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VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige och upptagandet till handel av aktierna på Nasdaq Stockholm av aktier i Wilson 
Therapeutics AB (publ), organisationsnummer 556893-0357 (ett svenskt publikt aktiebolag) (”Erbjudandet”). Med ”Wilson Therapeutics”, ”Bolaget” eller ”Koncernen” avses i 
detta Prospekt, beroende på sammanhanget, Wilson Therapeutics AB (publ), den koncern vari Wilson Therapeutics AB (publ) är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen. Med 
Global Co-ordinators och Joint Bookrunners avses ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”) Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, 
filial Sverige (”DNB Markets”).

De siffror som redovisas i Prospektet har, i vissa fall, avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna i Prospektet. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor 
(”SEK”) om inget annat anges. Se avsnittet ”Definitioner” för definitioner av andra begrepp i Prospektet.

Förutom vad som uttryckligen anges häri, har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell information som rör Bolaget i 
Prospektet och som inte är en del av den information som har reviderats eller granskats av Bolagets revisor i enlighet med vad som anges häri, är hämtad från Bolagets interna 
bokförings- och rapporteringssystem.

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien eller Japan eller i 
någon annan jurisdiktion där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer 
att vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige, som skulle tillåta erbjudande av aktierna till allmänheten, eller tillåta innehav eller spridning av Prospektet eller något annat material 
hänförligt till Bolaget eller dess aktier i sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Personer som mottar ett 
exemplar av Prospektet åläggs av Bolaget och Global Co-ordinators och Joint Bookrunners att informera sig om, och följa, alla sådana restriktioner. Vare sig Bolaget eller Global 
Co-ordinators och Joint Bookrunners tar något juridiskt ansvar för några överträdelser av någon sådan restriktion, oavsett om överträdelsen begås av en potentiell investerare eller 
någon annan. Aktierna som omfattas av Erbjudandet har inte rekommenderats av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Vidare 
har ingen sådan myndighet bekräftat riktigheten i eller bedömt lämpligheten av Prospektet. Alla påståenden om motsatsen är en brottslig handling i USA. Aktierna i Erbjudandet har 
inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon annan delstatlig värdepappersmyndighet 
i USA och erbjuds eller säljs inte i USA om inte ett undantag från registreringsskyldigheten i Securities Act är tillämpligt. I USA kommer aktierna att säljas endast till personer som 
är kvalificerade institutionella investerare definierade i, och med tillämpning av, Rule 144A i Securities Act eller i enlighet med annat undantag från, eller i en transaktion som inte 
omfattas av, kraven i Securities Act. Alla erbjudanden och försäljningar av aktier utanför USA kommer att göras i enlighet med Regulation S i Securities Act. I USA tillhandahålls 
Prospektet på konfidentiell basis och endast i syfte att möjliggöra för en potentiell investerare att överväga ett tecknande av de värdepapper som beskrivs i Prospektet. Potentiella 
investerare, som är kvalificerade institutionella investerare, underrättas härmed om att Bolaget, när det erbjuder aktierna i Erbjudandet, kan komma att förlita sig på de undantag från 
registreringskraven i Section 5 i Securities Act som föreskrivs i Rule 144A. Mångfaldigande och spridning av hela eller delar av Prospektet i USA och röjande av dess innehåll till några 
andra personer är förbjudet. Prospektet är personligt för varje mottagare och utgör inte ett erbjudande till någon annan person eller till allmänheten att teckna aktier i Erbjudandet.

Prospektet distribueras och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (”Ordern”) eller (iii) kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern, och andra personer 
till vilka det lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Prospektet riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas eller 
åberopas av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som Prospektet avser är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer 
endast riktas till relevanta personer.

Erbjudandet och Prospektet regleras av svensk rätt. Tvist i anledning av Erbjudandet eller Prospektet ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 § och 26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. 

Prospektet har upprättats i en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse av att versionerna inte överensstämmer ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Stabilisering
I samband med Erbjudandet kan Global Co-ordinators och Joint Bookrunners komma att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den 
som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, 
och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. 
Global Co-ordinators och Joint Bookrunners har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. 

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är 
högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Global Co-ordinators och Joint Bookrunners att offentliggöra huruvida 
stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för 
vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Framåtriktade uttalanden
Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden 
och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, 
”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck som är ägnade att identifiera 
ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i Prospektet som avser framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och 
ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget.

Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden 
är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och resultat, kan komma att 
avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs, i uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger 
till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, 
uttalandena. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i Prospektet, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa Prospektet, 
inklusive följande avsnitt: ”Sammanfattning”, ”Riskfaktorer”, ”Marknadsöversikt”, ”Verksamhetsbeskrivning” och ”Operationell och finansiell översikt”, vilka inkluderar mer detaljerade 
beskrivningar av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. Varken Bolaget eller Global Co-ordinators och Joint 
Bookrunners lämnar några garantier såvitt avser den framtida riktigheten i de uttalanden som görs häri eller såvitt avser det faktiska inträffandet av förutsedda utvecklingar.

I ljuset av de risker, osäkerheter och antaganden som framåtriktade uttalanden är förenade med, är det möjligt att framtida händelser som nämns i Prospektet inte kommer att 
inträffa. Dessutom kan framåtriktade uppskattningar och prognoser som refereras till i Prospektet, och vilka härrör från tredje mans undersökningar, visa sig vara felaktiga. Faktiska 
resultat, prestationer eller händelser kan avvika väsentligt från sådana uttalanden med anledning av, men inte begränsat till, de faktorer som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. 

Efter dagen för Prospektet tar varken Bolaget eller Global Co-ordinators och Joint Bookrunners något ansvar för att uppdatera något framtidsinriktat uttalande eller för att anpassa 
dessa uttalanden till faktiska händelser eller utvecklingar, med undantag för vad som följer av lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Bransch- och marknadsinformation
Prospektet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Bolagets verksamhet och de marknader som Bolaget är verksamt på. Sådan information är baserad på 
Bolagets analys av flera olika källor, däribland branschpublikationer och -rapporter.

Branschpublikationer eller -rapporter anger vanligtvis att informationen i dem har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständigheten i 
informationen inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den bransch- och marknadsinformation som finns i Prospektet 
och som har hämtats från eller härrör ur dessa branschpublikationer eller -rapporter. Bransch- och marknadsinformation är till sin natur framåtblickande, föremål för osäkerhet 
och speglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka till sin tur är baserade på urval och subjektiva 
bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och 
respondenterna.

Varken Bolaget eller Global Co-ordinators och Joint Bookrunners tar något ansvar för riktigheten i någon bransch- eller marknadsinformation som inkluderas i Prospektet. Sådan 
information som kommer från tredje man har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av 
berörd tredje man har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

VIKTIG INFORMATION OM TECKNING AV AKTIER

Observera att besked om tilldelning till allmänheten i Sverige sker genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske den 12 maj 2016. Institutionella investerare beräknas 
att omkring den 12 maj 2016 erhålla besked om tilldelning i särskild ordning, varefter avräkningsnotor utsänds. Efter det att betalning för tilldelade aktier hanterats av Global 
 Co-ordinators och Joint Bookrunners kommer betalda aktier att överföras till av tecknaren anvisad värdepappersdepå eller anvisat VP-konto. Den tid som erfordras för överföring av 
betalning samt överföring av betalda aktier till tecknarna av aktier i Bolaget medför att dessa tecknare inte kommer att ha tecknade aktier tillgängliga på anvisad värdepappersdepå 
eller VP-konto förrän tidigast den 16 maj 2016. Handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm beräknas komma att påbörjas omkring den 12 maj 2016. Det förhållandet att aktier inte 
finns tillgängliga på tecknarens värdepappersdepå eller VP-konto förrän tidigast 16 maj 2016 kan innebära att tecknaren inte har möjlighet att sälja dessa aktier över börsen från och 
med den dag då handeln i aktien påbörjats utan först när aktierna finns tillgängliga på värdepappersdepån eller VP-kontot.
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Erjudandet i sammandrag
Erbjudandet och priset i Erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 8 085 106 nya aktier som erbjuds av 
Bolaget. Bolaget har vidare förbehållit sig rätten att utöka Erbju-
dandet med högst 795 560 nya aktier. Bolaget har därutöver lämnat 
en övertilldelningsoption till Global Co-ordinators och Joint Book-
runners som innebär att ytterligare högst 1 332 100 nya aktier kan 
ges ut. 

Priset i Erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 47 till 59 
SEK per aktie. Det slutliga priset i Erbjudandet kommer att fastställas 
genom en form av anbudsförfarande och offentligöras genom ett 
pressmeddelande omkring den 12 maj 2016.

Uppgifterna om antalet aktier ovan utgår från att priset i Erbju-
dandet motsvarar det lägsta priset i prisintervallet för Erbjudandet. 
Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas och att priset i 
Erbjudandet fastställs till mittpunkten i prisintervallet (det vill säga 53 
SEK), att Erbjudandet utökas fullt ut och att övertilldelningsoptionen 
utnyttjas i dess helhet kommer högst 9 056 603 nya aktier att ges ut.

Anmälningsperiod för allmänheten
2 maj – 10 maj 2016

Anmälningsperiod för institutionella investerare
2 maj – 11 maj 2016

Offentliggörande av erbjudandepris
12 maj 2016 

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm
12 maj 2016

Likviddag
16 maj 2016 

Övrigt
Kortnamn (ticker): WTX
ISIN-kod: SESE0008136717

VISSA DEFINITIONER

Wilson Therapeutics, Bolaget eller Koncernen  
Wilson Therapeutics AB (publ), den koncern vari Wilson Therapeutics  AB 
(publ) är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen, beroende på 
sam manhanget. 

Global Co-ordinators och Joint Bookrunners  
ABG Sundal Collier AB (“ABGSC”), Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) 
och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (“DNB Markets”).

CHF  
Schweiziska franc. 

Huvudägare 
 De största aktieägarna i Bolaget per dagen för Prospektet, det vill säga 
HealthCap VI L.P., Abingworth Bioventures VI LP, MVM Fund III LP, MVM 
Fund III (No. 2) LP och NeoMed Innovation V L.P.

Euroclear Sweden  
Euroclear Sweden AB. 

Nasdaq Stockholm  
Den reglerade marknad som drivs av Nasdaq Stockholm AB.

EUR 
 Euro. 

SEK 
 Svenska kronor.

GBP  
Brittiska pund. 

USD 
 Amerikanska dollar.
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Sammanfattning

Sammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal ”punkter” som ska innehålla viss information. Dessa 
punkter är numrerade i avsnitt A–E (A.1–E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå i en sammanfatt-
ning för denna typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte behöver ingå, kan det finnas luckor i numreringen 
av punkterna. Även om en viss punkt ska ingå i sammanfattningen för denna typ av värdepapper och emittent kan det före-
komma att det inte finns någon relevant information att ange beträffande sådan punkt. I sådant fall innehåller sammanfattningen 
en kort beskrivning av aktuell punkt tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

A.1 Introduktion och 
varningar

Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att 
investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från 
investerarens sida. Om yrkande avseende information i ett prospekt anförs vid domstol, 
kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstift-
ning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rätts-
liga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram 
sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är 
vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet, eller om den inte, 
läst tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa inves-
terare i övervägandet att investera i de värdepapper som erbjuds.

A.2 Samtycke till 
finansiella mellan-
händers använd-
ning av Prospektet

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande 
återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

AVSNITT B – EMITTENTEN OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE

B.1 Firma och 
handelsbeteckning

Wilson Therapeutics AB (publ), org. nr. 556893-0357. Kortnamnet (ticker) för Bolagets 
aktier på Nasdaq Stockholm kommer att vara WTX.

B.2 Emittentens säte 
och bolagsform

Bolaget har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat i Sverige enligt 
svensk rätt och bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt. 

Bolagets associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551).

B.3 Beskrivning av 
emittentens 
verksamhet

Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läke-
medel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson Therapeutics produkt Decuprate 
utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom och utvärderas för närvarande 
i en klinisk Fas II-studie.

Wilsons sjukdom är en ovanlig genetisk sjukdom som leder till allvarlig kopparförgiftning. 
Den genetiska defekten resulterar i att koppar ackumuleras i kroppens olika organ, främst 
i levern och/eller i det centrala nervsystemet och sjukdomen leder till livshotande skador 
om den inte behandlas. Wilsons sjukdom drabbar ungefär en av 30 000 individer i världen, 
vilket motsvarar en prevalens (förekomst) om cirka 10 000 patienter i USA och 15 000 
patienter i EU.1) Det finns även nya studier som antyder att prevalensen skulle kunna vara 
ännu högre, en på 7 000 individer, vilket skulle innebära att det finns 45 000 och 72 000 
patienter med Wilsons sjukdom i USA respektive EU.2) Bolaget uppskattar att sammanlagt 
cirka 500–600 nya patienter årligen diagnostiseras med Wilsons sjukdom i USA och EU.

1) Frydman, 1990, Genetic Aspects of Wilson’s Disease, Reilly, Daly et al., 1993, An epidemiological study of 
Wilson’s disease in the Republic of Ireland och Schilsky, 2002, Diagnosis and treatment of Wilson’s disease.

2) Coffey et al, 2013, A genetic study of Wilson’s disease in the United Kingdom.
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B.3 Beskrivning av 
emittentens verk-
samhet (forts)

Den aktiva substansen i Decuprate är kolintetrathiomolybdat och Wilson Therapeutics 
äger samtliga rättigheter till produkten. Tetrathiomolybdat är en ny typ av kopparsänkande 
substans med en unik verkningsmekanism som gör att den kan binda koppar så selektivt 
och starkt att den verkar kunna, helt eller delvis, återställa kroppens egen buffertkapacitet 
för koppar i levern. Tetrathiomolybdat har, av forskare och bolag utan koppling till Bolaget, 
prövats i flera kliniska studier för Wilsons sjukdom. Resultaten från dessa studier, i kombina-
tion med preliminära data från Bolagets pågående Fas II-studie, tyder på att tetrathiomo-
lybdat snabbt kan sänka och kontrollera kopparnivåerna i patienter med Wilsons sjukdom. 
Data tyder även på att tetrathiomolybdat tolereras väl samt att det förbättrar eller stabili-
serar patienters neurologiska status med minskad risk för läkemedelsinducerad försämring 
av neurologiska symptom. Decuprate beräknas kunna doseras en gång per dygn, vilket 
förväntas leda till att patienter med Wilsons sjukdom får lättare att följa ordinerad behandling 
och att färre därför avbryter behandlingen. De läkemedel som idag används för behandling 
av Wilsons sjukdom doseras normalt två till fyra gånger per dygn.

Decuprate har klassificerats som särläkemedel för behandling av Wilsons sjukdom i 
USA och EU. Det är en klassificering som kan beviljas om det potentiella läkemedlet avser 
behandla en sjukdom som endast drabbar ett mindre antal patienter samt om det uppfyller 
vissa ytterligare kriterier uppsatta av myndigheterna. Om Decuprate får särläkemedels-
status vid erhållande av relevanta marknadsgodkännanden, erhåller Decuprate marknads-
exklusivitet i USA och i EU under sju respektive tio år. Detta är ett skydd som tillkommer 
utöver det patentskydd som Decuprate åtnjuter.

Decuprate förväntas kunna adressera de otillfredsställda medicinska behov som finns 
hos patienter med Wilsons sjukdom genom att i förhållande till existerande behandlingar 
tillhandahålla 

– en snabbare verkande effekt med en högre andel patienter som svarar på behandlingen,
– förbättrad biverkningsprofil, och
– förenklad dosering som leder till förbättrad följsamhet till ordinerad behandling.

Decuprates säkerhet och effektivitet utvärderas för närvarande i en 24-veckors öppen, 
icke-jämförande Fas II-studie i patienter med Wilsons sjukdom. Studien utförs på elva 
studiecentra i USA och Europa och preliminära data är positiva. Det primära effektmåttet 
i studien är reduktion och kontroll av fritt koppar, vilket är den typ av koppar som anses 
orsaka skador på organ och därmed symptom i patienter med Wilsons sjukdom. I studien 
utvärderas även Decuprates effekt på patienters kliniska symptom, till exempel neurolo-
giska och psykiatriska symptom samt leverfunktion.

Målet är att 25 till 30 patienter ska delta i studien, vilket av Bolaget bedöms vara tillräckligt 
för att få nödvändig information för att kunna utforma den slutliga designen av den registre-
ringsgrundande fasen av programmet. När en patient har avslutat studiens 24 veckor kan 
han/hon välja att fortsätta behandling med Decuprate i en förlängning av studien. Per den 
15 april 2016 har 21 patienter rekryterats till studien och fem patienter har nått slutet av 
den 24 veckor långa studien. Samtliga fem har valt att fortsätta behandling med Decuprate 
under förlängningsfasen.

Trots att Wilson Therapeutics fortfarande är i planeringsstadiet vad gäller den registre-
ringsgrundande Fas III-studien, anser Bolaget att viktiga kommentarer avseende ett fram-
tida Fas III-program redan har erhållits både från United States Food and Drug Administra-
tion (”FDA”) och the European Medicines Agency (”EMA”) vid tidigare kontakter under 2013. 
Denna information, tillsammans med data från den pågående Fas II-studien, kommer att 
utgöra grunden för den slutliga designen av det registreringsgrundande Fas III-programmet, 
förutsatt att resultaten från den pågående Fas II-studien är i linje med förväntningarna och 
preliminära data. Bolaget avser att initiera Fas III-studien under 2017 och förväntar sig att 
studien tar cirka 18 till 24 månader att genomföra. Förhoppningen är därmed att ansök-
ningar om marknadsgodkännande ska kunna lämnas in under 2019 med målet att erhålla 
godkännande under 2020.
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B.3 Beskrivning av 
emittentens verk-
samhet (forts)

Utöver Wilsons sjukdom har tetrathiomolybdat uppvisat potential i andra ovanliga sjuk-
domar. Bland annat finns prekliniska data där den aktiva substansen i Decuprate, tetrathio-
molybdat, har visat effekt i en musmodell av SOD1-fALS, en aggressiv och progressiv form 
av sjukdomen amyotrofisk lateral skleros (”ALS”) där dödligheten är 100 procent. Wilson 
Therapeutics har för avsikt att utforska möjligheten att utveckla Decuprate som en behand-
ling för patienter som lider av SOD1-fALS. Om data från en klinisk studie skulle visa sig vara 
positiva kommer Wilson Therapeutics att söka rådgivning hos regulatoriska myndigheter 
för att diskutera vilka ytterligare studier som skulle krävas för att kunna registrera Decuprate 
som en ny behandling av SOD1-fALS.

Wilson Therapeutics har en mycket kompetent personal bestående av experter inom 
relevanta områden som samarbetar med en rad högt specialiserade konsulter för att driva 
utvecklingsprogrammet avseende Decuprate framåt. I dagsläget har Wilson Therapeutics 
åtta anställda, varav fem i Sverige, en i Genève, Schweiz, och två i Boston, USA.

Wilson Therapeutics har kontrakterat genomförandet av alla prekliniska och kliniska 
studier från så kallade CRO-företag (Contract Research Organizations). Vidare är all tillverk-
ning av själva läkemedlet kontrakterad från så kallade CMO-företag (Contract Manufac-
turing Organizations).

Wilson Therapeutics avser att bibehålla en relativt liten personalstyrka under hela utveck-
lingsprogrammet men har som mål att rekrytera kärnkompetens inom områdena klinisk 
utveckling och kommersiell verksamhet för att säkra ett effektivt genomförande av Bolagets 
nuvarande utvecklingsplan.

B.4a Trender Den globala läkemedelsindustrin har uppvisat en ackumulerad årlig tillväxt på 5,4 procent 
per år mellan 2009 och 2014, och 2014 beräknades den globala marknaden för läkemedel 
uppgå till totalt 1 057 miljarder USD, enligt IMS Health. Marknaden förutspås växa med 4,8 
procent per år fram till 2019, enligt IMS Health.

En av de viktigaste positiva drivkrafterna på marknaden för läkemedel är den pågående 
demografiska förskjutningen mot fler äldre samt ökad livslängd. Med en snabbt växande 
medelklass ökar samhällets fokus på hälso- och sjukvård. Vid sidan av detta ökar antalet 
patienter med kroniska sjukdomar, vilket speglar ökningen av världens befolkning. Dessa 
faktorer kommer att driva efterfrågan på sjukvårdsprodukter och -tjänster i framtiden.

Marknaden för särläkemedel har vuxit starkt under de senaste två åren och under 2014 
ökade försäljningen av särläkemedel med 7,7 procent på årsbasis och nådde 97 miljarder 
USD. Som jämförelse kan nämnas att den totala försäljningen av receptbelagda läkemedel 
(exklusive generika) ökade med 2,8 procent under samma period och uppgick 2014 till 
totalt 673 miljarder USD. Den globala marknaden för särläkemedel beräknas växa till 178 
miljarder USD år 2020, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 11,7 procent under 2015–2020, 
ungefär dubbelt så mycket som den totala marknaden för receptbelagda läkemedel.

B.5 Beskrivning av 
Koncernen och 
Bolagets plats i 
Koncernen

Koncernen omfattar moderbolaget Wilson Therapeutics AB (publ) och de helägda dotter-
bolagen Wilson Therapeutics Incentive AB, TTM Europe Development AB och Wilson 
Therapeutics Inc. 
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B.6 Större aktie-
ägare, kontroll 
over Bolaget och 
anmälningspliktiga 
personer

Bolaget har för närvarande åtta aktieägare av vilka HealthCap, MVM, Abingworth och 
NeoMed är de största aktieägarna med innehav uppgående till 42,2, 22,6, 22,6 respektive 
11,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Resterande 1,2 procent av antalet aktier 
och röster i Bolaget ägs av, bland andra, Bolagets verkställande direktör.

Huvudägarna har åtagit sig att, som så kallade ”Cornerstone Investors”, teckna totalt 
1 222 643 aktier i Erbjudandet, motsvarande sammanlagt 13,5 procent av Erbjudandet 
under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, Erbjudandet utökas fullt ut, att övertilldel-
ningsoptionen utnyttjas i sin helhet och att priset i Erbjudandet motsvarar mittpunkten i 
prisintervallet (det vill säga 53 SEK).

Efter genomförandet av Erbjudandet, under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, att 
Huvudägarna i egenskap av Cornerstone Investors infriar sina åtaganden, att Erbjudandet 
utökas fullt ut, att övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet och att priset i Erbjudandet 
motsvarar mittpunkten i prisintervallet (det vill säga 53 SEK), kommer HealthCap, MVM, 
Abingworth och NeoMed att inneha 28,8, 16,0, 16,0 respektive 8,2 procent av antalet 
aktier och röster i Bolaget.

