna till AktieTorget. Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda att förvärva alla aktier i ett 
bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt passerar 30 %. 
 
Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget 
beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ge ut nya aktier, ska ägare av aktier äga 
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. 
 
Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat 
någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon 
utdelning i Bolaget.  Bolaget planerar inte att lämna någon utdelning under den närmaste tiden. Eventuell framtida 
utdelning kommer att beslutas av styrelsen i Saniona.  
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Intressen i Saniona 
Sedermera Fondkommission (”Sedermera”) är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med 
nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. Sedermera äger inga aktier i Bolaget men kan komma att teckna aktier i 
nyemissionen på samma villkor som övriga tecknare. Sedermera och AktieTorget ingår sedan 15 december 2013 som 
separata och oberoende bifirmor i ATS Finans AB (tidigare, sedan mars 2010, var Sedermera och AktieTorget systerbolag i 
samma koncern). ATS Finans AB är ett värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. 
Närståendeförhållandet mellan AktieTorget och Sedermera medför en potentiell intressekonflikt. AktieTorget har särskilt 
att beakta detta i sin anslutningsprocess och marknadsövervakning. 
 
Sanionas huvudägare, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare Jørgen Drejer, Thomas Feldthus, Leif Andersson 
och Palle Christophersen har i den aktuella nyemissionen lämnat teckningsförbindelser. Lämnade teckningsförbindelser 
beskrivs närmare under avsnittet ”Teckningsförbindelser” i detta memorandum. Vidare äger styrelseledamöter i Bolaget 
aktier i Saniona. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet ”Styrelse och ledande 
befattningshavare” i detta memorandum.  
 
Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra 
personer i ledande befattningar i Saniona och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är 
inblandade i nyemissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget.  
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Övrigt 
• Det finns inga avtal mellan Bolaget eller dess dotterbolag och någon styrelseledamot eller ledande 

befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår 
under rubriken ”Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare”. 
 

• Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit inblandad i 
konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.  
 

• Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de 
senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser 
eller sanktioner från bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot dessa 
personer och inga av dessa personer har under de senaste fem åren av domstol förbjudits att ingå i förvaltnings-, 
lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner i företag. 
 

• Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer, förvaltnings-, 
lednings- och kontrollorgan eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare 
ingår.  
 

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

• Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.  
 

• Lock up-avtal beskrivs närmare under rubriken ”Lock up-avtal”. Härutöver har huvudägare, styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare med aktieinnehav inte beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå 
rösträtt eller på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier. 
 

• Styrelsen bedömer att Bolagets och dotterbolagens nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn 
till verksamheternas art och omfattning. 

 
• Inga utestående optionsprogram finns vid upprättandet av detta memorandum. Såvitt styrelsen känner till 

föreligger inte heller några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare. 
 

• Saniona AB bildades den 30 januari 2014 genom en så kallad apportemission. Apportegendomen bestod av 
samtliga 104 822 aktier i Aniona ApS. Apportegendomens värde fastställdes utifrån ett aktuellt substansvärde på 
aktierna i Aniona ApS, vilket vid tidpunkten uppgick till cirka 575 000 SEK.  
 

• Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud gjorts av någon tredje part.  
 

• I det fall nyemissionen blir fulltecknad kommer 3 400 000 aktier att nyemitteras. Det medför en procentuell 
utspädning (emitterat antal aktier/totalt nytt antal aktier) av aktiekapitalet om cirka 24,5 procent för befintliga 
aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum.  
 

• Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller 
juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna emission. 
 

Likviditetsgarant 
Saniona har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant (market maker) för sin aktie i samband med listningen 
på AktieTorget. Syftet är att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den 
löpande handeln. Enligt avtalet ska Sedermera Fondkommission säkerställa en spread mellan köp- och säljkurs om maximalt 
sex (6) procent. På köp- och säljsidan ska Sedermera Fondkommission ställa handelsposter motsvarande cirka femtusen  
(5 000) SEK. Åtagandet påbörjas i samband med Bolagets listning på AktieTorget. 
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AKTIEKAPITAL 
 

• Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK. 
• Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken. 
• Registrerat aktiekapital är 524 110,00 SEK. 
• Kvotvärde är 0,05 SEK. 
• Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor. 
• Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en 

röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst. 
• Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktieägare i 

Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom 
behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i 
elektroniskt format. 

• Emissionsinstitut och kontoförande institut är: Sedermera Fondkommission med adress Importgatan 4, 262 73 
Ängelholm. 

• Aktiens ISIN-kod är: SE0005794617. 
 

Aktiekapitalets utveckling 
 

År Händelse Kvotvärde Ökning av 
antalet aktier 

Ökning av 
aktiekapital 

Totalt antal 
aktier 

Totalt 
aktiekapital 

2014 Bolagsbildning 0,05 10 482 200 524 110,00 10 482 200 524 110,00 
2014* Nyemission 0,05 3 400 000 170 000,00 13 882 200 694 110,00 

 

* Vid fulltecknad nyemission.  