B.7 Utvald finansiell 
information i 
sammandrag

Den utvalda finansiella informationen nedan är hämtad från de historiska finansiella rapporter 
som upprättats i samband med Prospektet. De historiska finansiella rapporterna innehåller 
Koncernens räkenskaper för räkenskapsåren 2013–2015. De historiska finansiella rappor-
terna har reviderats av Wilson Therapeutics revisor, och har upprättats i enlighet med Inter-
national Financial Reporting Standards (”IFRS”) utgivna av International Accounting Stan-
dards Board (IASB) sådana de antagits av EU samt tolkningsutlåtanden av International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 

Räkenskaperna för 2013 och 2014 har ursprungligen upprättats i enlighet med den 
svenska Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokförings-
nämnden och FAR SRS (svensk GAAP). Den finansiella informationen för räkenskapsåren 
2013 och 2014, har räknats om i enlighet med IFRS i samband med upprättandet av 
års redovisningen för 2015.1)

Prospektet innehåller vissa finansiella nyckeltal som inte definierats enligt IFRS. Bolaget 
bedömer att dessa nyckeltal är ett viktigt komplement, eftersom de möjliggör en bättre 
utvärdering av Bolagets ekonomiska trender. Dessa finansiella nyckeltal har inte reviderats 
och ska inte bedömas fristående eller anses ersätta nyckeltal som framtagits enligt IFRS.

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag
(TSEK) 2015 2014 2013

Nettoomsättning – 91    301    
Bruttoresultat –   91    301    
    
Försäljnings- och administrationskostnader –17 357 –11 614    –8 679    
Forsknings- och utvecklingskostnader –52 961 –43 071    –23 667    
Övriga rörelseintäkter 35 101    –   
Övriga rörelsekostnader – – –66
Rörelseresultat –70 283   –54 493    –32 111    
    
Finansiella intäkter 0 62    41    
Finansiella kostnader –57 –57    –4    
Finansnetto –57    5    37    
 
Resultat före skatt –70 340                              –54 488    –32 074
    
Skatt på årets resultat  –167 2    0    
Årets resultat hänförligt till  
moderföretagets aktieägare –70 507 –54 486 –32 074

Årets omräkningsdifferens 44 78 0
Årets totalresultat hänförligt till  
moderföretagets aktieägare –70 463   –54 408    –32 074

1) I samband med omräkningen av den finansiella informationen för räkenskapsåren 2013 och 2014 i enlighet med 
IFRS har vissa rättelser av fel gjorts i Bolagets räkenskaper för räkenskapsåren 2013 och 2014.
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B.7 Utvald finansiell 
information i 
sammandrag (forts)

Koncernens rapport över finansiell ställning
(TSEK) 2015 2014 2013

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Patent, licenser, produkträttigheter samt  
liknande rättigheter 64 632 64 632    32 360    
Inventarier 13 27    38    
Långfristiga fordringar 54 54    54    
Summa anläggningstillgångar 64 699 64 713    32 452    
    
Omsättningstillgångar    
Kundfordringar  4 – 86    
Aktuell skattefordran 86 – –
Övriga kortfristiga fordringar  981 615    1 001    
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 093 368    431    
Likvida medel 31 404 23 011    11 151    
Summa omsättningstillgångar 33 568 23 994    12 669    

SUMMA TILLGÅNGAR 98 267 88 707    45 121    

 EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Aktiekapital  1 702 813    391    
Övrigt tillskjutet kapital  246 132 172 121    75 514    
Reserver  122 78    0    
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat –163 394 –92 887    –38 401    
Summa eget kapital hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 84 562 80 125    37 504    
    
Långfristiga skulder    
Uppskjuten skatteskuld – 3 –
Långfristiga avsättningar 3 447 1 217 501
Summa långfristiga skulder 3 447 1 220    501    
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  3 119 4 598    5 130    
Aktuell skatteskuld – 10    –
Övriga kortfristiga skulder 348 255 168
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  6 791 2 499    1 818    
Summa kortfristiga skulder 10 258 7 362    7 116    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 98 267 88 707    45 121    
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B.7 Utvald finansiell 
information i 
sammandrag (forts)

Koncernens rapport över kassaflöden
(TSEK) 2015 2014 2013

Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat –70 283 –54 493    –32 111    
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 7 262 2 395    1 095    
Erhållen ränta 0 62    41    
Erlagd ränta –5 –4    –4    
Betald inkomstskatt –267 –3    –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital –63 293    –52 043    –30 979    
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av rörelsefordringar –1 095 577    –807    
Förändring av rörelseskulder 2 893 219    4 142    
Kassaflöde från den löpande verksamheten –61 495   –51 247    –27 644    
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av immateriella tillgångar – –32 295    –    
Kassaflöde från investeringsverksamheten –    –32 295    –    
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission 70 000 95 429    34 101    
Emissionskostnader –107 –122    –22    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 69 893                                     95 307    34 079    
    
Årets kassaflöde 8 398 11 765    6 435    

Likvida medel vid periodens början 23 011    11 151    4 716    
Kursdifferens i likvida medel –5    95    –
Likvida medel vid periodens slut 31 404    23 011    11 151    

Finansiella nyckeltal
2015 2014 2013

Beräknat i enlighet med IFRS
Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK)1) –56 –42 –23
Genomsnittligt antal aktier (st)1) 1 450 000 1 450 000 1 450 000
Genomsnittligt antal anställda (st) 6 5 4

Ej beräknat i enlighet med IFRS
FoU-kostnader/rörelsekostnader (%) 75,4 78,9 71,9 
Justerat resultat per aktie före/efter utspädning (SEK)1), 2) –7 –9 –12
Justerat genomsnittligt antal aktier (st)1), 2) 10 771 322 6 075 750 2 669 107
Soliditet (%) 86,1 90,3 83,1
1) Avser stamaktier. Justerat för split 1:10 som beslutats efter 31 december 2015.
2) Samtliga preferensaktier i Bolaget kommer att omvandlas till stamaktier i samband med Erbjudandet. För ytterligare information, se 

avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Omvandling av aktier i samband med Erbjudandet”.
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B.7 Utvald finansiell 
information i 
sammandrag (forts)

Definitioner av finansiella nyckeltal
Resultat per aktie före/efter utspädning
Resultatet för perioden justerat för preferensaktieutdelning under perioden dividerat med 
genomsnittligt antal aktier, justerat för split 1:10 som beslutats efter 31 december 2015.

Justerat resultat per aktie före/efter utspädning
Resultatet för perioden dividerat med det justerade genomsnittliga antalet aktier, justerat 
för split 1:10 som beslutats efter 31 december 2015. Samtliga preferensaktier i Bolaget 
kommer att omvandlas till stamaktier i samband med Erbjudandet. För ytterligare informa-
tion, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Omvandling av aktier i samband med 
Erbjudandet”.

Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden, justerat för split 1:10 som 
beslutats efter 31 december 2015.

Justerat genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal utestående aktier, inklusive utestående preferensaktier under perio-
denperioden, justerat för split 1:10 som beslutats efter 31 december 2015. Samtliga prefe-
rensaktier i Bolaget kommer att omvandlas till stamaktier i samband med Erbjudandet. För 
ytterligare information, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Omvandling av 
aktier i samband med Erbjudandet”.

Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, (%)
Totala forsknings- och utvecklingskostnader dividerat med totala rörelsekostnader.

Soliditet, (%)
Totalt eget kapital dividerat med totalt eget kapital och skulder för perioden.

Väsentliga händelser efter 31 december 2015
I mars 2016, efter en fortsatt framgångsrik rekrytering av patienter i den pågående 
Fas  II-studien med Decuprate i Wilsons sjukdom, uppnådde Bolaget en förutbestämd 
så kallad milestone vilket medförde att Bolaget beslutade att emittera 151 084 nya prefe-
rensaktier av serie B, varigenom Bolagets aktiekapital ökades med cirka 167 871,11 SEK. 
Aktierna tecknades och betalades av Huvudägarna i lika delar, och emissionslikviden 
uppgick till 40 miljoner SEK.

På årsstämman i Bolaget den 4 april 2016 beslutades om uppdelning (split) av Bolagets 
aktier 1:10.

Utöver vad som har angetts ovan har inga viktiga händelser som påverkar Bolagets finan-
siella ställning eller position på marknaden inträffat sedan den 31 december 2015.

Väsentliga händelser under perioden för den historiska finansiella informationen
Rörelsekostnaderna uppgick till –70,3 miljoner SEK under 2015 jämfört med –54,6 miljoner 
SEK år 2014, en ökning med 28,8 procent under perioden. Ökningen i rörelsekostnader 
berodde i första hand på ökade forsknings- och utvecklingskostnader för det kliniska 
programmet för Decuprate samt ökade administrationskostnader. De totala kostnaderna 
för forskning och utveckling uppgick under 2015 till –53,0 miljoner SEK, jämfört med –43,1 
miljoner SEK år 2014, en ökning med 23,0 procent. Bolaget anskaffade 70 miljoner SEK i 
eget kapital år 2015, jämfört med 95,4 miljoner SEK år 2014, för att finansiera det kliniska 
programmet för Decuprate.

Rörelsekostnaderna uppgick till –54,6 miljoner SEK under 2014 jämfört med –32,4 
miljoner SEK år 2013, en ökning med 68,4 procent under perioden. Ökningen i rörelsekost-
nader berodde i första hand på ökade forsknings- och utvecklingskostnader för det kliniska 
programmet för Decuprate när programmet gick från Fas I till Fas II. De totala kostnaderna 
för forskning och utveckling uppgick under 2014 till –43,1 miljoner SEK, jämfört med –23,7 
miljoner SEK år 2013, en ökning med 82,0 procent. År 2014 investerade Bolaget 32,3 
miljoner SEK i immateriella tillgångar relaterade till förvärvet av de europeiska rättigheterna 
för Decuprate från Medical Need Europe AB. Bolaget anskaffade 95,4 miljoner SEK i eget 
kapital år 2014, jämfört med 34,1 miljoner SEK år 2013, för att finansiera utvecklingspro-
grammet för Decuprate.
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B.8 Proforma- 
redovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Bolaget har inte presenterat någon resultatprognos.

B.10 Anmärkningar i 
revisionsberättelsen

Ej tillämplig. Det finns inte några anmärkningar i revisionsberättelserna.

B.11 Otillräckligt 
rörelsekapital

Enligt Wilson Therapeutics bedömning är det befintliga rörelsekapitalet inte tillräckligt för att 
täcka Bolagets behov under de kommande tolv månaderna. Wilson Therapeutics behov 
av rörelsekapital under de kommande tolv månaderna sammanhänger huvudsakligen med 
utvecklingen av Decuprate. I detta ingår slutförandet av Fas II-studien, förberedande aktivi-
teter för det registreringsgrundande Fas III-programmet samt allmänna och administrativa 
aktiviteter. Bolaget beräknar att rörelsekapitalbehovet under de kommande tolv månaderna 
uppgår till 65 miljoner SEK och att det befintliga rörelsekapitalet räcker för att finansiera 
Bolagets verksamhet fram till november 2016. 

Bolaget avser att finansiera underskottet av rörelsekapital med de medel som tillförs 
Bolaget genom den nyemission som genomförs i samband med noteringen på Nasdaq 
Stockholm. Om Erbjudandet fulltecknas, Erbjudandet utökas fullt ut och övertilldelnings-
optionen utnyttjas i sin helhet kommer emissionslikviden att uppgå till 480 miljoner SEK före 
emissionskostnader.

Likviden från Erbjudandet, i kombination med likvida medel till hands beräknas under 
förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, att Erbjudandet utökas fullt ut och att övertilldel-
ningsoptionen utnyttjas i sin helhet, vara tillräckligt för att ta Decuprate i Wilsons sjukdom 
genom den kliniska utvecklingen samt till potentiellt erhållande av marknadsgodkännande 
i USA och i EU, vilket för närvarande prognostiseras inträffa under 2020. Bolaget förväntas 
enligt nuvarande bedömning uppvisa vinst efter att försäljningen av Decuprate har påbör-
jats. Bolaget förväntas emellertid behöva ytterligare finansiering för att bygga upp en mark-
nads- och säljorganisation för att kommersialisera Decuprate.

För det fall Erbjudandet fulltecknas, men Erbjudandet inte utökas och övertilldelnings-
optionen inte utnyttjas, kommer emissionslikviden att uppgå till 380 miljoner SEK, före 
emissionskostnader, vilket, i kombination med likvida medel till hands, beräknas vara till-
räckligt för att ta Decuprate i Wilsons sjukdom vidare genom den kliniska utvecklingen, 
dock inte ända fram till ett potentiellt erhållande av marknadsgodkännande i USA och i EU. 

Mot bakgrund av Bolagets rörelsekapitalbehov har Bolagets styrelse och Huvud ägarna 
beslutat att villkora Erbjudandet av att minst 200 miljoner SEK inflyter till Bolaget, efter emis-
sionskostnader. Denna nivå anses erforderlig för att säkra Bolagets rörelsekapital under 
kommande tolv månader samt att ge Bolaget en buffert för att kunna säkra alternativa 
finansieringskällor under tiden därefter. 

För det fall denna anslutningsgrad ej uppnås kommer Erbjudandet att dras tillbaka och 
den efterföljande noteringen på Nasdaq Stockholm kommer inte att äga rum. Bolaget 
kommer då att söka alternativa finansieringskällor samt, om nödvändigt för att kunna säker-
ställa Bolagets finansiella ställning, minska kostnaderna för utvecklingen av Decuprate och 
avvakta en initiering av det registreringsgrundande Fas III-programmet.

För det fall Erbjudandet genomförs, men mindre än 380 miljoner SEK, före emissions-
kostnader, inflyter till Bolaget kommer Bolaget att anpassa omfattningen av och takten i 
utvecklingsprogrammet för Decuprate för att inte äventyra Bolagets finansiella situation 
samt att någon utvärdering av Decuprates eventuella nytta i SOD1-fALS och andra sjuk-
domar inte kommer att genomföras i närtid.
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AVSNITT C – VÄRDEPAPPEREN

C.1 Slag av 
värdepapper

Aktier i Wilson Therapeutics AB (publ), org. nr. 556893-0357. ISIN-kod: SE0008136717.

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i SEK.

C.3 Totalt antal aktier i 
Bolaget

Per dagen för Prospektet finns totalt 16 830 100 aktier i Bolaget, varav 1 450 000 är stam-
aktier, 3 018 200 är preferensaktier av serie A och 12 361 900 är preferensaktier av serie B. 
Aktiekapitalet uppgår till 1 870 011,09 SEK. Aktierna är denominerade i SEK och varje aktie 
har ett kvotvärde om cirka 0,11 SEK. Samtliga aktier är fullt betalda.

Efter omvandling av samtliga preferensaktier till stamaktier i Bolaget, vilket kommer att 
genomföras före första handelsdagen för Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, kommer 
Bolagets aktiekapital att uppgå till cirka 1 870 011,09 SEK, fördelat på 16 830 100 stam-
aktier med ett kvotvärde om cirka 0,11 SEK.

Erbjudandet omfattar högst 8 085 106 nya aktier. Bolaget har förbehållit sig rätten att 
utöka Erbjudandet med högst 795 560 aktier och därutöver kan övertilldelningsoptionen 
medföra att ytterligare högst 1 332 100 aktier ges ut (förutsatt att priset i Erbjudandet 
motsvarar det lägsta priset i prisintervallet. Efter genomförandet av Erbjudandet och under 
förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, Erbjudandet utökas fullt ut, att övertilldelnings-
optionen utnyttjas i sin helhet och att priset i Erbjudandet motsvarar mittpunkten i prisinter-
vallet (det vill säga 53 SEK), kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgå till 
25 886 703.

C.4 Rättigheter 
som samman-
hänger med 
värdepapperen

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktie-
ägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Efter 
genomförandet av aktieomvandlingen ger samtliga aktier i Bolaget lika rätt till utdelning 
samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Aktieägare 
som på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman är registrerade 
i den av Euroclear Sweden förda aktieboken är berättigade till utdelning.

C.5 Inskränkningar i den 
fria överlåtbarheten

Ej tillämplig. Aktierna i Bolaget är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar.

C.6 Upptagande till 
handel

Wilson Therapeutics har ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq 
Stockholms huvudmarknad. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 6 april 2016 
beslutat att uppta Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholm på vissa villkor, däribland 
att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls senast på första handelsdagen. Handeln i 
Bolagets aktie beräknas påbörjas omkring den 12 maj 2016.

C.7 Utdelningspolicy Mot bakgrund av Wilson Therapeutics finansiella ställning och historiska förluster, har 
Bolaget ännu inte betalat ut några utdelningar till sina aktieägare. Bolagets styrelse 
avser inte att föreslå några utdelningar de kommande åren. I stället kommer Wilson 
Therapeutics finansiella resurser huvudsakligen att användas för att finansiera Bolagets 
utvecklingsprogram.
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AVSNITT D – RISKER

D.1 Huvudsakliga risker 
avseende emit-
tenten och dess 
verksamhet

En investerare bör noggrant beakta de riskfaktorer som beskrivs i Prospektet innan denne 
beslutar sig för att investera i Wilson Therapeutics. Det finns en rad faktorer som påverkar, 
eller skulle kunna påverka, Wilson Therapeutics och som skulle kunna leda till att kursen 
för Bolagets aktier sjunker betydligt och att investerare riskerar att förlora hela eller delar av 
sin investering. Huvudsakliga risker, vilka skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på 
Wilson Therapeutics verksamhet, finansiella ställning och resultat, relaterade till marknaden 
och Wilson Therapeutics verksamhet, utgörs av:

•	 risken att tillverkningen av Decuprate och/eller dess aktiva substans försenas, att de pre-
kliniska och kliniska studier som genomförs av Bolaget kommer att avbrytas, försenas 
eller ställas in med anledning av, bland annat, granskningar ur ett regulatoriskt eller etiskt 
perspektiv, att patienter utsätts för oacceptabla hälsorisker, höga kostnader, begränsad 
tillgång till kliniska prövningsenheter och patienter och/eller att Decuprate inte uppvisar 
tillräcklig säkerhet och effektivitet;

•	 risken att Bolaget inte klarar av de omfattande krav som uppställs av relevanta regula-
toriska myndigheter, inbegripet produktutvecklingskrav, kliniska studier, registreringstill-
stånd, märkning och distribution, och som krävs för att Decuprate ska godkännas för 
fortsatta kliniska studier och/eller försäljning på marknaden;

•	 risken att Decuprate, efter eventuellt erhållande av relevanta godkännanden, inte mot-
svarar marknadens förväntningar med anledning av, bland annat, tillämpliga ersättnings-
nivåer, produktegenskaper, klinisk dokumentation, konkurrerande produkter, tillgäng-
lighet samt marknadsförings- och försäljningsinsatser, vilket skulle kunna leda till att 
Decuprate inte utvecklas till en kommersiellt framgångsrik produkt; samt

•	 risken att Wilson Therapeutics, med anledning av ett fortsatt negativt rörelseresultat och 
kassaflöde, inte lyckas erhålla kapital på fördelaktiga villkor eller överhuvudtaget och 
att Bolaget, följaktligen, skulle kunna få svårigheter med att uppfylla sina finansiella åta-
ganden.

D.3 Huvudsakliga 
risker avseende 
värdepapperen

Huvudsakliga risker avseende Erbjudandet och Wilson Therapeutics aktier, vilka skulle 
kunna få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens finansiella ställning och resultat, 
utgörs av:

•	 risken att aktiemarknaden blir föremål för stora pris- och volymfluktuationer, vilka nöd-
vändigtvis inte behöver vara relaterade till Bolagets verksamhet, samt risken att en aktiv 
och likvid marknad för Wilson Therapeutics aktier inte utvecklas;

•	 risken att Huvudägarnas intressen kan komma att skilja sig väsentligen från, eller kon-
kurrera med, Wilson Therapeutics och/eller andra aktieägares intressen efter genomför-
andet av Erbjudandet; och

•	 risken att aktieägare i vissa jurisdiktioner kommer att vara föremål för restriktioner som 
begränsar eller förhindrar deras möjligheter att delta i framtida nyemissioner samt att 
sådana emissioner, för det fall sådana aktieägare inte kan delta, kan späda ut deras 
aktieägande i Bolaget.
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AVSNITT E – ERBJUDANDET

E.1 Emissions-
intäkter och 
emissionskostnader

Likviden från Erbjudandet kommer att uppgå till 380 miljoner SEK före emissionskostnader 
under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas. Om Erbjudandet utökas fullt ut och övertill-
delningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer Bolaget att tillföras ytterligare 100 miljoner 
SEK, totalt 480 miljoner SEK, före emissionskostnader. 

Bolagets kostnader hänförliga till Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm 
beräknas uppgå till cirka 35 miljoner SEK. Utöver ersättningen till Global Co-ordinators och 
Joint Bookrunners är Bolaget kostnader bland annat hänförliga till kostnader för revisorer, 
juridisk rådgivning samt tryckning och distribution av Prospektet.

E.2a Motiv och 
användning av 
emissionslikvid

Decuprate utvärderas för närvarande i en öppen Fas  II-studie där samtliga patienter 
behandlas med Decuprate och där preliminära data från den pågående studien är positiva 
och stöder Bolagets nuvarande utvecklingsplan.

Eftersom Bolaget närmar sig initieringen av det registreringsgrundande Fas  III-
programmet för Decuprate, anser Huvudägarna och styrelsen att tiden har kommit för att 
ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. En notering av Bolagets 
aktier kommer att göra det möjligt för Bolaget att ytterligare stärka och diversifiera aktie-
ägarbasen och få tillgång till de nordiska och globala kapitalmarknaderna. Huvudägarna 
har en stark tilltro till Bolagets möjligheter att utveckla Decuprate fram till registrering och 
avser fortsätta sitt engagemang i Bolaget genom styrelserepresentation och deltagande i 
Erbjudandet.

För att säkerställa finansiering av utvecklingsprogrammet för Decuprate samt nedan 
nämnda mål och utvecklingsplan, har Bolaget beslutat att genomföra en nyemission i 
samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Om emissionen fulltecknas och priset i 
Erbjudandet bestäms till mittpunkten i prisintervallet (det vill säga 53 SEK) beräknas emis-
sionslikviden uppgå till 380 miljoner SEK, före emissionskostnader. För det fall Erbjudandet 
utökas fullt ut och övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet beräknas emissionslikviden 
uppgå till ytterligare 100 miljoner SEK, totalt 480 miljoner SEK, före emissionskostnader. 
Bolaget avser att använda dessa intäkter enligt följande prioritetsordning och med de unge-
färliga procentuella andelarna av emissionsintäkterna angivna.

•	 Slutförande av utvecklingsprogrammet för Wilsons sjukdom i syfte att registrera 
Decuprate i USA och i EU: 75–80 procent.

•	 Förberedande aktiviteter för en framtida lansering av Decuprate för Wilsons sjukdom, 
inklusive administrativa kostnader: 20–25 procent.

•	 Utvärdering av Decuprates nytta i patienter som lider av SOD1-fALS och andra sjuk-
domar: 2–5 procent.

Likviden från Erbjudandet, i kombination med likvida medel till hands, kommer att stärka 
Bolagets finansiella ställning och beräknas under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, 
att Erbjudandet utökas fullt ut och att övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet, vara 
tillräckligt för att ta Decuprate i Wilsons sjukdom vidare genom den kliniska utvecklingen, till 
potentiellt erhållande av marknadsgodkännande i USA och i EU.

För det fall Erbjudandet fulltecknas, men Erbjudandet inte utökas och övertilldelningsop-
tionen inte utnyttjas, beräknas likviden från Erbjudandet, i kombination med likvida medel 
till hands, vara tillräckligt för att ta Decuprate i Wilsons sjukdom vidare genom den kliniska 
utvecklingen, dock inte ända fram till ett potentiellt erhållande av marknadsgodkännande i 
USA och i EU.

E.3 Villkor Allmänt – Erbjudandet omfattar högst 8 085 106 nya aktier i Bolaget. För det fall Erbju-
dandet utökas fullt ut och övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kan ytterligare högst 
2 127 660 nya aktier ges ut. Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutio-
nella investerare i Sverige och utlandet.

Priset i Erbjudandet – 47 till 59 SEK per aktie.

Teckningsperiod – Allmänheten i Sverige kan anmäla sig för teckning av aktier i Erbju-
dandet under perioden 2 maj – 10 maj 2016 och institutionella investerare i Sverige eller 
utlandet under perioden 2 maj – 11 maj 2016.
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E.3 Villkor (forts) Anmälan – Anmälan för allmänheten i Sverige ska avse lägst 100 och högst 15 000 aktier 
i jämna antal om 50 aktier. Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel som kan 
erhållas från något av Carnegies kontor eller beställas från Bolaget. Anmälan kan också 
göras via Avanzas internettjänst. Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets hemsida 
(www.wilsontherapeutics.com) och Carnegies hemsida (www.carnegie.se).

Institutionella investerare i Sverige eller utlandet anmäler sig för teckning i enlighet med 
särskilda instruktioner.

Tilldelning – Beslut om tilldelning av aktier i Erbjudandet fattas av Bolaget i samråd med 
Huvud ägarna och Global Co-ordinators och Joint Bookrunners.

Likviddag – Planerad likviddag är den 16 maj 2016.

Villkor för Erbjudandets genomförande – Erbjudandet är bland annat villkorat av att 
Erbjudandet inbringar minst 200 miljoner SEK efter avdrag för kostnader hänförliga till 
Erbjudandet. För det fall detta minimikrav inte uppnås kommer Erbjudandet att dras tillbaka 
och den efterföljande noteringen på Nasdaq Stockholm kommer inte att genomföras.

E.4 Intressen och 
intressekonflikter

Bolagets verkställande direktör Jonas Hansson har ett mindre ekonomiskt intresse i 
 HealthCap VI GP, som agerar som så kallad general partner för Huvudägaren HealthCap VI 
L.P.

Styrelseledamöterna Andrew Kay och Hans Schikan har nyligen utsetts till medlemmar 
av Odlander Fredrikson Groups (”OFG”) så kallade advisory board, vilken fungerar som 
investeringsrådgivare till vissa av Huvudägaren HealthCaps fonder. Eftersom medlemmarna 
i OFGs advisory board inte är anställda av OFG eller HealthCap, endast erhåller begränsad 
ersättning, endast är verksamma vid särskilda tillfällen och då endast i begränsad omfatt-
ning avseende, bland annat, potentiella nya investeringar och granskningar av investe-
ringsrekommendationer och eftersom medlemmarna inte tillåts investera vid sidan om 
 HealthCap i de verksamheter som omfattas av rådgivningen från OFGs advisory board, har 
Bolaget emellertid gjort den övergripande bedömningen att Andrew Kay och Hans Schikan 
ska anses vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

I samband med Erbjudandet tillhandahåller Global Co-ordinators och Joint Bookrunners 
finansiell rådgivning och andra tjänster till Bolaget. Global Co-ordinators och Joint Bookrun-
ners kommer att erhålla ersättning från Bolaget för detta arbete. Därutöver kan Bolaget 
välja att betala en diskretionär ersättning till Global Co-ordinators och Joint Bookrunners 
som bestäms av Bolaget. Den totala ersättningen som Global Co-ordinators och Joint 
Bookrunners kommer att erhålla beror på utfallet i Erbjudandet.

Från tid till annan kan Global Co-ordinators och Joint Bookrunners komma att tillhanda-
hålla tjänster till Bolaget, även inom ramen för den ordinarie verksamheten och i samband 
med andra transaktioner.

E.5 Säljande aktie-
ägare/Lock up-avtal

Erbjudandet omfattar inga befintliga aktier utan endast nya aktier som emitteras av Bolaget.
Huvudägarna kommer att åta sig att, med vissa undantag, efter Erbjudandets genomför-

ande inte utan Global Co-ordinators och Joint Bookrunners medgivande sälja eller på annat 
sätt disponera över sina respektive aktieinnehav under tolv månader efter det att handeln 
med Bolagets aktier har inletts på Nasdaq Stockholm. Åtagandena omfattar dock inte 
sådana aktier som Huvudägarna tecknar inom ramen för Erbjudandet. Bolagets ledande 
befattningshavare kommer att ingå liknande åtaganden för en period om 360 dagar efter 
det att handeln med Bolagets aktier har inletts på Nasdaq Stockholm.

E.6 Utspädningseffekt Erbjudandet kan medföra att antalet aktier i Bolaget ökar till högst 27 042 866, vilket 
motsvarar en utspädning om 37,8 procent, under förutsättning att Erbjudandet utökas fullt 
ut, att övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet och att priset i Erbjudandet motsvarar 
det lägsta priset i prisintervallet.

E.7 Kostnader som 
åläggs investerare

Ej tillämplig. Courtage utgår ej.
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Riskfaktorer

En investering i Wilson Therapeutics aktier är förknippad med olika risker. Det finns en rad faktorer som påverkar, eller skulle 
kunna påverka, Bolagets verksamhet, både direkt och indirekt. Nedan beskrivs, utan någon särskild ordning och utan anspråk 
på att vara uttömmande, de riskfaktorer och betydande omständigheter som anses vara väsentliga för Bolagets verksamhet 
och framtida utveckling. De risker som beskrivs nedan är inte de enda riskerna som Bolaget och dess aktieägare exponeras för. 
Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Wilson Therapeutics, kan också ha en negativ inverkan på Bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och resultat. Sådana risker, och de som beskrivs nedan, kan också leda till att Bolagets aktiekurs 
sjunker betydligt och investerare riskerar att förlora hela eller del av sin investering.

Utöver riskfaktorerna nedan bör investerare även ta hänsyn till den övriga information som lämnas i Prospektet i dess helhet. 
Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden som påverkas av framtida händelser, risker och osäkerhetsfaktorer. Bolagets 
verkliga resultat kan skilja sig väsentligt från de resultat som framgår av dessa framåtriktade uttalanden på grund av många 
faktorer, däribland de risker som beskrivs nedan och i andra delar av Prospektet.

Risker relaterade till Wilson Therapeutics 
och dess verksamhet
Risker relaterade till branschen och marknaden

Förändrade makroekonomiska faktorer, inklusive 
förändringar i prissättningen av läkemedel, kan påverka 
läkemedelsbolag negativt
Prissättningen och efterfrågan på läkemedel kan komma att 
påverkas negativt av en allmän ekonomisk nedgång i USA 
och i EU, liksom på andra större marknader för läkemedel. 
En ekonomisk nedgång kan bland annat påverka betalare av 
sjukvård, såsom myndigheter, försäkringsbolag och sjukhus, 
och resultera i försämrad betalningsvilja för läkemedel. Detta, 
tillsammans med bland annat andra förändringar i sådana 
betalares budgetar, skulle kunna medföra minskad ersätt-
ning för läkemedelsbolag, inklusive Wilson Therapeutics, sär-
skilt för det fall Bolaget skulle nå en position där ett eller flera 
läkemedel säljs på marknaden. Dessutom har flera initiativ 
implementerats, eller håller på att implementeras, i syfte att 
motverka ökade läkemedelskostnader i USA och i Europa, 
liksom på andra större marknader för läkemedel, vilket skulle 
kunna påverka framtida försäljningsmarginaler och produkt-
försäljning för alla läkemedelsbolag, inklusive Wilson Thera-
peutics. Sådana initiativ förväntas även framöver och sådana 
skulle kunna resultera i färre ersättningsmöjligheter och/eller 
lägre ersättningsnivåer på vissa marknader. Följaktligen kan 
försämrade makroekonomiska förhållanden och förändringar 
i regler kring prissättningen av läkemedel ha en väsentlig 
negativ inverkan på Wilson Therapeutics verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

Ändringar i lagar och regler samt myndigheters 
tolkningar och praxis kan medföra väsentligt negativa 
konsekvenser för läkemedelsbolag
Läkemedelsbranschen är starkt reglerad av lagar och andra 
regler, vilka bland annat omfattar utvecklingsprocessen, god-
kännandeprocessen, kvalitetskontroller, dokumentations-
krav och prissättningssystem. Det är över tid sannolikt att 
ny lagstiftning kommer att antas vilket, i ett försök att minska 
det allmänas sjukvårdskostnader, väsentligt kan komma att 

förändra det regulatoriska ramverk som reglerar prekliniska 
och kliniska studier, myndighetsgodkännanden, produktion 
och marknadsföring av reglerade produkter såväl som pris-
sättningen av dessa. Exempelvis pågår det för närvarande 
en politisk diskussion i USA rörande de senaste årens stora 
prisökningar på vissa läkemedel. Dilemmat som många 
myndigheter står inför är att de måste väga intressena av att 
minska sjukvårdskostnader mot att samtidigt motivera läke-
medelsindustrin att utveckla nya läkemedel och behandlingar 
för sjukdomar där stora medicinska behov föreligger. Därut-
över kan föreskrifter från tillsynsmyndigheter och deras vägle-
dande råd ändras eller omtolkas på sätt som väsentligen kan 
påverka de verksamheter som bedrivs av läkemedelsbolag, 
inklusive Wilson Therapeutics. Sådana ändringar, revide-
ringar och/eller omtolkningar kan medföra krav på ytterligare 
prekliniska och kliniska studier, förändrade produktionsme-
toder såväl som återkallelser eller återtagande av tillstånd för 
vissa produkter, ökade dokumentationskrav och begräns-
ningar eller revideringar av tillämpliga prissättningsmodeller. 
Ändringar i lagar och regler för läkemedel, i såväl USA som 
i EU, liksom på andra större marknader för läkemedel, kan 
medföra ökade kostnader och även få en väsentlig negativ 
inverkan på Wilson Therapeutics verksamhet, finansiella ställ-
ning och resultat.

Wilson Therapeutics är utsatt för hård konkurrens från 
andra läkemedelsföretag
Utvecklingen i läkemedelsindustrin är hårt konkurrensutsatt. 
Bolaget känner till ett flertal läkemedelsbolag och akade-
miska institutioner över hela världen som är verksamma inom 
forskning kring nya läkemedel för Wilsons sjukdom och som 
därmed utgör framtida potentiella konkurrenter till Wilson 
Therapeutics. Till exempel bedriver ett antal läkemedelsbolag 
i nuläget produktutveckling baserade på nya formuleringar av 
trientin och varianter av penicillamin, vilka redan är etablerade 
behandlingar för Wilsons sjukdom, medan andra utvecklar 
terapier för behandling av Wilsons sjukdom. Därutöver mark-
nadsförs och säljs redan existerande produkter för behand-
ling av sjukdomen och generiska produkter kan komma att 
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utvecklas av konkurrerande läkemedelsbolag. Vissa av Bola-
gets konkurrenter kan ha betydligt bättre finansiella möjlig-
heter och avsevärt större resurser och kapacitet vad avser, till 
exempel, forskning och utveckling, kontakter med regulato-
riska myndigheter och marknadsföring än Wilson Therapeu-
tics. Det finns därför en risk att konkurrenter på ett snabbare 
och/eller mer effektivt sätt kan komma att utveckla produkter 
som är mer effektiva, har en bättre biverkningsprofil, är enklare 
att administrera och är mer prisvärda samt erhålla patentskydd 
eller lyckas kommersialisera sina produkter tidigare än Wilson 
Therapeutics. Dessa konkurrerande produkter kan göra Bola-
gets framtida potentiella produkter obsoleta eller begränsa 
möjligheten för Wilson Therapeutics att erhålla intäkter, vilket 
skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Wilson Thera-
peutics verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Vidare kan konkurrenter med större marknadsföringsre-
surser än Bolaget också framgångsrikt lyckas marknadsföra 
ett likvärdigt, eller till och med ett sämre läkemedel, och ändå 
få en större acceptans på marknaden för en sådan produkt, 
vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Wilson Thera-
peutics verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till Wilson Therapeutics verksamhet

Wilson Therapeutics är beroende av att utveckla säkra 
och effektiva produkter genom fortsatta kliniska studier 
och att erhålla och upprätthålla relevanta registreringar 
och regulatoriska tillstånd.
För att Wilson Therapeutics ska kunna kommersialisera Bola-
gets huvudsakliga läkemedel, Decuprate, för behandling av 
Wilsons sjukdom eller någon annan sjukdom, måste Wilson 
Therapeutics genomföra prekliniska och kliniska studier för 
att utvärdera produktens säkerhet och effektivitet i syfte att 
därefter erhålla, och behålla, registreringar och tillstånd från 
relevanta myndigheter. Dessa procedurer innebär ett flertal 
risker för Bolaget.

Effektiviteten och säkerheten hos Wilson Therapeutics 
produkt är fortfarande under utvärdering
Innan Decuprate kan marknadsföras och säljas på mark-
naden för behandling av Wilsons sjukdom eller någon annan 
sjukdom, måste Wilson Therapeutics genomföra prekliniska 
och kliniska studier för att dokumentera och säkerställa att 
Decuprate är effektivt och säkert. Prekliniska och kliniska 
studier är omfattande, kostsamma och tidskrävande. Wilson 
Therapeutics kan inte med säkerhet förutsäga när plane-
rade studier kan inledas eller exakt när pågående studier kan 
avslutas, eftersom det finns flertalet faktorer utanför Wilson 
Therapeutics kontroll, såsom granskningar från regulatoriska 
och etiska kommittéer och tillgång till kliniska prövningsen-
heter, vilka måste vara på plats innan kliniska studier påbörjas 
eller avslutas. Även om klinisk data från Fas II-studien för-
väntas under 2016 och ett möte med FDA och möjligen även 
EMA, är planerat att hållas under slutet av 2016 eller början av 
2017, finns det således en risk att Bolaget drabbas av förse-
ningar i pågående studier, vilket skulle kunna få en väsentlig 
negativ inverkan på Wilson Therapeutics verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

Det är också svårt att exakt uppskatta de kostnader som 
är förknippade med kliniska studier, och de faktiska kostna-
derna för att genomföra en studie kan komma att väsentligt 
överstiga uppskattade och budgeterade kostnader. Detta 
skulle kunna leda till att kliniska studier avbryts eller ställs in 
och att Decuprate inte kommer att erhålla nödvändiga regu-
latoriska tillstånd för vidare kliniska studier och/eller att få de 
tillstånd som krävs för att Decuprate ska få säljas på mark-
naden. I vissa fall kan de kliniska studierna av en produkt-
kandidat behöva utökas med ytterligare prekliniska och/eller 
kliniska studier för att möjliggöra marknadsregistrering. Detta 
skulle kunna få en negativ inverkan på Wilson Therapeutics 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Även om befintliga resultat från prekliniska och kliniska stu-
dier med Decuprate och tetrathiomolybdat stöder en fortsatt 
utveckling av Decuprate, behöver resultat från tidigare studier 
inte nödvändigtvis ge en korrekt indikation av de resultat som 
erhålls när Decuprate utvärderas i mer omfattande kliniska 
studier. Eftersom data från den pågående Fas II-studien är 
preliminära kan de komma att förändras under det att stu-
dien fortskrider. Det finns därför en risk för att de kliniska 
studier som utförs av Wilson Therapeutics inte kommer att 
bekräfta tidigare resultat eller uppvisa tillräcklig säkerhet eller 
effektivitet för att säkerställa nödvändiga regulatoriska god-
kännanden samt att studierna inte leder till ett läkemedel 
som kan marknadsföras och säljas. Det finns också en risk 
för att negativa eller otillräckliga kliniska studieresultat kan, 
trots inledningsvis lovande resultat, resultera i att Decuprate 
inte erhåller marknadsregistrering, att Wilson Therapeutics 
tvingas genomföra ytterligare kliniska studier med ökade 
kostnader som följd, att betydande förseningar i registrerings-
förfarandet hos tillståndsmyndigheter uppkommer, att myn-
digheterna endast ger tillstånd till att Decuprate får användas 
på en mer begränsad patientgrupp än vad som avsetts eller 
att Wilson Therapeutics tvingas avbryta kommersialiseringen 
av Decuprate. Därutöver kan Bolaget och/eller tillsynsmyn-
digheter när som helst avbryta kliniska studier om det antas 
att patienter eller andra som medverkar i sådana studier 
utsätts för oacceptabla hälsorisker, ofördelaktiga risk/nytto-
bedömningar och/eller allvarliga oväntade biverkningar. Även 
om godkännanden erhålls finns det en risk för att Decuprate i 
ett senare skede uppvisar negativa effekter som kan komma 
att förhindra dess utbredda användning och att det dras till-
baka från marknaden. Eftersom klinisk produktutveckling 
kan påverkas av oförutsedda förseningar, ökade kostnader, 
oförutsedda avbrott och ofördelaktiga resultat, kan dessa 
omständigheter medföra en väsentligt negativ inverkan på 
Wilson Therapeutics verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Vid genomförandet av kliniska studier finns även risken att 
deltagande patienter på ett eller annat sätt skadas, drabbas 
av biverkningar eller insjuknar under behandlingen. Exem-
pelvis uppvisade de två första patienterna som deltog i den 
pågående Fas II-studien förhöjda reversibla transaminaser 
(ett tecken på eventuell leverskada som tidigare uppvisats 
hos patienter med Wilsons sjukdom efter överdosering av 
ammonium tetrathiomolybdat) vilket gjorde att de fick avbryta 
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behandlingen med Decuprate efter att dosen i enlighet med 
protokollet höjdes från 60 mg per dag till 120 mg per dag. 
Som en följd av detta genomfördes en protokollförändring 
som innebar att doseringen sänktes, varefter Decuprate 
generellt sett tolererats väl. Det finns dock en risk för att 
liknande biverkningar uppkommer även i framtiden, vilket 
skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på den fortsatta 
utvecklingen av Decuprate och Wilson Therapeutics verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Wilson Therapeutics är i nuläget beroende av 
utvecklingen av en produkt
Per dagen för Prospektet har Wilson Therapeutics en pro-
duktkandidat, Decuprate, i en klinisk Fas II-studie. Således 
har Bolaget ännu inte slutfört någon klinisk utveckling av 
något läkemedel och har således inte påbörjat försäljning eller 
erhållit intäkter från försäljning av något godkänt läkemedel. 
Bolagets produkt kräver fortsatt forskning och utveckling, 
både inom den pågående Fas II-studien samt inom förbe-
redelserna för och genomförandet av det senare potentiella 
registreringsgrundande Fas III-programmet, vilket är förenat 
med de risker för misslyckande som alltid följer av läkeme-
delsutveckling. Således är Wilson Therapeutics beroende av 
ett framgångsrikt genomförande av de kliniska studierna med 
Decuprate och, därefter, erhållande av relevanta marknadstill-
stånd för att kunna lansera Decuprate. Som nämnts är Bola-
gets kliniska utveckling av Decuprate på ett relativt tidigt sta-
dium (Fas II) och det finns en risk att Decuprate inte kommer 
att uppvisa den effektivitet och säkerhet som krävs för fort-
satta kliniska studier eller efterföljande regulatoriskt godkän-
nande och marknadsföring. Om utvecklingen av Decuprate 
misslyckas, kommer Wilson Therapeutics verksamhet, finan-
siella ställning och resultat att påverkas väsentligen negativt 
och det finns en risk att Wilson Therapeutics inte kommer att 
kunna fortsätta sin verksamhet i sin nuvarande form eller att 
Bolaget, i sista hand, måste upphöra med sin verksamhet.

Förberedande utveckling av Decuprate avseende 
andra sjukdomar
Utöver Wilsons sjukdom har tetrathiomolybdat (den aktiva 
läkemedelssubstansen i Decuprate) visat potential i andra 
ovanliga sjukdomar; däribland i SOD 1-muterad familjär 
amyotrofisk lateralskleros (”SOD1-fALS”). Bolagets målsätt-
ning är att utforska möjligheten att utveckla tetrathiomolybdat 
i SOD1-fALS och, eventuellt, även i andra sjukdomar. Med 
hänsyn till att dessa resultat erhållits från forskare utanför 
Bolaget finns det dock en risk att resultaten visar sig vara 
vilseledande eller ofullständiga när ytterligare prekliniska och 
kliniska studier genomförs av Wilson Therapeutics. Detta kan 
leda till att Bolaget kan tvingas ändra eller avbryta den pla-
nerade framtida förberedande utvecklingen av Decuprate i 
SOD1-fALS eller andra möjliga sjukdomar, vilket skulle kunna 
ha en negativ inverkan på Wilson Therapeutics verksamhet, 
finansiella ställning eller resultat. 

Det finns en risk att Wilson Therapeutics tillgängliga 
resurser visar sig vara otillräckliga för att genomföra den fort-
satta utvecklingen av Decuprate i SOD1-fALS eller andra 
möjliga sjukdomar och att Bolaget, som ett resultat därav, 
kan komma tvingas avbryta den potentiella utvecklingen av 
Decuprate i SOD1-fALS eller i andra möjliga sjukdomar, vilket 
skulle kunna få en negativ inverkan på Wilson Therapeutics 
verksamhet och framtida eventuella resultat.

Wilson Therapeutics är beroende av att läkare rekryterar 
patienter till kliniska studier av Decuprate
Wilsons sjukdom är en ovanlig genetisk sjukdom med en 
prevalens som beräknas till cirka en på 30 000 individer över 
hela världen. Det kan även vara svårt att ställa rätt diagnos för 
individer som lider av sjukdomen eftersom det kan vara svårt 
att göra en korrekt observation och/eller tolkning av symp-
tomen. Med anledning av dessa faktorer kan det därför vara 
en utmaning för Bolaget att rekrytera patienter för genomför-
andet av nödvändiga kliniska studier. Det finns också en risk 
att kliniska studier som utvärderar konkurrerande produkter 
för behandling av Wilsons sjukdom initieras, vilket ytterligare 
skulle kunna negativt påverka Bolagets möjligheter att rekry-
tera patienter. Antalet tillgängliga patienter som är villiga att 
delta i kliniska studier kommer att ha en väsentlig betydelse 
för tidsplanen, både för den pågående kliniska Fas II-studien 
och för det senare eventuella registreringsgrundande Fas III-
programmet. Om de studiecenter och andra partners som 
Wilson Therapeutics anlitar inte lyckas hitta ett tillräckligt stort 
antal patienter för att erhålla ett tillfredsställande underlag för 
att påvisa Decuprates säkerhet och effektivitet, skulle stu-
dierna kunna försenas och följaktligen väsentligen negativt 
påverka Wilson Therapeutics verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Wilson Therapeutics är beroende av att erhålla 
och upprätthålla relevanta registreringar och 
myndighetsgodkännanden 
Läkemedelsmarknaden är starkt reglerad. Nationella och 
internationella tillsynsmyndigheter kan stoppa eller fördröja 
utvecklingen av ett visst läkemedel och kan också, tempo-
rärt eller slutligt, dra tillbaka ett läkemedel från marknaden 
efter lämnat godkännande, om de anser att allmänhetens 
säkerhet och hälsa är hotad.