 

Regelverk 
Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är anslutna till 
AktieTorget. Utöver AktieTorgets regelverk gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar: 
 

• Aktiebolagslagen 
• Lagen om handel med finansiella instrument 

 

Tillgängliga handlingar 
Bolaget håller följande handlingar tillgängliga i pappersform under detta dokuments giltighetstid: 
 

 Stiftelseurkund 

 Bolagsordning  

 Historisk finansiell information 

 Årsredovisningar som via hänvisning har införlivats till detta memorandum 
 
Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor med adress c/o Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, Box 4501, 203 20 
Malmö. 
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN I SANIONA AB 
 

Ägarförteckning per den 31 januari 2014 
 

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital 
Jørgen Drejer 2 300 000 21,9 
Thomas Feldthus 1 800 000 17,2 
Palle Christophersen 800 000 7,6 
Claus Braestrup 700 000 6,7 
Anker Lundemose 700 000 6,7 
Övriga (cirka 20 st.) 4 182 200 39,9 

Totalt 10 482 200 100,0 

 
Huvudägarna Jørgen Drejer, Thomas Feldthus, Palle Christophersen, Claus Braestrup och Anker Lundemose äger 
tillsammans cirka 60 procent av röster och kapital i Saniona AB. Det finns inga avtal eller andra överenskommelser som 
reglerar att aktieägare inte kan slå sig samman och gemensamt påverka beslut i Bolaget. Därmed finns det inga garantier 
för att sådan eventuell uppkommen kontroll inte kan komma att missbrukas. 
 

Ägarförteckning vid fulltecknad nyemission 
 

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital Andel av röster och kapital (%) i det fall 
Jørgen Drejer och Thomas Feldthus tilldelas 

aktier   
Jørgen Drejer 2 300 000* 16,6 16,7 
Thomas Feldthus 1 800 000** 13,0 13,1 
Palle Christophersen 800 000*** 5,8 5,9 
Claus Braestrup 700 000 5,0 5,0 
Anker Lundemose 700 000 5,0 5,0 
Övriga (cirka 20 st.) 4 182 200 30,1 30,1 
Aktier som nyemitteras 3 400 000 24,5 24,2 

Totalt 13 882 200 100,0 100,0 

 
* Jørgen Drejer har gjort teckningsåtagande om 100 000 SEK. 
** Thomas Feldthus har gjort teckningsåtagande om 100 000 SEK. 
*** Palle Christophersen har gjort teckningsåtagande om 100 000 SEK. 

 
Tilldelning 
Observera att Jørgen Drejer och Thomas Feldthus inte är garanterade tilldelning till skillnad mot övriga teckningsåtagare. 
För ytterligare information om tilldelning, se huvudrubrik ”Villkor och anvisningar” med underrubrik ”Principer för 
tilldelning” tidigare i detta memorandum. 
 

Lock up-avtal  
Huvudägarna Jørgen Drejer och Thomas Feldthus har tillsammans med styrelseledamöterna, Claus Braestrup och Anker 
Lundemose, samt forskningschef Palle Christophersen förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från AktieTorget 
avyttra mer än 10 procent av sitt ägande under en tidsperiod om 12 månader från och med första handelsdagen på 
AktieTorget. Utan hinder av ovanstående får dock aktieavyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter.  
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
 

Om den finansiella översikten 
Aniona ApS, som registrerades i november 2011, startade sin verksamhet i september 2012. Den 30 januari 2014 bildades 
Saniona AB, koncernens moderbolag. Koncernförhållande uppstod således den 30 januari 2014. Med anledning därav 
utgörs räkenskaperna i detta memorandum av dotterbolaget Aniona ApS räkenskaper. I den finansiella översikten ingår 
räkenskaper för perioderna 2011-11-11 – 2012-12-31 och 2013-01-01 – 2013-12-31. Räkenskapsåret 2012 är förlängt med 
anledning av att Aniona ApS bildande innan årsskiftet 2011/2012.  
 
Räkenskaperna har kompletterats med kassaflödesanalys för räkenskapsåren 2011-11-11 – 2012-12-31 och 2013-01-01 – 
2013-12-31. Dessa tillkommande räkenskaper har upprättats i det specifika syftet att ingå i detta memorandum och har inte 
granskats av Bolagets revisor.  
 

Utvalda finansiella poster från det danska dotterbolaget Aniona ApS* 
 

 2013-01-01 2011-11-11 
 2013-12-31 2012-12-31 
 12 mån. Ca. 13 mån. 
   