För att godkännas för genomförande av prekliniska och 
kliniska studier och/eller för att erhålla rätt att marknadsföra 
och sälja ett läkemedel, måste alla läkemedelprodukter under 
utveckling genomgå ett omfattande registreringsförfarande 
och godkännas av FDA eller EMA eller någon annan rele-
vant myndighet på en viss marknad. Registreringsförfarandet 
innebär krav på produktutveckling, kliniska studier, regist-
rering, godkännande, märkning och distribution. Att erhålla 
sådana regulatoriska godkännanden kan vara tidskrävande 
och kan försena, förhindra eller fördyra vidare utveckling och 
kommersialisering av en produkt, till exempel på grund av 
olika uppfattningar om vilka kliniska studier som behövs för 
registrering, också mellan olika länders myndigheter, eller att 
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tillverkningen inte bedöms tillgodose tillämpliga krav. Myn-
digheter är inte heller bundna av de råd som tillhandahålls 
under utvecklingsprocessen, utan kan ändra sina bedöm-
ningar, vilket kan leda till förseningar med anledning av nöd-
vändiga ändringar i utvecklingsprogrammet. Myndigheter 
kan dessutom göra andra bedömningar än Wilson Therapeu-
tics, till exempel i fråga om tolkning av data från studier eller 
kvalitet på data. Om erforderliga tillstånd eller registreringar 
inte erhålls eller förenas med oväntade villkor, påverkar detta 
negativt möjligheten att påbörja försäljningen av Decuprate 
eller någon annan produkt. Även efter det att en produkt har 
godkänts för marknadsföring kommer Wilson Therapeutics, 
för att behålla det relevanta godkännandet, vara skyldigt att 
uppfylla vissa myndighetskrav, däribland specifika krav på 
säkerhetsrapportering och marknadsföring av produkten. 
Vidare kommer Wilson Therapeutics att vara ansvarigt för att 
följa de regler som är tillämpliga för olika produkttillverknings-
steg såsom provtagning, kvalitetskontroll och dokumentation 
av den aktuella produkten. Produktionsanläggningar måste 
godkännas av regulatoriska myndigheter och kan vidare 
komma att inspekteras flera gånger vilket kan medföra pro-
duktionsavbrott och störningar avseende varuförsörjning och 
distribution.

Om Wilson Therapeutics inte uppfyller tillämpliga myn-
dighetskrav kan Bolaget komma att nekas registrering, bli 
föremål för böter, återkallande av godkännanden eller av 
produkter, produktionsavbrott eller andra verksamhetsbe-
gränsningar samt straffrättsliga sanktioner och skadestånds-
krav. Detta skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på 
Wilson Therapeutics verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Wilson Therapeutics är beroende av att ingå och 
behålla fördelaktiga tredjepartssavtal för kliniska studier 
och produktion
Wilson Therapeutics anlitar externa tredje parter för all pro-
duktionsverksamhet samt för utförandet av prekliniska och 
kliniska studier. Bolaget är därför beroende av att upprätt-
hålla dessa tredjepartsavtal för kliniska studier och produk-
tion. Om nuvarande eller framtida externa parter inte skulle 
uppfylla sina åtaganden eller hålla sig inom förväntade tids-
ramar, om kvaliteten på parterna och deras arbete inte lever 
upp till Wilson Therapeutics förväntningar, om parterna skulle 
misslyckas med att erhålla tillräckligt rå- eller annat behövligt 
material för produktionen av Decuprate eller om någon sam-
manblandning skulle ske mellan Decuprate och något annat 
läkemedel som produceras av sådan tredje part, skulle pågå-
ende prekliniska och kliniska studier kunna fördröjas eller 
avbrytas, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet och finansiella ställning. Det finns 
dessutom relativt få externa parter på marknaden med nöd-
vändig erfarenhet och förmåga att utföra den bioanalys som 
behövs för den fortsatta utvecklingen av Decuprate. Det finns 
därför en risk att Wilson Therapeutics inte framgångsrikt 
kommer att kunna anlita nya externa parter för det fall något 
av de nuvarande avtalen skulle avslutas eller om ytterligare 

parter skulle visa sig nödvändiga för Bolagets verksamhet. 
Det finns även en risk för att någon av de nuvarande parterna 
som Wilson Therapeutics har ingått avtal med blir föremål 
för omstruktureringar, uppköp eller liknande transaktioner,  
eller nedläggningar, vilket skulle kunna ge upphov till krav på 
omförhandling av de avtal som ingåtts med Wilson Therapeu-
tics. Detta skulle kunna medföra förseningar och/eller kost-
nadsökningar för de tjänster som utförs åt Bolaget. Dessa 
faktorer skulle också kunna ha en väsentlig negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Wilson Therapeutics har för avsikt att behålla alla rät-
tigheter avseende Decuprate på alla relevanta geografiska 
marknader samt att fortsätta utvecklingen därav för egen 
räkning. Wilson Therapeutics kan dock, i syfte att sprida 
de finansiella riskerna, i framtiden ingå samarbetsavtal för 
utveckling, marknadsföring och försäljning av Decuprate på 
vissa specifika geografiska marknader. Bolagets framgång i 
detta avseende är bland annat beroende av dess förmåga att 
attrahera samarbetspartners och att ingå avtal på för Wilson 
Therapeutics förmånliga villkor. Det finns en risk att Bolaget 
inte kommer att kunna ingå sådana samarbetsavtal och även 
om Wilson Therapeutics anser att nuvarande och potentiella 
framtida partners besitter tillräcklig kunskap och ekonomiska 
intressen för att fullfölja sina åtaganden enligt ingångna avtal 
kan det visa sig att Bolagets samarbetspartners avsätter otill-
räckliga resurser eller på annat sätt är oförmögna eller ovilliga 
att fullfölja avtalen. Wilson Therapeutics saknar kapacitet för 
egen produktion och Bolaget planerar för närvarande heller 
inte att utveckla någon egen sådan. Om Wilson Therapeu-
tics misslyckas med att ingå eller upprätthålla avtal rörande 
tillverkningen av sina produkter, eller kan upprätthålla dem 
endast på för Bolaget ofördelaktiga kommersiella villkor, 
kan Wilson Therapeutics misslyckas med att dra ekonomisk 
fördel av sina produkter. 

Det finns således en risk att Wilson Therapeutics samar-
bete med tredje parter på ett eller annat sätt utvecklas på 
ett för Bolaget ofördelaktigt sätt. Detta skulle kunna få en 
väsentligt negativ inverkan på Wilson Therapeutics verk-
samhet, finansiella ställning och resultat. 

Wilson Therapeutics är beroende av en lyckad 
kommersialisering av Decuprate och inrättandet av 
interna sälj- och marknadsföringsresurser 
Även om ett läkemedel erhåller relevanta myndighetstillstånd 
för marknadsföring och försäljning, kvarstår risken att för-
säljningen, regionalt eller globalt, inte kommer att motsvara 
förväntningarna och att de kommersiella framgångarna ute-
blir. Nivån på marknadsacceptansen och försäljningen av 
ett läkemedel beror på ett flertal faktorer, inklusive produk-
tegenskaper, klinisk dokumentation och resultat, konkur-
rerande produkter, distributionskanaler, tillgänglighet samt 
försäljnings- och marknadsföringsinsatser. En annan viktig 
faktor är den möjliga ersättning som erhålls från privata för-
säkringsbolag, myndigheter och andra betalare av sjukvårds-
produkter och -tjänster. Ersättningen som ett läkemedel från 
tid till annan kan erhålla beror på flera faktorer såsom lagstift-
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ning, det värde produkten anses kunna tillföra patienten och 
sjukvårdssystemet, den betalande partens uppfattning om 
huruvida produkten är säker och effektiv, icke-experimentell, 
medicinskt viktig och lämplig för patienter samt huruvida den 
är kostnadseffektiv baserat på de lagar och regler som är till-
lämpliga på den specifika marknaden. Det finns även en risk 
att produkten inte kvalificerar sig för subventioner från privat- 
och offentligt finansierade sjukvårdsprogram, eller att ersätt-
ningen är eller blir lägre än förväntat. Ersättningssystem kan 
också komma att förändras från tid till annan, vilket försvårar 
möjligheten att förutse de ersättningar en produkt kan erhålla.

För Wilson Therapeutics framtida lönsamhet och finan-
siella ställning är det av väsentlig betydelse att Decuprate, 
eller andra potentiella produkter, kan kommersialiseras fram-
gångsrikt. En misslyckad kommersialisering och/eller nega-
tiva förändringar i ersättningssystemet skulle kunna medföra 
en väsentlig negativ inverkan på Wilson Therapeutics verk-
samhet, finansiella ställning och resultat. 

I nuläget saknar Wilson Therapeutics marknadsförings-, 
försäljnings- och distributionsresurser. Bolaget har emellertid 
för avsikt att utveckla sådana resurser, främst inom mark-
nadsföring och försäljning, för det fall den fortsatta utveck-
lingen av Decuprate är framgångsrik, i syfte att bedriva för-
säljning och marknadsföring av Decuprate. Detta kommer att 
kräva rekrytering av ytterligare personal samt införandet av 
nya processer och strategier inom Bolaget, vilket sannolikt 
kommer att vara kostsamt och tidskrävande. Det finns en risk 
att det visar sig vara svårt att attrahera personal med relevant 
kunskap och erfarenhet och att Bolaget misslyckas i detta 
avseende. Om marknads-, försäljnings- och distributionsre-
surser av en eller annan anledning, helt eller delvis, inte skulle 
kunna utvecklas i behövlig utsträckning, kommer Bolaget 
tvingas förlita sig på samarbeten med externa parter för att 
utföra försäljning på en eller flera marknader för läkemedel, 
vilket skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Bola-
gets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Pågående och framtida utveckling av läkemedel med 
samma aktiva läkemedelssubstans som i Decuprate kan 
få en negativ inverkan på Wilson Therapeutics
Decuprate är kolinsaltet av tetrathiomolybdat. Parallellt med 
Bolagets utveckling av Decuprate utför andra läkemedels-
bolag och akademiska institutioner världen över andra pre-
kliniska och kliniska studier med ammoniumtetrathiomo-
lybdat i andra sjukdomar än Wilsons sjukdom. Ytterligare 
sådana studier kan även komma att initieras framöver. Det 
kan visa sig att sådana studier inte påvisar tillräcklig säkerhet 
och effektivitet för erhållande av nödvändiga regulatoriska 
godkännanden och studierna kan också avbrytas när som 
helst under utvecklingen om det kan antas att patienter eller 
andra deltagare i sådana studier exponeras för oacceptabla 
hälsorisker eller att de skulle komma att drabbas av allvar-
liga och oväntade biverkningar. Även om sådana andra akti-
viteter avser ett annat salt från tetrathiomolybdat och i helt 
andra sjukdomar och patientgrupper finns det en risk att 
eventuella misslyckanden kommer att hänföras till tetrathio-

molybdat, vilket i sin tur skulle kunna ha en negativ inverkan 
även på Bolaget och dess utveckling av Decuprate eftersom 
Decuprates säkerhet och effektivitet kan ifrågasättas som ett 
resultat därav. Detta skulle kunna få en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Wilson Therapeutics, dess anställda och samarbets-
partners är föremål för olika miljösäkerhetsregler och 
etiska standarder och ett misslyckande med att uppfylla 
sådana regler och standarder kan få en negativ inverkan 
på Bolaget
På grund av de kemiska substanserna i läkemedel och arten 
på tillverkningsprocessen är Wilson Therapeutics, dess 
anställda och samarbetspartners föremål för krav på säker-
hetsrapportering, miljörättsliga bestämmelser och, framöver, 
ytterligare krav som följer av ett eventuellt erhållet marknads-
godkännande. Wilson Therapeutics anser att Bolaget och 
dess samarbetspartners följer samtliga tillämpliga lagar och 
regler samt att relevanta etiska standarder avseende bland 
annat kliniska studier och djurstudier som utförs i samband 
med prekliniska studier följs. Skulle Wilson Therapeutics 
misslyckas med att efterleva tillämpliga lagar och regler, 
skulle Bolaget emellertid kunna bli föremål för straffrättsliga 
sanktioner och omfattande skadestånd eller bli skyldigt att 
upphöra med eller förändra sin verksamhet. Därutöver kan 
någon av Bolagets anställda utföra, eller underlåta att utföra, 
handlingar som gör att beteendet anses vara oetiskt, krimi-
nellt eller annars i strid med tillämpliga lagar och regler och/
eller interna riktlinjer. Wilson Therapeutics rykte kan därmed 
skadas vilket skulle kunna få en negativ inverkan på dess 
möjlighet att marknadsföra och sälja Decuprate på mark-
naden. Det finns också en risk att Wilson Therapeutics sam-
arbetspartners misslyckas med att efterleva tillämpliga lagar 
och regler vilket indirekt kan medföra en väsentlig negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. 

Wilson Therapeutics är beroende av att kunna 
rekrytera och behålla kompetent personal på 
konkurrensmässiga villkor
Wilson Therapeutics bedriver sin verksamhet genom en liten 
organisation med ett begränsat antal anställda. Inom en snar 
framtid har Bolaget som målsättning att anställa ytterligare 
personal inom områdena klinisk utveckling och kommer-
siell verksamhet. Wilson Therapeutics är beroende av sina 
anställda för den fortsatta utvecklingen av Bolagets verk-
samhet och kliniska projekt. Det finns en risk att någon eller 
några av Bolagets anställda avslutar sin anställning i Bolaget 
eller att rekrytering av nya individer med relevant kunskap och 
expertis misslyckas, vilket skulle kunna försena eller hindra 
Wilson Therapeutics utveckling och kommersialisering av 
Decuprate. För det fall Bolaget skulle förlora någon av sina 
anställda skulle, åtminstone på kort sikt, det således kunna 
inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. 
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Wilson Therapeutics är beroende av sina IT-system
Wilson Therapeutics är beroende av att de tredje parter som 
har kontrakterats för att genomföra prekliniska och kliniska 
studier har förmåga att på ett säkert sätt hantera och förvara 
resultat, rapporter och annan data från studierna genom 
effektiva och välfungerande IT-system och därmed relate-
rade processer. Det finns en risk att sådana system, vilka är 
utanför Bolagets kontroll, kan störas av exempelvis mjuk- 
och hårdvaruproblem, datavirus, hacker-attacker och fysiska 
skador. Misslyckanden och störningar i sådana IT-system 
skulle, beroende på omfattningen, syftet och allvarligheten, 
kunna få en väsentlig negativ inverkan på Wilson Therapeu-
tics verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Risker relaterade till finansiering

Wilson Therapeutics verksamhet är förenad 
med förluster vilket medför ett kontinuerligt 
finansierings behov
Wilson Therapeutics har alltsedan verksamheten startade, 
redovisat ett negativt rörelseresultat och kassaflödet för-
väntas att vara fortsatt negativt till dess att Wilson Thera-
peutics lyckas generera intäkter från någon lanserad pro-
dukt. Wilson Therapeutics kommer även fortsättningsvis att 
behöva betydande kapital för forskning och utveckling i syfte 
att genomföra prekliniska och kliniska studier med Decuprate 
i den takt och omfattning som Bolaget anser är i Bolagets 
och dess aktieägares intressen. Både omfattningen och 
tidpunkten för Wilson Therapeutics framtida kapitalbehov 
kommer att bero på ett flertal faktorer, däribland kostnader 
för pågående och framtida prekliniska och kliniska studier 
och resultaten från dessa studier, såväl som marknadsmot-
tagandet av eventuella produkter. 

Även om det kapital som anskaffas genom Erbjudandet, 
i kombination med befintligt rörelsekapital, stärker Bolagets 
finansiella ställning och bedöms vara tillräckligt för att ta 
Decuprate i Wilsons sjukdom genom klinisk utveckling och ett 
potentiellt erhållande av marknadsgodkännanden i USA och i 
EU1), kommer Wilson Therapeutics vara i behov av ytterligare 
finansiering framgent för att kommersialisera Decuprate, till 
exempel genom upptagande av lån eller genom emissioner 
av aktier eller andra värdepapper till nuvarande aktieägare 
såväl som till nya investerare. Om emellertid utgifterna för det 
potentiella registreringsgrundande Fas III-programmet visar 
sig bli högre än förväntat, eller om sådana studier fördröjs, 
kan det kapital som anskaffas genom Erbjudandet vara otill-
räckligt för att avsluta sådana studier eller för att erhålla regu-
latoriska godkännanden för Decuprate. Både tillgången till 
samt villkoren för ytterligare finansiering påverkas av ett flertal 
faktorer såsom marknadsförhållanden, den generella till-
gången på kapital samt Wilson Therapeutics kreditvärdighet 
och kreditkapacitet. Även störningar och osäkerhet på kredit- 
och kapitalmarknaderna kan begränsa tillgången till ytterli-
gare kapital. Om Wilson Therapeutics, helt eller delvis, miss-
lyckas med att anskaffa tillräckligt kapital, eller lyckas göra 

det endast till ofördelaktiga villkor, skulle det kunna inverka 
väsentligt negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställ-
ning och resultat.

Det finns en risk att kapital inte kan anskaffas på fördel-
aktiga villkor, eller överhuvudtaget, och att Bolaget därför 
kan erfara problem med att genomföra utvecklingen och den 
potentiella försäljningen av Decuprate inom önskad tidsram 
och omfattning. Om Wilson Therapeutics inte kan erhålla 
nödvändig finansiering finns det en risk att Wilson Therapeu-
tics inte kan fortsätta sin verksamhet i nuvarande form eller 
att Wilson Therapeutics, i sista hand, måste lägga ner sin 
verksamhet.

Wilson Therapeutics är exponerat för kredit- och 
valutarisk
Med kreditrisk avses risken att en motpart i ett finansiellt 
avtal, helt eller delvis, inte kan uppfylla sina åtaganden enligt 
avtalet. Om Wilson Therapeutics åtgärder för att minimera 
framtida kreditrisker är otillräckliga, eller om en eller flera mot-
parter hamnar i finansiella svårigheter, skulle det kunna ha en 
negativ inverkan på Wilson Therapeutics verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

Som ett resultat av Bolagets verksamhet utomlands, är 
Bolagets resultat och finansiella ställning utsatta för valuta-
kursförändringar mellan USD, EUR, GBP, CHF och SEK. 
Under förutsättning att Bolagets utveckling av Decuprate 
fortlöper enligt plan är det sannolikt att denna exponering 
kommer att öka framgent när försäljning inleds på geogra-
fiska marknader utanför Sverige. Rörelsekostnaderna för 
verksamhetsåret 2015 uppgick till 70,3 miljoner SEK, varav 
38 procent representerade kostnader i USD, 19 procent 
i EUR och 24 procent i GBP. En stor del av Wilson Thera-
peutics framtida eventuella inkomster och utgifter förväntas 
vara huvudsakligen i utländsk valuta, främst USD och EUR. 
Eftersom Wilson Therapeutics för närvarande inte använder 
terminer eller optioner för att säkra valutarisker finns det en 
risk att valutakurser negativt påverkar Bolagets räkenskaper, 
vilket i sin tur skulle kunna ha negativ inverkan på Bolagets 
finansiella ställning och resultat. 

Risker relaterade till legala frågor och skatt

Wilson Therapeutics är beroende av att upprätthålla 
skydd för sina immateriella rättigheter
Wilson Therapeutics potentiella framgång är beroende av 
Bolagets möjlighet att erhålla och behålla patentskydd för sina 
specifika produkter, användningsområden och produktions-
metoder, upprätthålla erhållen särläkemedelsklassificering 
och potentiell framtida särläkemedelsstatus samt att skydda 
Bolagets egna forskningshemligheter i syfte att hindra andra 
från att använda Bolagets skyddade information. Den aktiva 
substansen i Decuprate, kolintetrathiomolybdat, är skyddad 
av patent i USA, EU, Kina, Mexiko, Singapore och Sydafrika. 
Dessa patent går ut under 2023. Även om det finns möjlighet 
att erhålla förlängt patentskydd i USA och EU i upp till fem 

1) Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, att Erbjudandet utökas fullt ut och att övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.
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och ett halvt år finns det en risk att sådana förlängningar inte 
kommer att beviljas. 

Det finns också en risk för att framtida eventuella läke-
medel och metoder som utvecklats av Wilson Therapeutics 
inte kan patentskyddas, att Wilson Therapeutics kommer att 
vara oförmöget att registrera och fullfölja alla nödvändiga eller 
önskvärda patentansökningar till en rimlig kostnad eller i rätt 
tid eller att godkända patent inte är tillräckliga för att skydda 
Wilson Therapeutics rättigheter. Eftersom vissa patentan-
sökningar är konfidentiella tills dess att patent beviljas, kan 
det visa sig att utomstående parter har ansökt om patent 
avseende teknologier som omfattas av Wilson Therapeutics 
ingivna patentansökningar utan Bolagets kännedom. Det kan 
i samband därmed visa sig att Wilson Therapeutics patentan-
sökningar inte har prioritet i förhållande till andra ansökningar. 
Det finns också en risk för att ett patent inte medför en kon-
kurrensfördel för Wilson Therapeutics läkemedel och/eller 
metoder, att konkurrenter lyckas kringgå Bolagets patent 
eller att obehöriga parter kan komma att erhålla och använda 
sig av information som Wilson Therapeutics betraktar som 
Bolagets egen. Vidare innebär inte nödvändigtvis det faktum 
att ett patent beviljas att det är giltigt eller kan göras gällande 
mot utomstående parter. Läkemedelsbolags, inklusive Wilson 
Therapeutics, patenträttsliga ställning är i allmänhet osäker 
och innefattar komplexa sakliga och legala bedömningar. Om 
Wilson Therapeutics skulle tvingas försvara sina patenträttig-
heter mot en konkurrent kan detta medföra betydande kost-
nader, särskilt i tvister med konkurrenter med betydligt större 
resurser än Wilson Therapeutics. Ett misslyckande med att 
upprätthålla sina egna immateriella rättigheter skulle kunna få 
en väsentligt negativ inverkan på Wilson Therapeutics verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Wilson Therapeutics kan göra intrång i andra parters 
immateriella rättigheter
Om Wilson Therapeutics i den egna verksamheten utnyttjar 
eller påstås utnyttja produkter eller metoder som är imma-
terialrättsligt skyddade av annan, kan innehavaren av dessa 
rättigheter komma att anklaga Wilson Therapeutics för imma-
terialrättsligt intrång. Tredje parts immaterialrättsliga skydd 
kan även hindra eller begränsa Bolaget från att fritt använda 
en specifik produkt eller produktionsmetod. Det finns därför 
en risk för att Wilson Therapeutics dras in i processer eller 
andra förfaranden för påstådda rättighetsintrång. Sådana 
processer och förfaranden kan vara kostsamma och tidskrä-
vande, även om utgången av en sådan tvist slutligen är till 
Bolagets fördel. Vid en för Wilson Therapeutics negativ slutlig 
utgång av en sådan process skulle Bolaget kunna tvingas 
att betala skadestånd, förbjudas fortsätta den aktivitet som 
utgör ett intrång och/eller tvingas anskaffa en licens för att 
fortsätta att tillverka eller marknadsföra de produkter och/
eller förfaranden som omfattas. Om Wilson Therapeutics 
skulle inkräkta på andras immateriella rättigheter skulle detta 
kunna få en väsentlig negativ inverkan på Wilson Therapeu-
tics verksamhet och finansiella resultat.

Wilson Therapeutics är beroende av skydd av 
företagshemligheter som inte omfattas av skyddet för 
immateriella rättigheter
Utöver immateriella rättigheter är Wilson Therapeutics bero-
ende av företagshemligheter och know-how som inte alltid 
skyddas av registreringar på samma sätt som andra imma-
teriella rättigheter. För att skydda sina företaghemligheter 
och know-how använder sig Wilson Therapeutics av sekre-
tessavtal. Obehörig spridning eller användning av Bolagets 
information av till exempel konkurrenter, konsulter, anställda 
eller andra kan trots detta förekomma. Det finns dessutom 
en risk för att konkurrenter och andra självständigt utvecklar 
motsvarande know-how och företaghemligheter. Detta skulle 
kunna få en väsentlig negativ inverkan på Wilson Therapeu-
tics verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Decuprates särläkemedelsklassificering kan återkallas 
och resulterar inte nödvändigtvis i särläkemedelsstatus 
vid ett relevant marknadsgodkännande
Decuprate har beviljats klassificering särläkemedel för 
behandling av Wilsons sjukdom i USA och EU, en klassifi-
cering som kan beviljas om det potentiella läkemedlet avser 
behandla en sjukdom som endast drabbar ett mindre antal 
individer samt uppfyller vissa ytterligare kriterier som uppsatts 
av myndigheterna. Denna klassificering ger Wilson Thera-
peutics vissa fördelar under produktutvecklingen, såsom 
vetenskaplig rådgivning, protokollassistans samt lägre regu-
latoriska avgifter och registreringsavgifter. Om Decuprates 
särläkemedelsklassificering omvandlas till särläkemedels-
status vid erhållande av relevanta regulatoriska tillstånd, kan 
detta, förutsatt att vissa villkor uppfylls, medföra marknads-
exklusivitet i USA och i EU under sju respektive tio år. Det 
finns emellertid en risk att särläkemedelsklassificeringen åter-
kallas om Wilson Therapeutics inte följer de lagar och regler 
som gäller inom området. Om klassificeringen skulle åter-
kallas skulle det kunna öka Wilson Therapeutics kostnader 
och regulatoriska krav under utvecklingsfasen och även ha 
en negativ inverkan på Bolagets möjlighet att konkurrera 
på marknaden. Dessutom finns en risk att särläkemedels-
klassificeringen inte omvandlas till särläkemedelsstatus vid 
erhållande av relevanta regulatoriska tillstånd eller att särlä-
kemedelsstatus återkallas efter erhållna godkännanden, till 
exempel på grund av att ett annat läkemedel visar sig ha en 
bättre risk/nyttoprofil än Decuprate för behandling av Wilsons 
sjukdom. Sådana återkallelser, eller om särläkemedelsklas-
sificeringen inte omvandlas till särläkemedelsstatus, skulle 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Wilson Therapeutics kan bli föremål för tvister och 
rättsliga förfaranden med tredje parter eller med 
regulatoriska myndigheter och förvaltningsmyndigheter
Wilson Therapeutics är för tillfället inte involverat i några rätts-
liga förfaranden med tredje part eller tillsyns- eller förvalt-
ningsmyndigheter. Wilson Therapeutics kan inte heller rim-
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ligen förutse något sådant förfarande. Bolaget kan däremot 
komma att bli involverat i sådana framtida tvister relaterade 
till Bolagets pågående verksamhet. Sådana tvister kan röra 
sig om påstådda immateriella rättighetsintrång, vissa patents 
giltighet och andra kommersiella tvister. Tvister och anspråk 
kan vara tidskrävande, störa verksamheten, avse betydande 
belopp eller principiellt viktiga frågor samt medföra bety-
dande kostnader och få en väsentlig negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Wilson Therapeutics kan bli föremål för 
produktansvarskrav
Wilson Therapeutics verksamhet är föremål för olika ansvars-
risker som är vanligt förekommande för företag som bedriver 
forskning och utveckling av läkemedel. Detta inkluderar 
risken för produktansvar som kan uppkomma i samband 
med tillverkning och kliniska studier där deltagande patienter 
kan drabbas av biverkningar eller insjukna under behand-
lingen, men även anspråk som uppkommer efter relevanta 
marknadsgodkännanden med anledning av till exempel häl-
sorisker. Det finns en risk att anspråk rörande produktan-
svar skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Wilson 
 Therapeutics verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Wilson Therapeutics är beroende av att ingå och 
upprätthålla nödvändiga försäkringsavtal
Wilson Therapeutics anser att det har ett lämpligt försäkrings-
skydd för sin nuvarande verksamhet. Det finns dock en risk 
att sådant skydd visar sig vara otillräckligt för anspråk som 
kan uppkomma i förhållande till produktansvar och andra 
skador. Vidare är det inte säkert att Bolaget kan behålla för-
säkringsskyddet på fördelaktiga villkor, eller överhuvudtaget. 
Det finns därför en risk att ett otillräckligt eller för dyrt försäk-
ringsskydd kan få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Wilson Therapeutics skattesituation kan förändras 
negativt på grund av förändringar i skattelagstiftningen 
eller om Wilson Therapeutics tidigare eller nuvarande 
förhållningssätt i skattefrågor skulle visa sig vara 
felaktigt
De skattestrategier som Wilson Therapeutics använder 
sig av baseras på tolkningar av gällande skattelagstiftning, 
skatte avtal och andra regelverk rörande skatt samt krav från 
relevanta skattemyndigheter. Det finns en risk att skatterevi-
sioner och granskningar kan leda till att Wilson Therapeutics 
påläggs ytterligare skatt eller nekas avdrag för finansieringar, 
koncerninterna transaktioner eller andra framtida förvärv av 
dotterbolag med skatteförluster. Till exempel har Wilson The-
rapeutics ett utestående aktiebaserat incitamentsprogram 
baserat på personaloptioner. Aktiebaserade incitaments-
program medför ofta en inneboende risk från ett skatte-
perspektiv eftersom Bolagets bedömningar av tillämplig 
skattelagstiftning kan visa sig vara felaktiga, vilket kan leda till 
framtida ökade skattebelastningar och/eller böter.

Om Bolagets tolkning och tillämpning av skattelagstift-
ning, avtal eller andra skatteregler är felaktig, om en eller fler 
myndigheter framgångsrikt beslutar om negativa skattejuste-
ringar rörande ett bolag inom Koncernen, eller om de tillämp-
liga lagarna, avtalen, reglerna eller myndigheters tolkningar 
eller förvaltningspraxis ändras, eventuellt med retroaktiv 
verkan, kan Koncernens tidigare eller nuvarande skatte-
situation ifrågasättas. Om skattemyndigheter är framgångs-
rika med sådana anspråk, skulle det kunna resultera i högre 
skattekostnader, inklusive tilläggsavgifter och räntekost-
nader, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på 
Wilson Therapeutics finansiella ställning och resultat.

Lagar, avtal och andra regler på skatteområdet har his-
toriskt sett varit föremål för frekventa ändringar och framtida 
sådana kan ha en betydande inverkan på Bolagets skatte-
belastning, liksom en väsentlig negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

En förändrad ägarstruktur i Wilson Therapeutics 
kan leda till begränsade möjligheter att utnyttja 
skattemässiga underskott
Mot bakgrund av att Wilson Therapeutics verksamhet har 
genererat betydande underskott, har Bolaget stora acku-
mulerade skattemässiga underskott. Ägarförändringar, till 
exempel som en följd av Erbjudandet, som leder till att det 
bestämmande inflytandet över Bolaget ändras kan inne-
bära begränsningar (helt eller delvis) i möjligheten att utnyttja 
sådana underskott i framtiden. Möjligheten att utnyttja under-
skotten i framtiden kan även komma att påverkas negativt 
av ändringar i tillämplig lagstiftning. Sådana begränsningar 
och ändringar kan få en väsentligt negativ inverkan på Wilson 
Therapeutics verksamhet och finansiella ställning.

Risker relaterade till Erbjudandet
En aktiv, likvid och fungerande marknad för handel 
med Wilson Therapeutics aktier kanske inte utvecklas, 
kursen för aktierna kan vara volatil och potentiella 
investerare kan förlora en del av eller hela sin 
investering
Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. 
Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga och 
sjunka i värde finns det en risk att investerare inte kommer att 
få tillbaka hela eller ens en del av det satsade kapitalet.

Före den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm har 
det inte funnits någon publik marknad för Wilson Therapeu-
tics aktier. Det finns en risk för att en aktiv och likvid marknad 
inte kommer att utvecklas eller, om en sådan utvecklas, att 
den inte kommer att bestå efter Erbjudandets genomförande. 

Det bör även noteras att marknadens prissättning av Bola-
gets aktier är beroende av faktorer utanför Wilson Therapeu-
tics kontroll, bland annat aktiemarknadens förväntningar och 
dess utveckling liksom utvecklingen av ekonomin i övrigt. 
Investeringar i Wilson Therapeutics aktier bör därför föregås 
av en ingående analys av Bolaget, dess konkurrenter samt 
yttre omständigheter i övrigt såväl som allmän information om 
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branschen. En aktieinvestering bör aldrig ses som ett snabbt 
sätt att generera avkastning, utan snarare som en långsiktig 
investering. Aktiepriser kan vara föremål för kursändringar till 
följd av åsiktsförändringar på kapitalmarknaden avseende 
aktier eller liknande värdepapper, till följd av olika omständig-
heter och händelser, såsom ändringar i tillämplig lagstiftning 
och andra regler som påverkar Bolagets verksamhet, eller 
förändringar i Bolagets resultat- och verksamhetsutveck-
ling. Aktiemarknaden kan vara föremål för betydande sväng-
ningar från tid till annan avseende priser och volymer som inte 
behöver vara relaterade till Bolagets verksamhet eller fram-
tidsutsikter. Därutöver kan Bolagets resultat och framtids-
utsikter från tid till annan vara lägre än förväntningarna hos 
aktiemarknaden, analytiker eller investerare. En eller fler av 
dessa faktorer kan resultera i att kursen för Bolagets aktier 
sjunker.

Försäljningar av större aktieposter i Wilson 
Therapeutics kan påverka aktiekursen negativt
Kursen för Wilson Therapeutics aktier kan sjunka om det sker 
omfattande försäljningar av aktier i Bolaget, särskilt försälj-
ningar av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningsha-
vare eller Huvudägarna. Huvudägarna och vissa anställda i 
Koncernen, har åtagit sig att, med vissa undantag och under 
en viss period efter Erbjudandet, inte sälja sina aktier eller på 
annat sätt ingå transaktioner med liknande effekt utan före-
gående skriftligt medgivande från Global Co-ordinators och 
Joint Bookrunners (så kallad lock-up). Sådana åtaganden 
omfattar dock inte aktier som tecknas inom ramen för Erbju-
dandet. Efter att tillämplig lock up-period har löpt ut kommer 
det stå de aktie ägare som berörts av lock up-perioden fritt 
att sälja sina aktier i Bolaget. Försäljningen av stora mängder 
av Bolagets aktier av Huvudägarna eller Bolagets övriga 
befintliga aktieägare efter utgången av lock up-perioden 
(eller under lock up-perioden efter tillstånd från Global Co-
ordinators och Joint Bookrunners), eller förväntan om att 
sådana försäljningar kommer att genomföras, kan få kursen 
för Wilson Therapeutics aktier att sjunka.

Huvudägarna kommer även fortsättningsvis att utöva 
ett betydande inflytande över Bolagets verksamhet 
efter Erbjudandet och Huvudägarnas intressen kan 
skilja sig från övriga aktieägares intressen
Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas och att priset 
i Erbjudandet fastställs till mittpunkten i prisintervallet (det vill 
säga 53 SEK), att Erbjudandet utökas fullt ut och att övertill-
delningsoptionen utnyttas i sin helhet, kommer Huvudägarna 
att inneha totalt cirka 69 procent av aktierna och rösterna i 
Bolaget efter Erbjudandets genomförande. Huvudägarna 
kommer därmed även fortsättningsvis att ha ett betydande 
inflytande över utgången i de ärenden som hänskjuts till Bola-
gets aktieägare för godkännande, inklusive val av styrelse-
ledamöter och eventuella samgåenden, konsolideringar eller 
försäljningar av samtliga eller en väsentlig del av Bolagets till-
gångar. Dessutom kan Huvudägarna komma att ha ett bety-
dande inflytande över Bolagets ledande befattningshavare 
och Bolagets verksamhet.

Huvudägarnas intressen kan avvika väsentligt från eller 
konkurrera med Bolagets intressen eller andra aktieägares 
intressen och Huvudägarna kan komma att utöva sitt infly-
tande över Bolaget på ett sätt som inte ligger i övriga aktie-
ägares intresse. Exempelvis kan det föreligga en konflikt 
mellan Huvudägarnas intressen å ena sidan och Bolagets 
eller dess övriga aktieägares intressen å andra sidan när det 
gäller vinstudelningsbeslut. Huvudägarna kan i sådana fall, 
baserat på sitt innehav i bolaget, komma att fatta beslut som 
främst tillgodoser egna intressen. Sådana konflikter kan få 
en väsentlig negativ inverkan på Wilson Therapeutics verk-
samhet, resultat och finansiella ställning.

Framtida eventuella utdelningar från Wilson 
Therapeutics är beroende av ett flertal faktorer och 
kan variera
Mot bakgrund av Wilson Therapeutics finansiella ställning 
och historiska förluster, har Bolaget ännu inte betalat ut några 
utdelningar till sina aktieägare. Bolagets styrelse avser inte 
att föreslå några utdelningar de kommande åren. I stället 
kommer Wilson Therapeutics finansiella resurser huvudsak-
ligen att användas för att finansiera Bolagets utvecklingspro-
gram. 

Storleken av framtida utdelningar från Wilson Therapeutics 
är beroende av ett antal faktorer, såsom Bolagets framtida 
vinst, finansiella ställning, kassaflöde, behov av rörelsekapital, 
investeringar och andra faktorer. Det finns en risk att Bolaget 
kanske inte kommer att ha tillräckligt med utdelningsbara 
medel för att genomföra utdelningar överhuvudtaget eller 
i den utsträckning som aktieägarna förväntar sig. Det finns 
också en risk för att Bolaget och/eller dess större aktieägare 
av olika anledningar förhindrar eller begränsar framtida utdel-
ningar. För det fall ingen utdelning lämnas kommer en inves-
terares eventuella avkastning att vara beroende av aktiekur-
sens framtida utveckling.

Valutakursdifferenser kan påverka värdet på 
aktieinnehav eller lämnade utdelningar. 
Aktierna i Wilson Therapeutics kommer endast att deno-
mineras i SEK och eventuella framtida utdelningar kommer 
att betalas i SEK. För det fall SEK minskar i värde gentemot 
utländska valutor kan det medföra negativa konsekvenser 
för värderingen av utländska investerares innehav i Wilson 
 Therapeutics samt eventuella utdelningar som erhålls i fram-
tiden. Dessutom kan sådana investerare drabbas av transak-
tionskostnader för att växla SEK till annan valuta.

Wilson Therapeutics kan komma att drabbas av 
ökade kostnader med anledning av Erbjudandet och 
noteringen 
I samband med att Bolaget noteras på Nasdaq Stockholm 
kommer Wilson Therapeutics att bli föremål för vissa lagar, 
regler och krav, som är mer omfattande än det regelverk 
som är tillämpligt för onoterade bolag. Som en följd härav 
kommer Bolaget att drabbas av kostnader för bland annat 
legal rådgivning, redovisning och rapportering som Bolaget 
inte hade som ett onoterat bolag. Wilson Therapeutics kan 
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vidare komma att behöva öka sina personella resurser för 
att hantera den ökade regelbördan. Det finns en risk för att 
sådana ökade kostnader får en negativ inverkan på Bolagets 
finansiella ställning och resultat.

Aktieägare i vissa jurisdiktioner kan vara förhindrade 
att delta i framtida företrädesemissioner
Om Wilson Therapeutics emitterar nya aktier i en kontant-
emission ska aktieägare, som en generell regel, ha företrä-
desrätt till att teckna nya aktier i förhållande till antalet inne-
havda aktier vid tidpunkten för emissionen. Aktieägare i andra 
länder kan dock vara föremål för begränsningar som förhin-
drar dem att delta i sådana nyemissioner och/eller begränsar 
och försvårar deras deltagande på andra sätt. Aktieägare i 
USA kan till exempel vara förhindrade att utöva sådan rätt 
att teckna sig för nya värdepapper som inte är registrerade 
i enlighet med Securities Act om inget undantag från regist-
reringskraven är tillämpligt. Aktieägare i andra jurisdiktioner 
utanför Sverige kan påverkas på liknande sätt om tecknings-
rätterna eller de nya värdepapperna inte är registrerade hos 
de berörda myndigheterna i sådana jurisdiktioner. Bolaget 
har ingen skyldighet att utreda om det finns krav på regist-
rering enligt Securities Act eller motsvarande lagstiftning i 
andra jurisdiktioner än Sverige och Bolaget har inte någon 
skyldighet att ansöka om registrering av Bolagets aktier eller 
försäljning av Bolagets aktier i enlighet med sådan lagstiftning 
utanför Sverige och att göra så i framtiden kan vara opraktiskt 
och kostsamt. De eventuella begränsningarna för aktieägare 
i länder utanför Sverige att delta i nyemissioner kan innebära 
att deras ägande späds ut och minskar i värde.

Huvudägarnas åtaganden är inte säkerställda och 
riskerar därför att inte infrias
Huvudägarna har åtagit sig att, som så kallade ”Cornerstone 
Investors”, teckna totalt 1 222 643 aktier i Erbjudandet, mot-
svarande sammanlagt 13,5 procent av Erbjudandet under 
förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, att Erbjudandet 
utökas fullt ut, att övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet 
samt att priset i Erbjudandet motsvarar mitten i prisintervallet 
(det vill säga 53 SEK).

Åtagandena är emellertid inte säkerställda genom bank-
garanti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrange-
mang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller 
delvis, inte kommer att kunna infrias. Huvudägarnas åta-
ganden är förenade med vissa villkor, bland annat att respek-
tive Huvudägares så kallade investment committee lämnar 
slutligt godkännande. För det fall något av dessa villkor inte 
uppfylls finns det en risk för att Huvudägarna inte uppfyller 
sina åtaganden, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ 
inverkan på Bolaget och Erbjudandets genomförande.
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 Inbjudan till teckning av aktier i 
Wilson Therapeutics

I syfte att främja Wilson Therapeutics fortsatta utveckling av Decuprate och expansionen av Bolagets verksamhet har Bola-
gets styrelse, tillsammans med Huvudägarna, beslutat om en nyemission av aktier i Wilson Therapeutics (”Erbjudandet”). 
Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och i utlandet.1) Bolagets styrelse har 
också ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Den 6 april 2016 beslutade 
Nasdaq Stockholms bolagskommitté att uppta Bolagets aktier till handel under förutsättning att, bland annat, sedvanliga sprid-
ningskrav uppfylls senast den första handelsdagen, vilken förväntas infalla den 12 maj 2016.

Erbjudandet omfattar högst 8 085 106 nya aktier i Wilson Therapeutics varvid det slutliga antalet aktier kommer att bero 
på priset i Erbjudandet och fastställas till ett antal som motsvarar en emissionslikvid om 380 miljoner SEK före emissionskost-
nader.2) Beslut om att ge ut de nya aktierna fattades av en extra bolagsstämma i Bolaget den 28 april 2016, varvid styrelsen 
bemyndigades att fastställa vissa villkor i emissionen, bland annat priset per aktie. Genom nyemissionen kommer Wilson Thera-
peutics aktiekapital att öka med högst cirka 898 345,10 SEK, från cirka 1 870 011,09 SEK till cirka 2 768 356,19 SEK. Bero-
ende på priset i Erbjudandet motsvarar Erbjudandet 27,7 till 32,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget under 
förutsättning att Erbjudandet fulltecknas. Priset i Erbjudandet (och därmed det exakta antalet aktier i Erbjudandet) kommer att 
fastställas genom en form av anbudsförfarande och kommer därför att baseras på efterfrågan och rådande marknadsförhål-
landen. Priset i Erbjudandet kommer att fastställas av Bolagets styrelse i samråd med Huvudägarna och Global Co-ordinators 
och Joint Bookrunners och förväntas fastställas i intervallet 47–59 SEK per aktie. Det slutliga priset i Erbjudandet förväntas 
offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 12 maj 2016.

Bolaget har vidare förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med högst 795 560 nya aktier. I syfte att täcka eventuell över-
teckning i Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Global Co-ordinators och Joint Bookrunners, emittera ytter-
ligare högst 1 332 100 nya aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). 
Om Erbjudandet utökas fullt ut, Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet, Erbjudandet fulltecknas och priset i Erbjudandet 
bestäms till mittpunkten i prisintervallet (det vill säga 53 SEK), kommer Erbjudandet att avse 9 056 603 nya aktier i Wilson 
Therapeutics, motsvarande 35,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att Erbjudandet inbringar ett belopp om minst 200 miljoner SEK efter avdrag för 
kostnader hänförliga till Erbjudandet. För ytterligare information, se avsnittet ”Kapitalstruktur, skuldsättning och annan finansiell 
information – Uttalande avseende rörelsekapital”.

Huvudägarna har åtagit sig att, som så kallade ”Cornerstone Investors”, teckna totalt 1 222 643 aktier i Erbjudandet, mot-
svarande sammanlagt 13,5 procent av Erbjudandet under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, att Erbjudandet utökas fullt 
ut, att Övertilldelningsoptionen utnyttas i sin helhet samt att priset i Erbjudandet motsvarar mitten i prisintervallet (det vill säga 
53 SEK).