Intäkter (KSEK)  13 319   7 861  
Rörelsens kostnader (KSEK)  14 979   10 072  
Rörelseresultat (KSEK) -1 660  -2 211  
Resultat före skatt (KSEK) -1 672  -2 225  
Rörelsemarginal (%) -12% -28% 

   
   

Immateriella anläggningstillgångar (KSEK)  -     -    
Materiella anläggningstillgångar (KSEK)  1 227   52  
Omsättningstillgångar (KSEK)  1 968   7 258  
Eget kapital (KSEK)  -2 896   -1 531 
Långfristiga skulder (KSEK)  -     2 907  
Kortfristiga skulder (KSEK)  6 865   3 951  
Balansomslutning (KSEK)  3 968   7 966  
Soliditet (%) -73 -19,2 
Kassaflöde från den löpande verksamheten (KSEK) -5 168   4 223  
Kassaflöde (KSEK) -6 295   7 138  
Likvida medel (KSEK)  912   7 105  
Utdelning (KSEK)  -     -    

 

* Tabellen är ej granskad av Bolagets revisor. 

 
Definitioner 
Rörelsemarginal:   Rörelseresultat dividerat med intäkter. 
Soliditet:   Eget kapital dividerat med balansomslutning. 

 

Omräknad valuta från DKK till SEK i den finansiella översikten 
Notera särskilt att räkenskaperna i detta memorandum är baserade på räkenskaperna i Aniona ApS Årsredovisning för 
2013, vars rapporteringsvaluta är danska kronor (DKK). Notera även att räkenskaperna i detta memorandum, för att ge en 
så tydlig bild som möjligt, är omräknade från danska kronor (DKK) till svenska kronor (SEK). Dessa omräknade räkenskaper 
är inte granskade av Bolagets revisor. Av revisor reviderade räkenskaper finns att tillgå i Aniona ApS Årsredovisning 2013. 
 
Resultaträkning 
Resultaträkningen i den finansiella översikten för 2012 och 2013 nedan är baserad på reviderade räkenskaper från Aniona 
ApS årsredovisning för 2013. För omräkning till SEK har den genomsnittliga växelkursen för helåren 2012 (85,62) respektive 
2013 (86,24) använts. De omräknade räkenskaperna har inte granskats av Bolagets revisor. 
 
Balansräkning 
De siffror som ingår i balansräkningen i den finansiella översikten per 2012-12-31 och 2013-12-31 i detta memorandum är 
baserade på reviderade räkenskaper från Aniona ApS årsredovisning för 2013. För omräkning till SEK har växelkursen per 
den 31 december 2012 (83,56) respektive växelkursen per den 31 december 2013 (87,14) använts. De omräknade 
räkenskaperna har inte granskats av Bolagets revisor. 
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Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information 
Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I den årsredovisning som införlivas via hänvisning (se 
nedan) ingår revisionsberättelse för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper. 
Bolagets årsredovisning är upprättad enligt danska GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) och 
Årsregnskabsloven. 
 
Införlivade dokument ska läsas som en del av memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på 
Bolagets huvudkontor (c/o Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, Box 4501, 203 20 Malmö) och på Bolagets hemsida 
(www.saniona.com). 
 
Införlivas via hänvisning – Årsredovisning för Aniona ApS 2013-01-01 – 2013-12-31 
 

Avseende framtida redovisning 
Det danska dotterbolaget, Aniona ApS, kommer även fortsättningsvis att upprättas enligt danska GAAP, medan Saniona AB 
och koncernen kommer att upprättas enligt svenska GAAP. Den stora skillnaden mellan danska GAAP och svenska GAAP är 
relaterad till behandling av patent- och utvecklingskostnader. 
 
I Sverige är patent och utvecklingskostnader i de flesta fall aktiverade och skrivs av över den beräknade livslängden för den 
immateriella tillgången. I Danmark är motsvarande kostnader upptagna i resultaträkningen efterhand som de ökar. I 
konsolideringen av Aniona ApS i koncernredovisningen kommer patent och utvecklingskostnader att räknas in i enlighet 
med svenska GAAP. 
 

Tidpunkter för ekonomisk information 
 

Innevarande räkenskapsperiod: 2014-01-30 – 2014-12-31 
Halvårsrapport, 2014 2014-08-22 
Delårsrapport 3, 2014 2014-11-21 
Bokslutskommuniké 2014 2015-02-20 
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Resultaträkning i sammandrag – Aniona ApS 
 

(SEK´000) 2013-01-01 2011-11-11 
 2013-12-31 2012-12-31 
 12 mån. Ca. 13 mån. 
   