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 480 miljoner SEK, före emissionskostnader, om Erbjudandet utökas fullt ut och 
Övertilldelnings optionen utnyttjas i sin helhet.

Investerare inbjuds härmed att i enlighet med villkoren i Prospektet teckna aktier i Wilson Therapeutics AB (publ).

I övrigt hänvisas till innehållet i föreliggande Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Wilson Therapeutics med anledning 
av ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm samt det i samband därmed lämnade Erbju-
dandet.

 Stockholm den 28 april 2016

Wilson Therapeutics AB (publ)
Styrelsen

1) Allmänheten definieras som privatpersoner och juridiska personer i Sverige, vilka anmäler sig för teckning av lägst 100 aktier och högst 15 000 aktier, i poster om 
50 aktier. Institutionella investerare definieras som privatpersoner och juridiska personer som ansöker om förvärv av fler än 15 000 aktier.

2) Emissionskostnader i samband med Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 35 miljoner SEK.
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Bakgrund och motiv

Sedan starten 2012 har Wilson Therapeutics fokuserat på utvecklingen av Decuprate, ett nytt och unikt kopparsänkande läke-
medel med potential att adressera de otillfredsställda medicinska behov som finns hos patienter med Wilsons sjukdom. 

Decuprate utvärderas för närvarande i en öppen, icke-jämförande Fas II-studie och preliminära data från den pågående 
studien är positiva och stöder Bolagets nuvarande utvecklingsplan. Bolaget anser att utvecklingen av Decuprate är relativt sett 
mindre riskfylld jämfört med andra läkemedelsutvecklingsprogram i Fas II eftersom den aktiva substansen tetrathiomolybdat 
(formulerad i olika salter) tidigare har, av forskare och bolag utan koppling till Bolaget, testats på mer än 500 patienter, inklusive 
cirka 120 patienter som lider av Wilsons sjukdom. Wilson Therapeutics har utarbetat en detaljerad plan för hur man ska ta 
Decuprate vidare från den pågående Fas II-studien, genom registreringsgrundande Fas III-studier, mot registrering och framtida 
marknadslansering.

Huvudägarna och styrelsen i Wilson Therapeutics står bakom Bolagets aktuella strategi att utveckla, registrera och kom-
mersialisera Decuprate, initialt i USA och i EU i egen regi. Eftersom Bolaget närmar sig initieringen av det registreringsgrundande 
Fas III-programmet för Decuprate anser Huvudägarna och styrelsen att tiden har kommit för att ansöka om notering av Bola-
gets aktier på Nasdaq Stockholm. En notering av Bolagets aktier kommer att göra det möjligt för Bolaget att ytterligare stärka 
och diversifiera aktieägarbasen samt få tillgång till de nordiska och globala kapitalmarknaderna. Huvud ägarna har en stark tilltro 
till Bolagets möjligheter att utveckla Decuprate fram till registrering och avser fortsätta sitt engagemang i Bolaget genom styrel-
serepresentation och deltagande i Erbjudandet.

För att säkerställa finansiering av utvecklingsprogrammet för Decuprate och nedan nämnda mål, har Bolaget beslutat att 
genomföra en nyemission i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas 
kommer emissionslikviden att uppgå till 380 miljoner SEK, före emissionskostnader.1) För det fall Erbjudandet utökas fullt ut 
och Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet beräknas emissionslikviden uppgå till ytterligare 100 miljoner SEK, totalt 480 
miljoner SEK, före emissionskostnader. Bolaget avser att använda dessa intäkter enligt följande prioritetsordning och med de 
ungefärliga procentuella andelarna av emissionsintäkterna angivna.

– Slutförande av utvecklingsprogrammet för Wilsons sjukdom i syfte att registrera Decuprate i USA och i EU: 75–80 procent.
–  Förberedande aktiviteter för en framtida lansering av Decuprate för Wilsons sjukdom, inklusive administrativa kostnader: 

20–25 procent.
– Utvärdering av Decuprates nytta i patienter med SOD1-fALS och andra sjukdomar: 2–5 procent.

Likviden från Erbjudandet, i kombination med likvida medel till hands, kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och 
beräknas, under förutsättning att Erbjuandet fulltecknas, att Erbjudandet utökas fullt ut och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas 
i sin helhet, vara tillräcklig för att ta Decuprate i Wilsons sjukdom vidare genom den kliniska utvecklingen samt till potentiellt 
erhållande av marknadsgodkännande i USA och i EU.

För det fall Erbjudandet fulltecknas, men Erbjudandet inte utökas och Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas, beräknas lik-
viden från Erbjudandet, i kombination med likvida medel till hands, vara tillräcklig för att ta Decuprate i Wilsons sjukdom vidare 
genom den kliniska utvecklingen, dock inte ända fram till ett potentiellt erhållande av marknadsgodkännande i USA och i EU.

I övrigt hänvisas till innehållet i föreliggande Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Wilson Therapeutics med anledning 
av ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm samt det i samband därmed lämnade Erbju-
dandet.

Styrelsen för Wilson Therapeutics är ansvarig för innehållet Prospektet. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighets åtgärder 
har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena 
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm den 28 april 2016

Wilson Therapeutics AB (publ)
Styrelsen

1) Erbjudandet är bland annat villkorat att Erbjudandet inbringar minst 200 miljoner SEK till Bolaget efter avdrag för kostnader hänförliga till Erbjudandet. För mer 
information, se avsnittet ”Kapitalstruktur och annan finansiell information – Uttalande avseende rörelsekapital”.
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Villkor och anvisningar

Erbjudandet
Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige1) och till insti-
tutionella investerare2). Erbjudandet omfattar högst 8 085 106 
nya aktier i Bolaget varvid det slutliga antalet aktier kommer 
att vara beroende av priset i Erbjudandet och bestämmas 
till ett antal motsvarande en emissionslikvid om 380 miljoner 
SEK, före emissionskostnader. 

Erbjudandet är uppdelat i två delar (i) erbjudandet till all-
mänheten i Sverige och (ii) erbjudandet till institutionella 
investerare i Sverige och i utlandet. Utfallet av Erbjudandet 
förväntas offentliggöras genom pressmeddelande omkring 
den 12 maj 2016.

Utökning av Erbjudandet
Bolaget har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med 
högst 795 560 nya aktier, motsvarande högst 9,8 procent av 
antalet aktier i Erbjudandet.

Övertilldelningsoption
Bolagets styrelse har lämnat en Övertilldelningsoption till 
Global Co-ordinators och Joint Bookrunners, innebärande 
att Global Co-ordinators och Joint Bookrunners, senast 30 
dagar från första dagen för handel i Bolagets aktie på Nasdaq 
Stockholm, har rätt att begära att ytterligare högst 1 332 100 
aktier emitteras, motsvarande högst 15 procent av antalet 
aktier i Erbjudandet till ett pris motsvarande priset i Erbju-
dandet. Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas i syfte 
att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet. För ytterligare 
information, se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information – Placeringsavtal”

Fördelning av aktier
Fördelning av aktier till respektive del i Erbjudandet kommer 
att ske på basis av efterfrågan. Fördelningen kommer att 
beslutas av Bolagets styrelse i samråd med Huvudägarna 
och Global Co-ordinators och Joint Bookrunners.

Anbudsförfarande
I syfte att uppnå en marknadsmässig prissättning på de aktier 
som omfattas av Erbjudandet kommer institutionella investe-
rare ges möjlighet att delta i en form av anbudsförfarande. 
Anbudsförfarandet pågår under perioden 2 maj – 11 maj 
2016. Inom ramen för detta förfarande fastställs priset i Erbju-
dandet. 

Anbudsförfarandet för institutionella investerare kan 
komma att avbrytas tidigare eller förlängas. Meddelande 
om sådant eventuellt avbrytande eller eventuell förlängning 
lämnas genom pressmeddelande före anbudsperiodens 

utgång. Se vidare under ”Erbjudande till institutionella inves-
terare” nedan.

Erbjudandepris
Priset i Erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 47 
till 59 SEK per aktie. Prisintervallet i Erbjudandet har fast-
ställts av Bolagets styrelse i samråd med Huvudägarna och 
Global Co-ordinators och Joint Bookrunners, baserat på det 
bedömda investeringsintresset från institutionella investerare. 
Courtage utgår ej. Erbjudandepriset till allmänheten kommer 
inte att överstiga 59 SEK per aktie. Det slutgiltiga priset i 
Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmedde-
lande omkring den 12 maj 2016.

Erbjudande till allmänheten
Anmälan
Anmälan från allmänheten i Sverige om förvärv av aktier ska 
ske under perioden 2 maj – 10 maj 2016 och avse lägst 
100 aktier och högst 15 000 aktier3), i jämna poster om 50 
aktier. Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel som 
kan erhållas från något av Carnegies kontor eller beställas 
från Bolaget. Anmälan kan också göras via Avanzas inter-
nettjänst, se vidare nedan. Anmälningssedel finns tillgänglig 
på Bolagets hemsida (www.wilsontherapeutics.com) och 
Carnegies hemsida (www.carnegie.se). Anmälan ska ha 
inkommit till Carnegie eller Avanza senast klockan 17.00 den 
10 maj 2016.

Ansökningar inkomna för sent, liksom ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälningssedel, kan komma att lämnas utan 
avseende. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. 
Endast en anmälan per person får göras och endast den 
anmälan som Carnegie eller Avanza registrerar först kommer 
beaktas. Observera att anmälan är bindande. Bolaget och 
Huvudägarna, i samråd med Global Co-ordinators och 
Joint Bookrunners, förbehåller sig rätten att förlänga anmäl-
ningsperioden. Sådan förlängning kommer att offentliggöras 
genom pressmeddelande före utgången av anmälningspe-
rioden. Sökande med en värdepappersdepå med särskilda 
regler för värdepapperstransaktioner, till exempel inom ramen 
för en kapitalförsäkring, måste kontrollera med sin bank eller 
det institut som för depån om förvärv av aktier inom ramen för 
Erbjudandet är möjligt. Observera att ansökan måste göras 
genom den bank eller institution som för depån. 

Anmälan via Carnegie
Den som anmäler sig för förvärv av aktier genom Carnegie 
måste ha ett VP-konto, ett servicekonto eller en värdepap-
persdepå hos valfritt svenskt kontoförande institut, eller en 

1) Till allmänhet räknas privatpersoner och juridiska personer i Sverige som anmäler sig för teckning av lägst 100 aktier och högst 15 000 aktier i jämna poster om 
50 aktier.

2) Till institutionella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för teckning av fler än 15 000 aktier.
3) Den som anmäler sig för teckning av fler än 15 000 aktier måste kontakta Joint Bookrunners och Global Co-ordinators i enlighet med vad som anges under 

”Erbjudande till institutionella investerare”.



Villkor och anvisningar

Inbjudan till teckning av aktier i Wilson Therapeutics AB (publ) 27

värdepappersdepå alternativt ett Investeringssparkonto hos 
Carnegie. Investeringssparkonto i annan bank än Carnegie 
kan inte användas. Personer som saknar ett VP-konto, ett ser-
vicekonto eller en värdepappersdepå hos ett valfritt svenskt 
kontoförande institut eller en värdepappersdepå alternativt 
ett Investeringssparkonto hos Carnegie, måste öppna ett 
sådant innan ansökan om förvärv av aktier görs. Observera 
att det kan ta viss tid att öppna ett VP-konto, ett service-
konto, en värdepappersdepå alternativt ett Investeringsspar-
konto. För kunder med ett Investeringssparkonto, kommer 
Carnegie, om ansökan leder till tilldelning, att förvärva mot-
svarande antal aktier i Erbjudandet och vidareförsälja aktierna 
till kunden till det pris som gäller enligt Erbjudandet. Ansökan 
ska göras på den särskilda anmälningssedeln och lämnas till 
något av Carnegies kontor i Sverige eller skickas per post till:

Carnegie Investment Bank AB (publ)
Transaction Support
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm

Anmälan via Avanza
Individer i Sverige som är depåkunder hos Avanza kan 
anmäla sig via Avanzas webbsida. Anmälan via Avanzas 
internettjänst kan göras till och med den 10 maj 2016 kl. 
23:59. Mer information om anmälningsförfarandet via Avanza 
finns tillgängligt på www.avanza.se.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse i 
samråd med Huvudägarna och Global Co-ordinators och 
Joint Bookrunners varvid målet är att uppnå en bred sprid-
ning av aktierna bland allmänheten för att möjliggöra en 
regelbunden och likvid handel med Bolagets aktie på Nasdaq 
Stockholm. 

Tilldelningen är inte beroende av när under anmälnings-
perioden anmälan inges. 

I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli 
eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, 
varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom 
slumpmässigt urval. 

Kunder till Global Co-ordinators och Joint Bookrunners 
kan beaktas särskilt vid tilldelning. Tilldelning kan även ske till 
anställda hos Global Co-ordinators och Joint Bookrunners, 
dock utan att dessa prioriteras. Tilldelningen sker i sådant fall 
i enlighet med Svenska Fondhandlareföreningens regler och 
Finansinspektionens föreskrifter.

Besked om tilldelning
Tilldelning beräknas ske omkring den 12 maj 2016. Kort 
därefter kommer avräkningsnota att sändas ut till dem som 
erhållit tilldelning i Erbjudandet. De som inte tilldelats aktier får 
inget meddelande. 

Via Carnegie
Besked om tilldelning beräknas även kunna lämnas från och 
med klockan 09.00 den 12 maj 2016 för anmälningar inkomna 
till Carnegie på telefonnummer +46 (0) 8 588 69 489. För att 
få besked om tilldelning måste följande anges: namn, per-
sonnummer/organisationsnummer samt VP-konto, service-
konto, värdepappersdepå, investeringssparkonto eller kon-
tonummer hos bank eller värdepappersinstitut. Förvärvade 
och tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräk-
ningsnotan, dock senast den 16 maj 2016.

Via Avanza
De som anmält sig via Avanzas internettjänst erhåller besked 
om tilldelning genom att tilldelat antal aktier bokas mot debi-
tering av likvid på angiven depå, vilket beräknas ske omkring 
kl. 09.00 den 12 maj 2016.

Betalning

Via Carnegie
Betalning för tilldelade aktier ska göras enligt instruktion på 
avräkningsnota som erhålls. Full betalning för tilldelade aktier 
ska erläggas kontant via bankgiro 507-7425 senast den 
16 maj 2016.

Via Avanza
Tilldelade aktier bokas mot debitering av likvid på angiven 
depå, vilket beräknas ske omkring den 16 maj 2016.

Bristande eller felaktig betalning
Observera att om full betalning inte erläggs i rätt tid eller om 
medel inte finns på angivet bankkonto kan tilldelade aktier 
komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid en 
sådan överlåtelse komma att understiga priset i Erbjudandet 
kan den som ursprungligen erhöll tilldelning av dessa aktier 
komma att få svara för mellanskillnaden.

Erbjudande till institutionella investerare
Anmälan
Institutionella investerare i Sverige och i utlandet inbjuds att 
delta i en form av anbudsförfarande som äger rum under 
perio den 2 maj – 11 maj 2016. Bolagets styrelse förbehåller 
sig rätten att såväl förkorta som förlänga anmälningstiden i 
det institutionella erbjudandet. Sådan förkortning eller för-
längning av anmälningstiden kommer offentliggöras av 
Bolaget genom pressmeddelande före anmälningsperiodens 
utgång. Anmälan ska ske till Global Co-ordinators och Joint 
Bookrunners i enlighet med särskilda instruktioner. 

Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse i 
samråd med Huvudägarna och Global Co-ordinators och 
Joint Bookrunners varvid målet är att Wilson Therapeutics 
ska få en god institutionell ägarbas och en bred spridning av 
aktierna bland allmänheten, för att möjliggöra en regelbunden 
och likvid handel i Wilson Therapeutics aktier på Nasdaq 
Stockholm. Vid beslut om tilldelning av aktier i Erbjudandet 
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till institutionella investerare i Sverige och i utlandet, kommer 
som nämnts ovan att eftersträvas att Wilson Therapeutics får 
en god institutionell ägarbas. Fördelningen och tilldelningen 
bland de institutioner som har lämnat intresseanmälan 
sker helt diskretionärt. Huvudägarna är dock, i egenskap av 
Corner stone Investors, garanterade tilldelning i enlighet med 
deras respektive åtagande.

Besked om tilldelning
Tilldelning beräknas ske omkring den 12 maj 2016. Institutio-
nella investerare beräknas i särskild ordning erhålla besked 
om tilldelning omkring den 12 maj 2016 varefter avräknings-
notor sänds ut.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant i 
enlighet med avräkningsnotan och mot leverans av aktier 
senast den 16 maj 2016.

Bristande eller felaktig betalning
Observera att om full betalning inte erläggs inom föreskriven 
tid kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle 
försäljningspriset vid en sådan överlåtelse komma att under-
stiga priset i Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhöll 
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för mellanskill-
naden.

Registrering av tilldelade och betalda aktier
Registrering hos Euroclear Sweden av tilldelade aktier, för 
såväl institutionella investerare som för allmänheten i Sverige, 
beräknas ske med början den 16 maj 2016, varefter Euro-
clear Sweden sänder ut en VP-avi som utvisar det antal aktier 
i Bolaget som registrerats på mottagarens VP-konto. Detta 
kan beroende på var, hur och vid vilken tidpunkt på dagen 
betalning görs, komma att ta två till tre bankdagar från inbe-
talningstidpunkten. Avisering till aktieägare som angivit att 
aktierna ska levereras till en värdepappersdepå sker i enlighet 
med respektive förvaltares rutiner. 

Notering på Nasdaq Stockholm
Bolagets styrelse har ansökt om notering av Bolagets aktier 
på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms bolagskom-
mitté har den 6 april 2016 beslutat att uppta aktierna i Wilson 
Therapeutics till handel på Nasdaq Stockholm på vissa villkor, 
däribland att spridningskravet för Bolagets aktie uppfylls 
senast på noteringsdagen. Första dag för handel beräknas 
vara den 12 maj 2016. Se vidare avsnittet ”Viktig information 
rörande möjligheten att sälja tilldelade aktier” nedan.

Stabilisering
I samband med Erbjudandet, kan Global Co-ordinators och 
Joint Bookrunners genomföra transaktioner på Nasdaq 
Stockholm som stabiliserar priset på aktien eller upprätthåller 
detta pris på en nivå som avviker från vad som annars skulle 
varit fallet på marknaden. Se avsnittet ”Legala frågor och 
kompletterande information – Stabilisering”. 

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet
Det slutliga utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras 
genom pressmeddelande omkring den 12 maj 2016. Press-
meddelandet kommer att finnas tillgängligt på Wilson Thera-
peutics webbplats www.wilsontherapeutics.com.

Rätt till utdelning
De erbjudna aktierna medför rätt till eventuell vinstutdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter Erbjudandets genomförande. Betalning 
kommer att administreras av Euroclear Sweden, eller, för för-
valtarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förval-
tares rutiner.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Bolagets styrelse, Huvudägarna och Global Co-ordinators 
och Joint Bookrunners avser att ingå ett avtal om placering 
av aktier i Wilson Therapeutics omkring den 11 maj 2016 
(” Placeringsavtalet”). Erbjudandet är villkorat av att intresset 
för Erbjudandet enligt Global Co-ordinators och Joint Book-
runners bedömning är tillräckligt stort för handel i Bolagets 
aktier, att Placeringsavtalet ingås, att vissa villkor i avtalet 
uppfylls samt att Placeringsavtalet inte sägs upp. Placerings-
avtalet föreskriver att Global Co-ordinators och Joint Book-
runners åtaganden att förmedla tecknare till eller, för det fall 
Global Co-ordinators och Joint Bookrunners misslyckas med 
detta, själva teckna de aktier som omfattas av Erbjudandet 
är villkorade bl.a. av att inga händelser inträffar som har så 
väsentligt negativ inverkan på Bolaget att det är opraktiskt 
att genomföra Erbjudandet (”väsentliga negativa händelser”) 
samt vissa andra villkor. Global Co-ordinators och Joint 
Book runners kan säga upp Placeringsavtalet fram till likvid-
dagen, den 16 maj 2016, om några väsentligt negativa hän-
delser inträffar, om de garantier som Bolaget givit Global Co-
ordinators och Joint Bookrunners skulle visa sig brista eller 
om några av de övriga villkor som följer av Placeringsavtalet 
ej uppfylls. Om ovan angivna villkor ej uppfylls och om Global 
Co-ordinators och Joint Bookrunners säger upp Placerings-
avtalet kan Erbjudandet avbrytas. I sådant fall kommer vare 
sig leverans av eller betalning för aktier genomföras under 
Erbjudandet. Se vidare avsnittet ”Legala frågor och komplet-
terande information – Placeringsavtal” för mer information.

Erbjudandet är vidare villkorat av att Erbjudandet inbringar 
minst 200 miljoner SEK efter avdrag för kostnader relaterade 
till Erbjudandet. För mer information, se avsnittet ”Kapital-
struktur, skuldsättning och annan finansiell information – 
Uttalande avseende rörelsekapital”.

Viktig information rörande möjligheten att 
sälja tilldelade aktier
Besked om tilldelning till allmänheten i Sverige sker genom 
utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring 
den 16 maj 2016. Efter det att betalning för tilldelade aktier 
hanterats av Global Co-ordinators och Joint Bookrunners 
kommer betalda aktier att överföras till av tecknaren anvisad 
värdepappersdepå eller VP-konto. Den tid som erfordras för 
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överföring av betalning samt överföring av betalda aktier till 
tecknarna av aktier i Wilson Therapeutics medför att dessa 
tecknare inte kommer att ha tecknade aktier tillgängliga på 
anvisad värdepappersdepå eller VP-konto förrän tidigast den 
16 maj 2016. Handel i Wilson Therapeutics aktier på Nasdaq 
Stockholm beräknas komma att påbörjas omkring den 
12 maj 2016. Observera att förhållandet att aktier inte finns 
tillgängliga på tecknarens VP konto eller värdepappersdepå 
kan innebära att tecknaren inte har möjlighet att sälja dessa 
aktier över börsen från och med den dag då handeln i aktien 
påbörjats.

Information om behandling av 
personuppgifter
Den som tecknar aktier i Erbjudandet kommer att lämna in 
personuppgifter till Global Co-ordinators och Joint Book-
runners respektive Avanza. Personuppgifter som lämnas 
till Global Co-ordinators och Joint Bookrunners respektive 
Avanza kommer att behandlas i datasystem i den utsträck-
ning som behövs för att tillhandahålla tjänster och adminis-
trera kundengagemang. Även personuppgifter som inhämtas 
från annan än den kund som behandlingen avser kan komma 
att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter 
behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med 
vilka Global Co-ordinators och Joint Bookrunners respektive 
Avanza samarbetar. Information om behandling av person-
uppgifter lämnas av Global Co-ordinators och Joint Bookrun-
ners respektive Avanzas kontor, vilka också tar emot begäran 
om rättelse av personuppgifter.

Övrigt
Att Carnegie är emissionsinstitut innebär inte i sig att Carnegie 
betraktar den som anmält sig i Erbjudandet som kund hos 
banken för placeringen. 

Carnegies mottagande och hantering av anmälnings-
sedlar leder inte till att det uppstår ett kundförhållande mellan 
tecknare i Erbjudandet och banken. Tecknaren betraktas för 
placeringen som kund hos Global Co-ordinators och Joint 
Bookrunners och Avanza endast om banken har lämnat 
råd till tecknaren om placeringen eller annars har kontaktat 
tecknaren individuellt angående placeringen. Följden av att 
Global Co-ordinators och Joint Bookrunners och Avanza 
inte betraktar tecknaren som kund för placeringen är att 
reglerna om skydd för investerare i lagen om värdepappers-
marknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta 
innebär bl.a. att varken s.k. kundkategorisering eller s.k. pas-
sandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. 
Tecknaren ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga 
erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är för-
enade med placeringen.
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Marknadsöversikt

Avsnittet nedan och avsnitten ”Läkemedelsutveckling” och ”Verksamhetsbeskrivning” innehåller viss marknads- och bransch-
information som hämtats från tredje part, inbegripet, bland annat, statistik, prisinformation1) och information från bransch-
publikationer och annan allmänt tillgänglig information. Även om informationen har återgivits korrekt och Wilson Therapeutics 
bedömer att källorna är tillförlitliga, har Wilson Therapeutics inte på ett oberoende sätt kontrollerat informationen och följaktligen 
kan inte dess riktighet och fullständighet garanteras. Såvitt Wilson Therapeutics känner till och har kunnat säkerställa genom 
jämförelse med annan information som publicerats av dessa källor, har emellertid inga uppgifter utelämnats på sådant sätt att 
den återgivna informationen blir oriktig eller vilseledande. 

Marknaden för läkemedel
2014 beräknades den globala marknaden för läkemedel 
uppgå till totalt 1 057 miljarder USD. Mellan 2009 och 2014 
växte marknaden med 5,4 procent årligen och marknaden 
förutspås växa med 4,8 procent per år fram till 2019, enligt 
IMS Health.

Nordamerika var världens största marknad för läkemedel 
år 2014 och svarade för 38 procent av de globala intäkterna 
medan EU svarade för 23 procent. Globalt sett har försälj-

ningen på tillväxtmarknaderna varit den huvudsakliga faktorn 
bakom den totala marknadstillväxten. Under 2009–2014 
var den årliga tillväxttakten för försäljningen i Asien, Afrika & 
 Australien samt i Latinamerika omkring dubbelt så hög som 
den globala tillväxttakten. 

I tabellen nedan anges försäljningen av läkemedel 2014 
och den årliga tillväxttakten 2009–2014, uppdelad efter geo-
grafi.

1) Prisinformation om läkemedel är främst hämtad från www.goodrx.com
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En av de viktigaste positiva drivkrafterna på marknaden för 
läkemedel är den pågående demografiska förskjutningen 
mot fler äldre samt ökad livslängd. Med en snabbt växande 
medelklass ökar samhällets fokus på hälso- och sjukvård. Vid 

sidan av detta ökar antalet patienter med kroniska sjukdomar, 
vilket beror på den globala befolkningsökningen. Dessa fak-
torer kommer att driva efterfrågan på sjukvårdsprodukter och 
-tjänster i framtiden.
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Marknaden för särläkemedel
Regulatoriska myndigheter i bland annat USA, EU och Japan 
kan klassificera ett potentiellt läkemedel som så kallat sär-
läkemedel om det avser behandla en sjukdom som endast 
drabbar ett mindre antal patienter samt om det uppfyller vissa 
ytterligare kriterier. 

Särläkemedelsklassificering är ett sätt att uppmuntra 
forskning och utveckling av läkemedel för mindre vanliga 
sjukdomar. Efter framgångsrikt slutförda kliniska studier 
avseende läkemedlet och myndigheters granskning av en 
ansökan om godkännande, kommer myndigheterna att över-
väga om förutsättningarna för särläkemedelsstatus har upp-
fyllts.

Att utveckla ett läkemedel som är klassifierat som sär-
läkemedel innebär flera fördelar för ett företag, bland annat 
möjligheten att få kostnadsfri rådgivning kring utvecklings-
programmet från FDA och EMA samt att företaget betalar 
lägre registreringsavgifter vid ansökan om godkännande av 
läkemedlet. Kostnaden för att ta ett särläkemedel genom ett 
Fas III-program är i genomsnitt ungefär hälften av utvecklings-
kostnaden för ett läkemedel som inte riktar sig mot en ovanlig 
sjukdom. Dessutom går utvärderingen av registreringsan-
sökan hos FDA i genomsnitt nästan tre månader snabbare för 
ett särläkemedel jämfört med andra läkemedel. Om ett läke-
medel som är klassificerat som särläkemedel godkänns av 
exempelvis FDA eller EMA, kan respektive myndighet besluta 
att läkemedlet ska få särläkemedelsstatus. Om ett läkemedel 
får särläkemedelsstatus skyddas det av marknadsexklusivitet 
i sju och tio år i USA respektive EU. Se avsnittet ”Differentie-
ringsfaktorer” nedan för ytterligare information.1) 

Ovanliga sjukdomar (som krävs för status som sär-
läkemdel) definieras enligt lag på något olika sätt på olika 
marknader: 
•	 USA: Förekomst <200 000 patienter (<6 per 10 000 på 

basis av befolkningen i USA om 314 miljoner)
•	 EU: Förekomst <250 000 patienter, (<5 per 10 000 på 

basis av befolkningen i EU om 507 miljoner)
•	 Japan: Förekomst <50 000 patienter, (<4 per 10 000 på 

basis av befolkningen i Japan om 128 miljoner)

Decuprate har klassificerats som särläkemedel för behand-
ling av Wilsons sjukdom i USA och EU. 

Inget av de läkemedel som för närvarande marknadsförs 
för behandling av Wilsons sjukdom (penicillamin, trientin och 
zink) har idag särläkemedelsstatus.

Bakgrunden till särläkemedelsstatus
För tydlighets skull redovisar följande avsnitt i första hand 
sär läkemedel och regelverket kring dessa ur ett amerikanskt 
perspektiv. Regelverket i EU är emellertid till stor del liknande.

Utvecklingen av särläkemedel stimulerades till en början 
finansiellt i USA genom Orphan Drug Act från 1983.

Lagen togs fram för att erbjuda finansiella incitament för 
läkemedelsbolag att utveckla läkemedel för ovanliga sjuk-
domar som drabbar så få individer att det normalt inte skulle 
vara lönsamt för företag att utveckla läkemedel mot sjuk-
domen, vilket motiverades med att det låg i allmänhetens 
intresse att erbjuda sådana incitament. National Organization 
for Rare Disorders (NORD) var också en av de viktiga drivkraf-
terna bakom lagen.

Idag anses detta system ha varit framgångsrikt. Innan det 
implementerades hade 38 särläkemedel godkänts i USA och 
idag har mer än 400 sådana läkemedel godkänts av FDA 
(och fler än 2 000 läkemedelskandidater har klassificerats 
som särläkemedel). Det ska också påpekas att enbart under 
2015 godkände FDA 45 nya läkemedel, varav 21 klassifice-
rades som särläkemedel. I EU godkändes 15 särläkemedel 
under 2015.

Efter framgångarna i USA antogs liknande bestämmelser 
på andra viktiga marknader, till exempel i Japan år 1993 och 
i EU år 2000. Under 2014 uppgick det totala antalet läkeme-
delskandidater som klassificerades som särläkemedel i USA, 
EU och Japan till 3 280, 1 425 respektive 359, och under 
senare år har antalet särläkemedel som godkänts per år ökat 
i dessa länder.

1) Orphan Drug Report 2015, Evaluate Pharma
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Översikt över marknaden för särläkemedel
Marknaden för särläkemedel har vuxit starkt under de senaste 
två åren och under 2014 ökade försäljningen av särläkemedel 
med 7,7 procent på årsbasis och uppgick till 97 miljarder 
USD. Som jämförelse kan nämnas att den totala försäljningen 
av receptbelagda läkemedel (exklusive generika) ökade med 
2,8 procent under samma period och uppgick 2014 till totalt 
673 miljarder USD. Den globala marknaden för särläkemedel 
beräknas växa till 178 miljarder USD år 2020, vilket motsvarar 
en årlig tillväxttakt på 11,7 procent 2015–2020, ungefär dub-
belt så hög tillväxttakt som den totala marknaden för recept-
belagda läkemedel. 

Tillväxten på den globala marknaden för särläkemedel 
visar att myndigheternas initiativ har varit framgångsrikt. Den 
beror också på att framsteg inom forskning och utveckling 
ökat läkemedelsbolagens förmåga att utveckla behandlingar 
för ovanliga sjukdomar.

 

Inom särläkemedel har det dominerande behandlingsom-
rådet varit tumörsjukdomar, vilket till stor del beror på den 
ökade förståelsen för de underliggande orsakerna till dessa 
sjukdomar. I dag är det möjligt att dela in olika tumörformer 
i underklasser baserat på genetiska faktorer, vilket gör det 
möjligt att utveckla mer specifika behandlingar för dessa 
patienter.1) 

Differentieringsfaktorer för särläkemedel
Flera faktorer ligger bakom den ökade försäljningen av sär-
läkemedel. Utvecklingskostnaderna är vanligtvis lägre än för 
icke-ovanliga sjukdomar till följd av att de kliniska testerna blir 
mindre omfattande. På grund av de stora behoven avseende 
dessa ovanliga sjukdomar, de begränsade behandlingsalter-
nativen samt de små patientpopulationerna som begränsar 
den övergripande farmakoekonomiska positiva effekten är 

prisbilden relativt hög. Detta återspeglas i den årliga kost-
naden per patient som är nästan fyra gånger så hög för särlä-
kemedel som för andra läkemedel. Det genomsnittliga priset 
för särläkemedel i USA ligger för närvarande på 112 000 USD 
per patient och år enligt Evaluate Pharma. Två av de tillgäng-
liga läkemedlen för Wilsons sjukdom (Syprine och Cuprimine) 
är i USA för närvarande prissatta till mer än 300 000 USD per 
patient och år. Dessutom, till följd av det relativt begränsade 
antalet patienter som drabbas av en ovanlig sjukdom, vårdas 
dessa patienter ofta av ett begränsat antal specialistläkare på 
ett relativt begränsat antal sjukhus/kliniker per land, vilket gör 
det möjligt att nå dessa läkare med en relativt liten försälj-
nings- och marknadsföringsorganisation. 

Uppgifter avseende prissättningen för och försäljningen av 
tillgängliga läkemedel för behandling av Wilsons sjukdom i EU 
är begränsade. De uppgifter som Bolaget har tillgång till tyder 
emellertid på en väsentligt lägre prisbild än i USA.

Särläkemedel gynnas även av finansiella incitament, 
såsom marknadsexklusivitet, som gäller i sju och tio år i USA 
respektive EU. Dessutom visar forskning att sannolikheten att 
ett särläkemedel ska erhålla marknadsgodkännande är högre 
jämfört med ett läkemedel som inte är särläkemedel. Enligt 
resultat från en omfattande studie som publicerades 2014, 
är sannolikheten att ett läkemedel (särläkemedel såväl som 
andra läkemedel) i Fas I erhåller marknadsgodkännande 10,4 
procent, innefattande samtliga indikationer. Om endast sär-
läkemedel beaktas ökar sannolikheten till 32,9 procent. För 
läkemedel i Fas II ökar dessa siffror till 16,2 respektive 37,9 
procent och för läkemedel i Fas III till 50,0 respektive 54,2 
procent.2)

Wilsons sjukdom 
Inledning
Wilsons sjukdom är en ovanlig genetisk sjukdom som leder 
till allvarlig kopparförgiftning. Den genetiska defekten resul-
terar i att koppar ackumuleras i kroppens olika organ, främst 
i levern och/eller i det centrala nervsystemet och sjukdomen 
leder till livshotande skador om den inte behandlas. Patienter 
med Wilsons sjukdom behöver livslång behandling för sin 
sjukdom. Wilsons sjukdom drabbar ungefär en av 30 000 
individer världen över, vilket motsvarar cirka 10 000 patienter i 
USA och 15 000 patienter i EU.3) 

Kroppens kopparmetabolism
Koppar är ett spårämne som spelar en avgörande roll för flera 
fysiologiska processer i kroppens celler, bland annat celland-
ning samt biosyntetiska och antioxidativa processer. Känne-
tecknande för kopparmetabolism är den strikta fysiologiska 
kontrollen av kopparjoner bundna till koppartransporterande 
proteiner. Fritt koppar som inte är bundet till lämpliga bärar-
proteiner är mycket giftigt. Fritt koppar orsakar uppkomsten 
av fria radikaler vilket leder till oxidativa skador på cellstruk-

1) Orphan Drug Market Access 2014: Payer Insights on the Present and the Future, FirstWord Dossier.
2) Hay et al, 2014, Clinical development success rates for investigational drugs. 
3) Frydman, 1990, Genetic Aspects of Wilson’s Disease, Reilly, Daly et al., 1993, An epidemiological study of Wilson’s disease in the Republic of Ireland och 

Schilsky, 2002, Diagnosis and treatment of Wilson’s disease.
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turer, såsom peroxidering av fetter och hämning av protein-
produktion. Det leder också till skador på mitokondrier och 
till cell- och vävnadsdöd. Ansamling av fritt koppar i kroppens 
vävnader leder därmed till skador på organen. 

Kopparbalansen bestäms av jämvikten mellan upptag av 
koppar från födan och utsöndring av överskott av koppar 
genom levern (biliär utsöndring) till avföringen. Utsöndring 
av koppar via njurarna till urinen är försumbar.1) På grund av 
koppars viktiga fysiologiska funktion och dess potential att 
orsaka skada när det finns i överskott, regleras graden av 
kopparabsorption och utsöndring därav normalt sett väldigt 
noggrant. 

Normalbehovet av koppar hos vuxna är cirka 0,8 mg per 
dag men det genomsnittliga intaget för en vuxen är cirka 1,5 
mg per dag. Koppar i födan absorberas från tarmen, bundet 
till proteiner, och transporteras via portvenen till levern. Lever-
cellerna absorberar detta koppar och bygger in det i de prote-
iner och enzymer som reglerar och förmedlar flera olika vitala 
biologiska processer. Den intracellulära koppartransportören 
ATP7B spelar en central roll i regleringen av kopparbalansen i 
levercellerna. ATP7B tillför koppar till ceruloplasmin, ett viktigt 
kopparbärande protein i blodet som är involverat i kroppens 
järnmetabolism. Ceruloplasmin innehållande koppar frisätts 
sedan från levern och förs med blodcirkulationen till de väv-
nader där ceruplasmin behövs. När kopparnivåerna i lever-
cellerna överstiger behovet omdirigeras ATPB7 till att istället 
utsöndra koppar via gallan ut i avföringen. 

Kopparmetabolismen i patienter med Wilsons sjukdom
Wilsons sjukdom är en ovanlig, autosomalt recessiv sjukdom 
som orsakas av mutationer i ATP7B-genen, den gen som 
kodar för den intracellulära koppartransportören ATP7B. 
Autosomalt recessiv innebär att båda kopiorna av ATP7B-
genen (en kopia från modern och en kopia från fadern) 
måste vara defekta för att sjukdomen ska utvecklas. Hittills 
har fler än 500 olika mutationer i ATP7B-genen identifierats. 
Mutationerna försämrar de intracellulära koppartransportö-
rernas funktion i varierande grad. Otillräcklig ATP7B-funktion 
ger upphov till försämrad biliär kopparutsöndring och för-
sämrad inkorporering av koppar i ceruloplasmin, vilket leder 
till ansamling av koppar i levercellerna. Levercellerna har ett 
buffertsystem bestående av olika proteiner, huvudsakligen 
metallotionein och glutation, som skyddar cellen från de 
skadliga effekterna av fritt koppar. När kopparnivåerna i lever-
cellerna överstiger buffertkapaciteten orsakar dock över-
skottet av intracellulärt fritt koppar oxidativa processer som 
leder till skador på kroppens olika organ, vilket resulterar i en 
försämrad organfunktion (till exempel leverfunktion).1) 

Kliniska symptom av Wilsons sjukdom
Wilsons sjukdom yttrar sig kliniskt främst genom lever-, neu-
rologiska och psykiska symptom som beror på ansamlingen 
av koppar i lever och hjärna. Symptomen varierar mycket vad 
gäller typ och svårighetsgrad när patienterna diagnostiseras. 
Nya patienter kan exempelvis lida av akut leversvikt, hemo-
lytisk anemi, kroniska leversjukdomar, neurologiska sjuk-
domar, eller en kombination av dessa.2) De första tecknen på 
Wilsons sjukdom är antingen förknippade med levern (cirka 
40 procent), neurologiska symptom (cirka 40 procent) eller 
psykiska symptom (cirka 20 procent), även om patienterna 
ofta utvecklar kombinerade lever- och neuro psykiatriska 
symptom. Många av patienterna med initial påverkan på 
det centrala nervsystemet visar sig också ha leversymptom. 
Bestående förhöjning av aminotransferaser i serum, som är 
en markör för leverskada, kronisk hepatit och cirros (skrump-
lever) är exempel på kliniska leversymptom vid Wilsons 
sjukdom. Neurologiska symptom omfattar problem med 
rörelser och kroppshållning (darrningar, stelhet, gångstör-
ningar, muskelsammandragningar och kramper), talet (sludd-
rigt eller spastiskt tal), migrän eller sömnsvårigheter. Depres-
sion, personlighetsförändringar och psykos är exempel 
på psykiska symptom som kan förekomma vid Wilsons 
sjukdom. Inga av dessa symptom förekommer dock ute-
slutande vid Wilsons sjukdom och kan därför vara svåra att 
härleda till Wilsons sjukdom. Kayser-Fleischer-ringar, som är 
ett resultat av kopparinlagring i form av en pigmenterad ring i 
kanten på ögats regnbågshinna, är karakteristiskt för Wilsons 

Illustration av utvecklingen av autosomalt recessiv 
sjukdom
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En av 90 individer bär på en defekt i genen som kan orsaka Wilsons 
sjukdom. För ett barn vars båda föräldrar bär på defekten är risken 
att drabbas av Wilsons sjukdom 25 procent. 

1) Turnlund et al, 1990, Copper status and urinary and salivary copper in young men at three levels of dietary copper.
2) Pfeiffer 2007, Wilson Disease.
3) Schilsky, 2014. Wilson Disease: Clinical manifestations, diagnosis, and natural history and Weiss et al, 2013, Efficacy and Safety of Oral Chelators in Treatment 

of Patients with Wilson Disease.
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sjukdom men det är är emellertid bara en del av patienterna 
med Wilsons sjukdom som utvecklar Kayser-Fleischer-ringar.

 Symptom på Wilsons sjukdom börjar vanligtvis visa sig i 
barndomen eller tidig vuxenålder, men kan komma senare. 
Vanligast är att sjukdomsdebuten sker mellan 10 och 30 
års ålder. Sjukdomsdebut före fem och efter 50 års ålder är 
mycket ovanligt.1) 

Diagnos av Wilsons sjukdom
Att ställa diagnosen Wilsons sjukdom kan ofta vara besvär-
ligt, till följd av den varierande och oförutsägbara symptom-
bilden. Diagnosen måste därför grundas på en bedömning 
av en kombination av biokemiska markörer och kliniska 
symptom. Mätningen av kopparnivåerna i kroppen är central 
vid diagnostiseringen av Wilsons sjukdom, men den bioke-
miska bilden är komplicerad. Trots att sjukdomen orsakas av 
en alltför hög förekomst av koppar är den totala kopparnivån 
i blodet vanligtvis lägre hos patienter med Wilsons sjukdom 
jämfört med andra individer, vilket beror på de sänkta nivå-
erna av ceruloplasmin. I motsats till den totala kopparnivån 
är ”fritt” koppar i blodet emellertid vanligtvis förhöjt. Experter 
på Wilsons sjukdom har utvcklat en metod för diagnostise-

ringen av Wilsons sjukdom som omfattar en utvärdering av 
biokemiska och genetiska data samt kliniska symptom från 
enskilda patienter. Diagnosmetoden har inkluderats i de 
europeiska kliniska riktlinjerna för Wilsons sjukdom.

Kayser-Fleischer-ring på patient med Wilsons sjukdom

1) Merle, Schaefer et al, 2007, Clinical presentation, diagnosis and long-term outcome of Wilson’s disease: a cohort study.

Poängsystem för diagnostisering av Wilsons sjukdom

Typiska kliniska symptom och tecken Övriga tester

Kayser-Fleischer-ringar Koppar i levern (i frånvaro av kolestas)
Förekommer 2 >5x ULN (>4 μmol/g) 2
Förekommer inte 0 0,8–4 μmol/g 1
Neurologiska symptom Normal (<0,8 μmol/g) –1
Allvarlig 2 Rodanin-positiva granulat* 1
Mild 1 Koppar i urinen (i frånvaro av akut hepatit)
Förekommer inte 0 Normal 0
Serum ceruloplasmin 1–2x ULN 1
Normal (>0,2 g/L) 0 >2x ULN 2
0,1–0,2 g/L 1 Normal, men >5x ULN efter D-penicillamin 2
<0,1 g/L 2 ATP7B-mutation
Coombs-negativ hemolytisk anemi Upptäckt på båda kromosomerna 4
Förekommer 1 Upptäckt på 1 kromosom 1
Förekommer inte 0 Inga mutationer upptäckta 0

SUMMA, POÄNG Utvärdering:
4 eller högre Diagnos fastställd
3 Diagnos möjlig, fler tester krävs
2 eller lägre Diagnos högst osannolik

(källa: EASL, 2012). 



Marknadsöversikt

Inbjudan till teckning av aktier i Wilson Therapeutics AB (publ) 35

Behandlingsalternativ för Wilsons sjukdom
Trots att det finns tillgängliga läkemedel för behandling 
av Wilsons sjukdom finns det fortfarande stora otillfreds-
ställda medicinska behov avseende effekt, biverkningar och 
enkelhet kring dosering för de olika läkemedelsalternativen. 
För mer information se avsnittet ”Otillfredsställda medicinska 
behov inom Wilsons sjukdom”.

Samtliga patienter som fått diagnosen Wilsons sjukdom 
måste, oavsett typ eller svårighetsgrad av symptomen, 
sättas in på livslång behandling för sin sjukdom. Eftersom 
Wilsons sjukdom är ärftlig görs ofta en proaktiv undersök-
ning av familjemedlemmar till patienter med Wilsons sjukdom 
i syfte att diagnostisera patienter som ännu inte uppvisar 
några sjukdomssymptom.