Intäkter        13 319           7 861  
   
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter -660  -1 069  
Övriga externa kostnader -4 990  -5 230  
Personalkostnader -8 880  -3 774  
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar 

-449                -    

   
Rörelseresultat -1 660  -2 211  

   
Övriga finansiella intäkter                1                -    
Övriga finansiella kostnader -14  -14  
   
Resultat efter finansiella poster -1 672  -2 225  

   
Skatt på årets resultat             413              550  
   
Årets resultat -1 259  -1 675  

 

* Notera att tabellen inte är granskad av Bolagets revisor. Notera även att ovanstående räkenskaper är omräknade från danska kronor 
(DKK) till svenska kronor (SEK). För ytterligare information hänvisas till rubrik ”Omräknad valuta från DKK till SEK i den finansiella 
översikten” på sidan 30. 
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Balansräkning i sammandrag – Aniona ApS 
 

(SEK ’000) 2013-12-31 2012-12-31 
   
TILLGÅNGAR   
Inventarier, verktyg och installationer           1 227                 52  
Materiella anläggningstillgångar           1 227                 52  
Andra långfristiga fordringar              763                  -    
Uppskjuten skattefordran                10               656  
Finansiella anläggningstillgångar              773               656  
   
Anläggningstillgångar           2 000               708  

   
Övriga fordringar              634               103  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              422                 50  
Kortfristiga fordringar           1 056               154  
   
Kassa och bank              912            7 105  
   
Omsättningstillgångar           1 968            7 258  

   
SUMMA TILLGÅNGAR           3 968            7 966  

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Aktiekapital              120               115  
Balanserad vinst eller förlust -1 757 29 
Årets resultat -1 259 -1 675 
Eget kapital - 2 896 - 1 531 

   
Övriga avsättningar                 -              2 639  
Avsättningar                 -              2 639  

   
Övriga skulder                 -              2 907  
Långfristiga skulder                 -              2 907  
   
Förskott från kunder              146                  -    
Leverantörsskulder           1 668               993  
Aktuella skatteskulder              263               116  
Övriga skulder           4 788            2 843  
Kortfristiga skulder           6 865            3 951  
   
Skulder           6 865            6 858  

   
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER           3 968            7 966  

 

* Notera att tabellen inte är granskad av Bolagets revisor. Notera även att ovanstående räkenskaper är omräknade från danska kronor 
(DKK) till svenska kronor (SEK). För ytterligare information hänvisas till rubrik ”Omräknad valuta från DKK till SEK i den finansiella 
översikten” på sidan 30. 
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Förändring eget kapital i sammandrag – Aniona ApS 
 

(SEK´000) 2013-01-01 2011-11-11 
 2013-12-31 2012-12-31 
 12 mån. Ca. 13 mån. 
   
Eget kapital vid räkenskapsårets ingång -1 531                 98  
Kapitalökning 0                23  
Årets resultat -1 259  -1 675  
Omräkningsdifferens -106                 23  
Eget kapital vid räkenskapsårets utgång -2 896  -1 531  

 
 

Kassaflödesanalys i sammandrag – Aniona ApS 
 

(SEK´000) 2013-01-01 2011-11-11 
 2013-12-31 2012-12-31 
 12 mån. Ca. 13 mån. 
Rörelseresultat -1 660  -2 211  
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar  444   -    
Övriga avsättningar -2 667   2 686  
Förändring rörelsekapital -1 285   3 747  
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 168   4 223  

   
Ränteintäkter erhållna  1   -    
Räntekostnader betalda -14  -15  
Betald skatt  1 204   -    
Kassaflöde från den operativa verksamheten -3 976   4 208  

   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 580  -53  
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -739   -    
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 319  -53  

   
Upptagna lån  -     2 959  
Kapitalökning  -     23  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -     2 982  

   
Årets totala kassaflöde -6 295   7 138  
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 
 

Nettoomsättning, rörelseresultat, skulder och soliditet 
Det danska dotterbolaget Aniona har fram till idag bedrivit utvecklingsverksamhet. Med anledning därav har dotterbolaget 
ännu inte redovisat någon nettoomsättning. Aniona har dock under den period som omfattar den finansiella översikten 
redovisat intäkter som nästintill uteslutande bestått av kapital som genererats via milstolpsbetalningar från Anionas 
samarbetspartners.  
 
Under 2011/2012 uppgick rörelseresultatet till -2 211 KSEK, vilket främst var hänförligt till intäkter om 7 861 KSEK, samtidigt 
som övriga externa kostnader uppgick till 5 230 KSEK och personalkostnaderna uppgick till 3 774 KSEK. De övriga externa 
kostnaderna bestod av periodiseringar från avtal med Janssen om 2 686 KSEK, externa utvecklingskostnader om 1 803 KSEK, 
samt administrations- och försäljningskostnader om 729 KSEK. Kassa och bank uppgick till 7 105 KSEK och soliditeten 
uppgick till -19,2 procent. Dotterbolagets långfristiga skulder uppgick till 2 907 KSEK, vilket var hänförligt till nämnt lån från 
NeuroSearch. De kortfristiga skulderna uppgick till 3 951 KSEK vilket främst var hänförligt till övriga skulder. De övriga 
skulderna bestod främst av periodiserade avgångsvederlag för övertagna anställda från NeuroSearch om 1 827 KSEK, samt 
skatt och övriga kostnader om 467 KSEK . Anläggningstillgångarna uppgick till 708 KSEK och utgjordes nästan uteslutande av 
uppskjuten skattefordran om 656 KSEK. Eget kapital uppgick till -1 531 KSEK. 
 
För räkenskapsåret 2013 uppgick rörelseresultatet till -1 660 KSEK, vilket främst var hänförligt till intäkter om 13 319 KSEK, 
samtidigt som personalkostnaderna ökade från föregående år och uppgick till 8 880 KSEK. De övriga externa kostnaderna 
uppgick till 4 990 KSEK efter periodiseringar från föregående år om 2 687 KSEK och utgjordes främst av externa 
utvecklingskostnader om 3 328 KSEK, administrativa kostnader om 1 614 KSEK, fastighetskostnader om 1 495 KSEK, 
patentkostnader om 776 KSEK och försäljningskostnader om 464 KSEK. Kassa och bank minskade och uppgick till 912 KSEK 
och soliditeten uppgick till -73 procent. Aniona redovisade inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna uppgick till 
6 865 KSEK och bestod främst av ökade övriga skulder om 4 788 KSEK och ökade leverantörsskulder om 1 668 KSEK. De 
övriga skulderna bestod främst av skuld till NeuroSearch om 3 031 KSEK, semesterersättningar om 805 KSEK och skulder till 
ledning om 598 KSEK. Anläggningstillgångarna ökade och uppgick till 2 000 KSEK och utgjordes främst av materiella 
anläggningstillgångar i form av inventarier, verktyg och installationer om 1 227 KSEK. De finansiella anläggningstillgångarna 
uppgick till 773 KSEK. Eget kapital uppgick till -2 896 KSEK. 
 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2011/2012 var positivt och uppgick till 4 223 KSEK, vilket främst 
påverkades positivt av förändring av rörelsekapital om 3 747 KSEK, samtidigt som rörelseresultatet var negativt och uppgick 
till -2 211 KSEK. Kassaflödet från den operativa verksamheten uppgick till 4 208 KSEK, samtidigt som kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -53 KSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 2 982 KSEK och 
utgjordes nästintill uteslutande av upptagna lån. Periodens totala kassaflöde uppgick till 7 138 KSEK.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under helåret 2013 var negativt och uppgick till -5 168 KSEK, vilket främst var 
hänförligt till övriga avsättningar om -2 667 KSEK, ett negativt rörelseresultat om -1 660 KSEK, samt förändring av 
rörelsekapital om -1 285 KSEK. Även kassaflödet från den operativa verksamheten minskade och uppgick till -3 976 KSEK. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten var negativt och uppgick till -2 319 KSEK, främst till följd av investeringar i 
materiella anläggningstillgångar om -1 580 KSEK. Årets totala kassaflöde minskade betydligt i jämförelse med föregående 
period och uppgick till -6 295 KSEK.  
 
Skillnaden i kassaflöde mellan 2011/2012 och 2013 förklaras genom att Aniona registrerat en förlust före skatt om 2 211 
KSEK av vilket 2 686 KSEK var hänförligt till periodiseringar från avtal med Janssen Pharmaceuticals Inc. Dotterbolaget 
redovisade således ett litet positivt kassaflöde och en mindre nettovinst från den operativa verksamheten under 2012 före 
periodiseringar hänförliga till avtalet med Janssen. Härutöver upptog Aniona ett lån om 2 907 KSEK från NeuroSearch vilka 
också hade inbetalt avgångsvederlag till Aniona för de uppsagda anställda som övertagits av Aniona. Kombinerat 
resulterade ovanstående i ett stort positivt kassaflöde trots att dotterbolaget bokade en nettoförlust och ett negativt eget 
kapital vid slutet av 2012 på grund av de bokade periodiseringarna från avtalet med Janssen. Under 2013 registrerade 
Aniona en förlust, vilket påverkade kassaflödet negativt men som inte påverkade resultatet i samma grad, då en del av 
förlusten redan var medräknad i resultatet för 2012. Härutöver har Aniona investerat i anläggningstillgångar under 2013. I 
kombination resulterade ovanstående i ett relativt stort negativt kassaflöde i förhållande till den registrerade förlusten 
under 2013. 
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Väsentliga händelser efter utgången av räkenskapsåret 2013 
 

• I februari 2014 tillkännagav Saniona ett samarbete med Pfizer Inc. som omfattar forskning och utveckling av små 
molekylära behandlingar för neurologiska sjukdomar. Det totala potentiella värdet av de förkommersiella 
milstolpsbetalningarna uppgår till högst 52 miljoner USD. I januari 2014 mottog dotterbolaget cirka 9,7 MSEK (1,5 
miljoner USD) från Pfizer, vilket kommer att täcka Anionas utgifter inom avtalet under 2014. Aniona har i januari 
2014 bokat upp 2,2 MSEK som intäkter och i balansräkningen bokades 7,5 MSEK som förutbetalda intäkter per 
den 31 januari 2014.  

 
• I januari 2014 genomförde Aniona en nyemission utan företrädesrätt som ökade det egna kapitalet med cirka 1,9 

MSEK. Denna nyemission gjordes till en pre-money värdering om cirka 40 MSEK, motsvarande en rabatt om 20 
procent i förhållande till nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. Samtidigt utsågs Leif Andersson till 
styrelseledamot i Bolaget. 

 
• Med anledning av ovanstående hade Bolaget per den 31 januari 2014 cirka 11,3 MSEK i kassan, samtidigt som det 

egna kapitalet uppgick till 0,6 MSEK. 
 

Finansiella resurser och finansiell struktur 
Per 2013-12-31 uppgick Anionas kortfristiga skulder till 6 865 KSEK medan det inte fanns några långfristiga skulder. Enligt 
styrelsens bedömning är Sanionas kortsiktiga (<12 mån) betalningsförmåga god. Bolaget behöver dock tillföras kapital för 
att betalningsförmågan ska kunna betraktas som god på längre sikt (>12 mån) beaktat att Sanionas framtidsplaner är 
kapitalkrävande. 
 
Saniona har ett lån om totalt 2 533 442 DKK från NeuroSearch. Lånet beviljades i samband med att dotterbolaget övertog 
förpliktelserna från NeuroSearch i gentemot Janssen inom det så kallade Janssen-avtalet. Då NeuroSearchs avtal med 
Janssen omfattade finansiering från båda parter och Aniona inte önskade att ta på sig skyldigheter med negativ effekt på 
kassaflödet för Aniona, erbjöd sig NeuroSearch att täcka de extra ekonomiska förpliktelserna med ett lån. Lånet är utgivet 
utan överenskommen förfallotid och behöver enbart återbetalas i det fall Bolaget tar emot förskotts- och 
milstolpsbetalningar och royalties i förhållande till kommersialisering av de tillgångar som erhållits från NeuroSearch. 
Saniona ska i så fall betala 20 procent av förskottsbetalningar och milstolpsbetalningar fram till den tidpunkt då hela lånet 
har återbetalats.  
 

Rörelsekapital 
Bolaget har tillräckligt med kapital för att upprätthålla den nuvarande driften i mer än 12 månader framåt i tiden räknat 
från dateringen av detta memorandum i det fall Sanionas verksamhet är begränsad till att stödja den verksamhet som 
utvecklas i samarbete med Janssen, Ataxion and Pfizer. Bolaget planerar nu att anskaffa kapital för att utveckla specifikt 
utvalda interna läkemedelsprogram och bibehålla dessa tillgångar för framtida potentiella samarbeten.  
 
Inkluderat de utvalda interna läkemedelsprogrammen uppgår Bolagets kapitalbehov för de kommande 12 månaderna till 
cirka 10 MSEK. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför Saniona nu en nyemission om 17 MSEK. För att Bolaget ska 
tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att Saniona ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 
månader framåt krävs det att Bolaget tillförs åtminstone 8,5 MSEK genom nyemissionen som beskrivs i detta 
memorandum.  
 
Saniona har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 9,3 MSEK. Dessa åtaganden har dock inte 
säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla 
sina åtaganden kan det hända att Saniona inte tillförs åtminstone 10 MSEK. Då kommer Bolaget att avbryta listnings- och 
emissionsprocessen.  
 

Begränsning i användandet av kapital 
Det finns såvitt styrelsen i Saniona känner till inga begränsningar avseende användande av kapital med undantag av 
Sanionas skyldigheter gentemot sina partners. 
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Investeringar 
I tabellen nedan redovisas bokförda värden avseende Anionas anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar utgörs 
huvudsakligen av utrustning förvärvad av NeuroSearch. Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag som bedriver 
läkemedelsutveckling av preparat som ska användas till sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och 
behandling av smärta. Bolagets läkemedelsforskning bedrivs huvudsakligen genom egen läkemedelsutveckling i tidig fas, 
samarbete med andra läkemedelsbolag och Joint Ventures. Härutöver finns inga väsentliga pågående investeringar eller 
framtida investeringar som styrelsen redan gjort klara åtaganden om. 
 

(KSEK) 2013-12-31 2012-12-31 
Materiella anläggningstillgångar 1 227 52 
Övriga fordringar 763 - 
Uppskjuten skatt 10 656 
Summa anläggningstillgångar 2 000 708 

 

Materiella anläggningstillgångar 
Aniona startade sin verksamhet under 2012 i samband med Anionas utköp från börsbolaget NeuroSearch. Genom 
dotterbolagets förvärv av NeuroSearchs teknologi har Bolaget tagit över 15 läkemedelsprogram som totalt omfattar fler än 
15 000 proprietära kemiska substanser. I samband med utköpet förvärvade Saniona även en mängd forsknings- och 
laboratorieutrustning från NeuroSearch, vilket gjort att Saniona idag har en fullt utrustad forskningssite. Bolagets 
investeringar i materiella anläggningstillgångar är främst finansierade genom ett lån från NeuroSearch och inkomster från 
Sanionas partners. Nypriset för den förvärvade utrustningen från NeuroSearch uppskattas till cirka 30 MSEK. Härutöver 
innehar Bolaget inga befintliga och/eller planerade materiella anläggningstillgångar eller leasade tillgångar av väsentlig 
betydelse. Saniona har inte heller några inteckningar eller belastningar på koncernens tillgångar. 
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RISKFAKTORER  
 
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Saniona. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta 
risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den aktie som genom detta memorandum tas 
upp till handel på AktieTorget. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. 
Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i 
memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. 
 

Bolaget 
 

Kort historik 
Koncernförhållande uppstod under 2014 och Aniona ApS bildades 2011 och togs i drift under 2012. Bolagets kontakter med 
såväl kunder som leverantörer är relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svårare att utvärdera och 
kan påverka de framtidsutsikter som Bolaget har. 
 
Identifiering av läkemedelskandidat 
Forskning, bland annat läkemedelsforskning, är till sin natur oförutsägbar och det är ofta svårt att identifiera en tillräckligt 
effektiv och säker läkemedelskandidat från ett läkemedelsforskningsprojekt. Bolaget har genererat betydande data inom 
sina två projekt från vilken man har för avsikt att välja ut minst en utvecklingskandidat inom de närmaste tolv månaderna, 
men det kan i denna process framkomma nya, oförutsedda data. Det finns således inga garantier för att projekten kommer 
att lyckas och det kan ta längre tid än planerat att nå Bolagets planerade milstolpar. 
 
Kliniska studier  
Via studier måste säkerhet och effektivitet vid behandling av människor säkerställas för varje enskild indikation. 
Läkemedelsbranschen i allmänhet och kliniska studier i synnerhet är förknippade med stor osäkerhet och risker avseende 
förseningar och resultat i studierna. Resultat från tidiga prekliniska och kliniska studier överensstämmer inte alltid med 
resultat i mer omfattande studier. Det kan inte garanteras att Sanionas planerade kliniska studier kommer att indikera 
tillräcklig säkerhet och effekt för att Bolaget ska kunna erhålla nödvändiga myndighetstillstånd eller marknadsacceptans för 
att möjliggöra försäljning av produkter. Detta kan komma att påverka Bolaget negativt, vilket kan komma att föranleda 
uteblivna godkännanden från myndigheter, utebliven marknadsacceptans och därmed utebliven kommersialisering samt 
reducerat eller uteblivet kassaflöde. 
 
Finansieringsbehov och kapital 
Sanionas forsknings- och utvecklingsarbete medför ökade betydande kostnader för Bolaget. Saniona är således beroende av 
att kapital framöver kan anskaffas och genomför nu en nyemission för att finansiera sina planerade aktiviteter. Eventuella 
förseningar avseende kliniska studier eller produktutveckling, alternativt i förtid avbrutna samarbeten med Bolagets 
partners, kan komma att påverka kassaflödet negativt. Det kan inte garanteras att Bolaget kan anskaffa ytterligare kapital, 
uppnå ytterligare partnerskap eller annan medfinansiering. Detta kan medföra att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att 
Saniona tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat, vilket kan påverka Bolagets verksamhet negativt. 
 
Leverantörer 
Saniona har samarbeten med leverantörer. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete 
med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Det kan inte heller garanteras att Sanionas 
leverantörer till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer bli mer 
kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. 
 
Nyckelpersoner och medarbetare 
Sanionas nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller 
flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. 
 
Konkurrenter 
En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och 
produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global 
verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets 
verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. 
 
Samarbetspartners 
Saniona har flera samarbetspartners. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med 
Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. 
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Tecknade samarbetsavtal 
Saniona har tecknat samarbetsavtal med ett antal olika aktörer. Inom ramen för dessa samarbeten är Saniona berättigade 
till milstolpsbetalningar avseende utveckling och royalties för framgångsrikt utvecklade och marknadsförda produkter. Det 
finns inga garantier för att de läkemedelsprojekt som drivs tillsammans med partners kommer att leda till godkända 
läkemedel för försäljning. Det finns inte heller några garantier för att de milstolpar som överenskommits kommer att 
uppnås. Således kan det inte garanteras att samtliga milstolpsbetalningar och royalties kommer att utbetalas till Saniona.  
 
Konjunkturutveckling och valutarisk 
Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan 
ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering.  Sanionas framtida intäkter och aktievärdering kan 
bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Sanionas kontroll. En del av försäljningsintäkterna kan komma att 
inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen förändras. 
 
Politisk risk 
Saniona är verksamt i och genom ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, 
växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i 
dessa länder. Bolaget kan också komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Ovanstående kan 
medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. 
 
Patent 
I nuläget innehar Saniona 18 patentfamiljer, vilka även inkluderar ett antal patentansökningar av vilka de senaste inkom 
under 2013. Bolaget kan inte garantera att dessa patentansökningar kommer att godkännas och inte heller garantera att ett 
godkänt patent kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden. 
 
Immateriella rättigheter  
Bolaget kan inte garantera att eventuella framtida patentansökningar kommer att godkännas och inte heller garantera att 
ett godkänt patent kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden. Patent har en begränsad livslängd. Om 
Bolaget tvingas försvara framtida patenträttigheter mot en konkurrent kan detta medföra betydande kostnader, vilket kan 
komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Vidare är det alltid en risk i denna typ av  
verksamhet att Saniona kan komma att göra eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Andra aktörers 
patent kan även komma att begränsa möjligheterna för en eller flera av Bolagets framtida samarbetspartners att fritt 
använda berörd produkt eller produktionsmetod. Den osäkerhet som är förenad med patentskydd medför att utfallet av 
sådana tvister är svåra att förutse. 
  
Negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter kan leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet 
eller skyldighet att utge skadestånd. Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för Saniona fördelaktigt utfall, bli  
betydande, vilket skulle kunna påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Ovanstående skulle kunna 
innebära svårigheter eller förseningar vid kommersialisering av framtida produkter och därmed även svårigheter att 
generera intäkter. 
 
Utvecklingskostnader 
Saniona kommer fortsättningsvis att nyutveckla läkemedelskandidater inom sitt verksamhetsområde. Tids- och 
kostnadsaspekter för läkemedelsutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att 
en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. 
 

Aktien 
 

Ingen tidigare offentlig handel med aktien 
Sanionas aktie har inte varit föremål för officiell handel tidigare. Det är därför svårt att förutse vilken handel och vilket 
intresse som Sanionas aktie kommer att få. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller blir varaktig så kan det 
medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Det finns också en risk att marknadskursen avsevärt kan skilja sig 
från kursen i detta erbjudande. 
 
Aktieförsäljning från större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare 
Huvudägarna Jørgen Drejer och Thomas Feldthus har tillsammans med styrelseledamöterna, Claus Braestrup och Anker 
Lundemose, samt forskningschef Palle Christophersen förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från AktieTorget 
avyttra mer än 10 procent av sitt ägande under en tidsperiod om 12 månader från och med första handelsdagen på 
AktieTorget. Utan hinder av ovanstående får dock aktieavyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. På 
längre sikt finns det dock en risk att de personer som tecknat lock up-avtal avyttrar delar av eller hela sina innehav i 
Bolaget. 
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Kursvariationer 
Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora variationer i samband med en introduktion på en noterad marknad. 
Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och behöver inte nödvändigtvis ha ett 
samband med Sanionas underliggande värde. Kursvariationerna kan påverka Bolagets aktiekurs negativt. 
 
Psykologiska faktorer 
Värdepappersmarknaden kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Bolagets värdepapper kan komma att påverkas 
på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. Psykologiska faktorer och dess effekter på 
kursutveckling är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt. 
 
Ej säkerställda teckningsförbindelser 
Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal olika parter (se avsnittet ”Teckningsförbindelser”). 
Teckningsförbindelserna har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera 
av de som lämnat teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande skulle det negativt kunna påverka 
emissionsutfallet. 
 
Marknadsplats 
Bolagets aktie är planerad att upptas till handel på AktieTorget.  AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett 
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en 
reglerad marknad.  Aktier som är listade på AktieTorget omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är 
upptagna till handel på reglerade marknader. AktieTorget har ett eget regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och 
tillväxtbolag, för att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en 
placering i aktier som handlas på AktieTorget vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad 
marknad. 
 
Utdelning 
Under den period som omfattas av den finansiella historiken i detta memorandum har ingen utdelning skett i Saniona AB 
eller dess dotterbolag Aniona ApS. Inga garantier kan lämnas för att bolagsstämma kommer att besluta om framtida 
utdelningar. 
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BOLAGSORDNING FÖR SANIONA AB 
 

Antagen 2014-01-30 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Saniona AB. Bolaget är publikt (publ) 
 

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Malmö. 
 

§ 3 Verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utveckla läkemedel och därmed förenlig verksamhet samt att äga och 
förvalta aktier. 
 

§ 4 Aktiekapital och antal aktier 
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och 
högst 40 000 000 stycken. 
 

§ 5 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. 
 

§ 6 Revisorer 
Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. 
 

§ 7 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig 
på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att 
kallelse har skett. 
 

§ 8 Anmälan till stämma 
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket 
aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden 
skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
 

§ 9 Öppnande av stämma 
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande 
vid stämman valts. 
 

§ 10 Årsstämma 
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 
På årsstämma 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 justeringspersoner; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning 

och koncernrevisionsberättelse; 
7. Beslut om 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; 
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer; 
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 11 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 

§ 12  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 finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto 
enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § 
aktiebolagslagen (2005:551). 
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