Målet med behandlingen av patienter med Wilsons 
sjukdom är att sänka och bibehålla nivåerna av fritt koppar 
på en normal nivå samt att förbättra patienternas symptom. 
De läkemedel som idag används för behandling av Wilsons 
sjukdom är penicillamin och trientin, som är så kallade kop-
parkelatorer. De binder koppar och sänker kopparnivåerna 
i kroppen genom att öka utsöndringen av koppar i urinen. 
Dessutom används zink, som minskar upptaget av koppar 
i tarmen. Zink används huvudsakligen som underhållsbe-
handling, efter att de kliniska symptomen har förbättrats med 
hjälp av andra preparat. I USA är alla tre behandlingarna (det 
vill säga penicillamin, trientin och zink) godkända, men i EU 
är bara zink (Wilzin) godkänt i samtliga EU-länder. Tillgång 
till penicillamin och trientin varierar avsevärt mellan EU-län-
derna. Penicillamin är godkänt i tolv länder, medan trientin 
endast är godkänt i Storbritannien. Trientin tillhandahålls i 
övriga EU-länder via så kallad licensförskrivning som innebär 
att den behandlande läkaren ansöker om tillstånd från res-
pektive regulatorisk myndighet att förskriva ett icke godkänt 
läkemedel för en specifik patient.

Marknaden för Wilsons sjukdom
Prevalensen av Wilsons sjukdom beräknas till en på 30 000 
individer, vilket motsvarar cirka 10 000 och 15 000 individer i 
USA respektive EU.1) Det finns även nya studier som antyder 
en ännu högre prevalens motsvarande 1 på 7 000 individer, 
vilket skulle innebära att det skulle finnas 45 000 och 72 000 
individer med Wilsons sjukdom i USA respektive EU.2) Bolaget 
uppskattar att sammanlagt cirka 500–600 nya patienter 
årligen diagnostiseras i USA och EU. Med undantag för vissa 
isolerade grupper antas förekomsten av Wilsons sjukdom i 
resten av världen vara densamma som i USA och EU. Dess-
värre finns inga tillförlitliga uppgifter om antalet patienter som 
för närvarande genomgår behandling för Wilsons sjukdom i 
vare sig USA eller EU, men de kliniska riktlinjerna gör tydligt 
gällande att alla patienter med diagnosen Wilsons sjukdom 
ska behandlas livslångt.3) Liksom för många andra ovanliga 
sjukdomar kan det finnas många patienter med Wilsons 

sjukdom som antingen är feldiagnostiserade eller som ännu 
inte diagnostiserats alls. 

Det finns inga allmänt tillgängliga data på hur marknads-
andelar fördelar sig (vare sig på antal patienter eller på antal 
förskrivningar) för befintliga läkemedel för Wilsons sjukdom, 
men en marknadsundersökning som genomförts av Bolaget 
tyder på att majoriteten av patienterna i underhållsfasen 
behandlas med zink. Även om bara en zinkprodukt har god-
känts för behandling av Wilsons sjukdom, finns det flera icke 
godkända zinkprodukter som säljs receptfritt. 

Uppgifter om försäljning av de läkemedel som för närva-
rande finns tillgängliga för behandling av Wilsons sjukdom är 
begränsade, men på basis av offentligt tillgängliga data rap-
porterar Valeant Pharmaceuticals International, Inc. en årlig 
försäljning av Syprine (trientin) motsvarande cirka 120 mil-
joner USD. Då Syprine inte är godkänt i EU är detta i första 
hand hänförligt till försäljningen i USA. Tillgänglig information 
om Cuprimine (penicillamin) är mer begränsad men på basis 
av begränsade försäljningsdata från 2015 förefaller Cuprimine 
sälja för cirka 150–200 miljoner USD per år. Försäljningsdata 
för zinkprodukterna finns inte att tillgå. För mer information 
om aktuella behandlingsalternativ, se avsnittet ”Läkemedel 
som för närvarande är godkända i USA”.  

Läkemedel som för närvarande är godkända i USA

Penicillamin
Penicillamin introducerades för behandling av Wilsons 
sjukdom på 1950-talet och godkändes i USA år 1970. 

Processen för att sänka de fria kopparnivåerna med peni-
cillamin är relativt långsam och förbättringen av symptomen 
kan ta flera år. Penicillamin sänker de fria kopparnivåerna 
genom att bilda kopparkomplex som utsöndras via urinen. 
Penicillamin har låg selektivitet för koppar, vilket leder till icke 
avsedd bindning till andra viktiga spårämnen, såsom zink 
och järn. Då penicillamin binder relativt svagt till koppar kan 
det inte avlägsna koppar från de intracellulära koppardepå-
erna (metallothionein). Kopparkomplexen som bildas med 
penicillamin är tillika relativt instabila. Det är möjligt att peni-
cillamins farmakologiska egenskaper (dvs. icke-selektiv och 
svag bindning till koppar) kan förklara den relativt långsamma 
processen för att sänka kopparnivåer samt vissa av penicil-
lamins biverkningar. Även om behandling med penicillamin är 
vanlig vid Wilsons sjukdom är det ett läkemedel med många 
biverkningar, varav vissa är allvarliga och potentiellt dödliga, 
vilket bland annat anges i den amerikanska bipacksedeln. En 
av de allvarligaste biverkningarna med penicillamin är akut 
läkemedelsinducerad försämring av patienters neurologiska 
symptom. Problematiken är välbeskriven i såväl läkemedlets 
amerikanska bipacksedel som i de kliniska behandlingsrikt-
linjerna för Wilsons sjukdom i USA och EU. En läkemedels-
inducerad försämring av de neurologiska symptomen har 
observerats i cirka 25 procent av patienterna med Wilsons 

1) Frydman, 1990, Genetic Aspects of Wilson’s Disease, Reilly, Daly et al., 1993, An epidemiological study of Wilson’s disease in the Republic of Ireland och 
Schilsky, 2002, Diagnosis and treatment of Wilson’s disease.

2) Coffey et al, 2013, A genetic study of Wilson’s disease in the United Kingdom.
3) EASL (European Association for the Study of the Liver) behandlingsriktlinjer.
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sjukdom under behandlingens initiala fas.1) Av de patienter 
som upplever en sådan försämring återhämtar sig upp till 50 
procent aldrig.2) 

Utöver risken för neurologisk försämring visar studier att 
upp till 80 procent av patienterna med Wilsons sjukdom 
avbryter behandlingen med penicillamin över tid, i flertalet fall 
på grund av svåra biverkningar.3) Bland dessa biverkningar 
återfinns benmärgssuppression, njurpåverkan, kronisk mus-
kelinflammation, inflammation i synnerven (som kan orsaka 
smärta och tillfällig blindhet), degeneration i perifera nerver 
(som kan orsaka till exempel smärta, muskelsvaghet eller 
förlamning), svåra hudförändringar och autoimmunitet (när 
kroppen attackerar de egna cellerna). Vidare har penicillamin 
vissa immunosuppressiva effekter som kan leda till ökad risk 
för infektioner.4) Penicillamin påverkar också aktiviteten hos 
vitamin B6 och samtidig behandling av vitamin B6 rekom-
menderas. 

Den dagliga dosen av penicillamin bör delas upp i två till 
fyra doseringstillfällen och tas på fastande mage, minst en 
timme före eller två timmar efter intag av annat läkemedel, 
mat eller mjölk. Patienternas dos justeras individuellt genom 
att utvärdera symptomen samt genom mätningar av utsönd-
ringen av koppar i urinen och av fritt koppar i blodet. Den 
högsta rekommenderade dagliga dosen penicillamin är 
2 000 mg per dag.

Läkemedelsbolagen Valeant och Meda marknadsför var 
för sig en penicillaminprodukt i USA. Av dessa två är Cupri-
mine (Valeant) den produkt som i första hand förskrivs. 
Den årliga kostnaden för Cuprimine beror på den dos som 
används av patienterna, men vid en daglig dos på 1 000 mg 
uppgår den årliga kostnaden per patient till mer än 300 000 
USD. Den årliga kostnaden för Depen (Meda) vid en daglig 
dos på 1 000 mg uppgår till knappt 100 000 USD per år och 
patient. 

Trientin
Trientin introducerades som en behandling av Wilsons 
sjukdom på 1960-talet och godkändes i USA 1985 som ett 
andrahandsalternativ (second-line) för patienter som inte tål 
penicillamin.

Trots att trientin till sin struktur skiljer sig från penicillamin 
finns många likheter. Liksom för penicillamin är processen för 
att sänka de fria kopparnivåerna i blodet med trientin rela-
tivt långsam och förbättringen av symptom kan ta flera år.5) 
I likhet med penicillamin kan inte trientin reducera intracellu-
lära koppardepåer direkt. Trientin förefaller vara mindre kraft-
fullt och effektivt än penicillamin beträffande utsöndringen av 
koppar. Liksom penicillamin binder trientin även järn och zink 
och ökar därmed utsöndringen av dessa essentiella spår-
ämnen.6) Trientin bildar dessutom potentiellt giftiga komplex 
tillsammans med järn och eventuellt järntillskott måste därför 
tas skilt från trientindosen för att motverka anemi.7) Liksom för 
penicillamin förekommer en läkemedels inducerad neurolo-
gisk försämring under den inledande fasen av behandlingen i 
en omfattning som är jämförbar med den som gäller för peni-
cillamin (cirka 25 procent). Mer än 30 procent av patienterna 
avbryter trientinbehandlingen under behandlingens gång, 
ofta på grund av biverkningar8) Följande biverkningar för-
knippas med trientin: järnbrist och ett tillstånd som påverkar 
immunförsvaret känt som systemisk lupus erythematosus. 
Onormala eller okontrollerade muskelsammandragningar, 
muskelspasmer och myasteni, en immunsjukdom som 
påverkar musklerna, är exempel på andra biverkningar som 
har observerats.9) 

Upptaget av trientin från magtarmkanalen är begränsat, 
vilket leder till en kraftigt varierande plasmaexponering.10) 
Trientin har också en relativt kort halveringstid på två till fyra 
timmar i människa. Därför måste den rekommenderade 
dagliga dosen av trientin om 750–1 500 mg (max 2 000 mg) 
delas upp i två till fyra doseringstillfällen. I likhet med penicil-
lamin är det viktigt att trientin tas på fastande mage, minst en 
timme före eller två timmar efter intag av annat läkemedel, 
mat eller mjölk. 

Läkemedelsbolaget Valeant marknadsför trientin som 
Syprine i USA. Precis som för Cuprimine beror kostnaden 
för Syprine på den dos som används av patienten, men vid 
en daglig dos på 1 000 mg uppgår den årliga kostnaden per 
patient till mer än 300 000 USD. 

1) Walshe and Yealland, 1993, Chelation treatment of neurological Wilson’s disease, Merle, Schaefer et al,2007, Clinical presentation, diagnosis and long-term 
outcome of Wilson’s disease: a cohort study, Kalita, Kumar et al, 2014, Worsening of Wilson Disease following Penicillamine Therapy and Kalita, Kumar et al., 
2015, MRI and oxidative stress markers in neurological worsening of Wilson Disease following penicillamine.

2) Brewer et al, 1987, Worsening of Neurologic Syndrome in Patients with Wilson’s Disease With Initial Penicillamine Therapy.
3) Weiss, 2011, Zinc Monotherapy Is Not as Effective as Chelating Agents in Treatment of Wilson Disease.
4) EASL, 2012, EASL Clinical Practice Guidelines: Wilson’s disease.
5) Bandmann et al, 2015, Wilson’s disease and other neurological copper disorders and EASL 2012, EASL Clinical Practice Guidelines: Wilson’s disease.
6) Lu et al, 2010, Copper(II)-selective chelation improves function and antioxidant defences in cardiovascular tissues of rats as a model of diabetes: comparisons 

between triethylenetetramine and three less copper-selective transition-metal-targeted treatments och FDA-märkning.
7) EASL, 2012, EASL Clinical Practice Guidelines: Wilson’s disease.
8) Weiss et al, 2013, Efficacy and Safety of Oral Chelators in Treatment of Patients with Wilson Disease och Brewer et al, 2006 Treatment of Wilson Disease with 

ammonium tetrathiomolybdate: IV. Comparison of tetrathiomolybdate and trientine in a double-blind study of treatment of the neurologic presentation of Wilson 
Disease.

9) Bipacksedel till Syprine.
10) Lu et al, 2010, Copper(II)-selective chelation improves function and antioxidant defences in cardiovascular tissues of rats as a model of diabetes: comparisons 

between triethylenetetramine and three less copper-selective transition-metal-targeted treatments.
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Zink 
Zink introducerades som en behandling av Wilsons sjukdom 
på 1960-talet och godkändes i USA 1997 som en under-
hållsbehandling av patienter som initialt behandlats med 
penicillamin eller trientin. 

Zink rekommenderas inte för initial behandling av patienter 
som uppvisar symptom på Wilsons sjukdom, på grund av 
att det verkar för långsamt. Enligt de europeiska behand-
lingsriktlinjerna bör alla patienter med symptomatisk Wilsons 
sjukdom behandlas med antingen penicillamin eller trientin. 
Höga orala doser av zink minskar upptaget av koppar i 
magtarmkanalen vilket leder till att mer koppar istället pas-
serar genom tarmarna och utsöndras i avföringen. Effekten 
av zink verkar avta vid långvarig behandling. Förhöjda värden 
av leverenzymer och behov av levertransplantation har också 
visat sig vara betydligt vanligare vid underhållsbehandling 

med zink jämfört med underhållsbehandling med penicillamin 
eller trientin. Biverkningar i form av mag-/tarmbesvär är också 
relativt vanligt vid behandling med zink. Som ett resultat av 
antingen otillräcklig effekt och/eller problem med biverkningar 
visar studier att upp till 80 procent av patienterna avbryter 
zinkbehandlingen över tid.1) Detta understryker behovet av 
förbättrade läkemedel för underhållsbehandling. 

Zink doseras vanligen 50 mg, tre gånger dagligen (det vill 
säga en daglig dos om 150 mg) och maximalt 50 mg fem 
gånger dagligen. Zink måste tas på fastande mage, minst en 
timme före eller två till tre timmar efter måltider.2)

Zink marknadsförs av Teva i USA under varumärket 
Galzin. Den årliga kostnaden för Galzin vid den rekommen-
derade dagliga dosen på 150 mg uppgår till cirka 3 000 USD 
per patient.

1) Weiss, 2011, Zinc Monotherapy Is Not as Effective as Chelating Agents in Treatment of Wilson Disease.
2) FDA-märkning.

Översikt över befintliga läkemedel i USA
Penicillamin (Cuprimine) Trientin (Syprine) Zink (Galzin)

Märkning Förstahandsbehandling Andrahandsbehandling Underhållsbehandling
Verkningsmekanism Ökar utsöndringen av koppar Ökar utsöndringen av koppar Lägre absorption av koppar
Tid för att kontrollera koppar 1) Cirka sex månader Cirka sex månader Cirka tolv månader
Tid för att kontrollera symptom 2) Flera år Flera år Flera år
Effektivitet God Medel Sämre än penicillamin och trientin
Biverkningar Mycket allvarliga Allvarliga Betydande magtarmsbiverkningar
Initial neurologisk försämring 3) 25 procent 25 procent Ingen
Doseringstillfällen per dag 4) 2–4 2–4 3–5
Kostnad per år (USD) 5) Över 300 000 Över 300 000 Cirka 3 000
1) Weiss, 2011, Zinc Monotherapy Is Not as Effective as Chelating Agents in Treatment of Wilson Disease.
2) Bandmann et al, 2015, Wilson’s disease and other neurological copper disorders.
3) EASL, 2012, EASL Clinical Practice Guidelines: Wilson’s disease och Schilsky et al, 2008, Diagnosis and treatment of Wilson Disease, an update.
4) Respektive FDA-märkning.
5) Schilsky et al, 2015, Costly choices for treating Wilson Disease.

Produktkandidat Utvecklingsfas Företag Företagsbeskrivning

Trientin tetrahydroklorid Okänd GMP-Orphan GMP-Orphan är ett privat läkemedelsbolag med säte i Frankrike.
Trientin hydroklorid Okänd Valeant/Kadmon Kadmon är ett privat bioläkemedelsbolag med säte i USA. 

Valeant är ett noterat läkemedelsbolag med säte i Kanada.
Bucillamine Okänd Revive Therapeutics Revive Therapeutics är ett noterat bioläkemedelsbolag med 

säte i Kanada.
Adenovirus-baserad 
ATPB-genbehandling

Preklinisk Aligen Therapeutics Aligen Therapeutics är ett privat bioläkemedelsbolag med  
säte i Spanien.

Behandlingar med läkemedel som för närvarande är 
godkända i EU
I EU varierar tillgången på läkemedel avseende Wilsons 
sjukdom betydligt. Zink, som marknadsförs av Orphan 
Europe under varumärket Wilzin, är godkänt i samtliga 
EU-länder sedan 2004. Tillgång till penicillamin och trientin 
varierar avsevärt mellan de europeiska länderna. Penicillamin 
är godkänt i tolv EU-länder medan trientin endast är godkänt 

i Storbritannien. I några av länderna där penicillamin och 
trientin inte är godkända, kan patienterna ändå få tillgång till 
dessa via licensförskrivning. 

Potentiella konkurrenter
Såvitt Wilson Therapeutics känner till pågår ett antal utveck-
lingsprogram avseende Wilsons sjukdom.
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Två av utvecklingsprogrammen är omformuleringar av trientin 
(GMP-Orphan och Valeant/Kadmon). Bolaget har idag ingen 
information om huruvida dessa program skulle kvalificera 
sig för ett godkännande enligt de regulatoriska ramverken 
för generiska produkter, vilket i så fall skulle innebära att de 
kan dra nytta av redan tillgängliga prekliniska och kliniska 
data gällande trientin i syfte att förkorta utvecklingstiderna 
och sänka kostnaderna för att få dessa produkter godkända. 
Läkemedelsbolaget Revive offentliggjorde nyligen ett utveck-
lingsprogram för Wilsons sjukdom för sin produktkandidat 
innehållande bucillamin, en analog till penicillamin som för 
närvarande befinner sig i Fas II-utveckling för behandling av 
gikt, en form av artrit. Därutöver klassificerades nyligen Aligen 
Therapeutics adenovirus-baserade ATPB-gen för genterapi 
som särläkemedel för behandling av Wilsons sjukdom. Även 
om genterapi har potential för att korrigera den defekta gen 
som orsakar Wilsons sjukdom anser många experter att en 
eventuell framtida genterapi troligtvis kommer behöva kom-
pletteras med ytterligare ett läkemedel då genterapin inte helt 
förväntas bota sjukdomen. 

Otillfredsställda medicinska behov inom 
Wilsons sjukdom
Trots att det finns tillgängliga läkemedel för behandling av 
Wilsons sjukdom finns fortfarande stora otillfredsställda med-
icinska behov avseende effekt, biverkningar och enkelhet 
kring dosering av de olika läkemedelsalternativen.

Processen för att sänka de fria kopparnivåerna med de 
befintliga läkemedlen är relativt långsam och förbättringen 
av symptomen kan ta flera år. Behandlingen av patienter 
med neuropsykiatriska symptom (cirka 50 procent av samt-
liga patienter med Wilsons sjukdom) är särskilt problema-
tisk då det visats att uppskattningsvis 30 till 40 procent av 
patienterna inte svarar på kelatorbehandling och att cirka 
50 procent av de neurologiska patienterna har bestående 
neurologiska symptom trots år av behandling med antingen 
penicillamin eller trientin.1)  

De befintliga läkemedlen är behäftade med många och i 
vissa fall väldigt allvarliga biverkningar som ofta leder till att 
patienter avbryter sin behandling. Den allvarligaste biverk-
ningen är den läkemedelsinducerade initiala försämringen 
av neurologiska symptom som drabbar cirka 25 procent av 
patienterna som påbörjar behandling med penicillamin och 
trientin. 50 procent av de patienter som upplever en sådan 
försämring återhämtar sig inte. Det medicinska behovet 
illustreras väl i en retrospektiv studie på över 280 patienter 
där det visade det sig att upp till 80 procent av patienterna 
behövde byta behandling över tid, antingen på grund av bris-
tande effekt eller på grund av biverkningar.2)

De tillgängliga läkemedlen måste alla tas fördelat på flera 
doseringstillfällen, upp till fem gånger per dag, samtidigt som 
de måste tas på fastande mage, minst en timme före eller två 
timmar efter måltider. Studier har visat att upp till 45 procent 
av de patienter som behandlas med de befintliga läkemedlen 
inte följer sin ordinerade behandling och att behandlings-
effekten därmed är klart sämre än för de patienter som följer 
sin ordination.3)

Decuprate förväntas kunna adressera de otillfredsställda 
medicinska behov som finns hos patienter med Wilsons 
sjukdom genom att tillhandahålla 
•	 en snabbare verkande effekt med en högre andel patienter 

som svarar på behandlingen,
•	 förbättrad biverkningsprofil, och
•	 förenklad dosering som leder till förbättrad följsamhet till 

ordinerad behandling.

Se avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning – Styrkor och konkur-
rensfördelar” för mer information.

ALS 
Inledning
Amyotrofisk lateral skleros (”ALS”) är en neurodegenerativ 
sjukdom som leder till muskelförsvagningar och som kan ta 
sin början i olika delar av kroppen, exempelvis armar, ben 
eller i andningsmuskulaturen. ALS leder till en successivt 
tilltagande funktionsnedsättning som till sist leder till döden, 
vanligtvis på grund av andningssvårigheter. Den genomsnitt-
liga överlevnaden för en ALS-patient är tre till fem år.

Muskelförsvagningen är ett resultat av en successiv dege-
neration av de motoriska nervcellerna i olika delar av det cen-
trala nervsystemet. Orsaken till skadorna på nervcellerna är 
okänd, men flera teorier har lagts fram, inklusive glutamat-
toxicitet, onormala proteinbildningar samt oxidativ stress. 

Ungefär tio procent av ALS-patienterna har en ärftlig 
form av ALS (familjär ALS, ”fALS”), och återstående cirka 
90 procent av ALS-patienterna har en sporadisk form (det 
vill säga utan någon ärftlig komponent). I cirka 20 procent 
av fALS-fallen (det vill säga i två procent av den totala ALS-
populationen) har man funnit mutationer i genkodningen för 
enzymet koppar-zink-superoxiddismutas (”SOD1”). SOD1 
är ett enzym med antioxiderande egenskaper som är viktigt 
för skyddet mot fria radikaler, en högreaktiv syreförening som 
kan orsaka cellulära skador via oxidativ stress. Defekter på 
SOD1 tros kunna ge upphov till ALS via två mekanismer: 
hämmande av enzymatisk aktivitet för SOD1 samt bildandet 
av skadliga SOD1-proteinaggregat. Muterat SOD1 har en 
större benägenhet att binda till koppar än normalt SOD1 och 
den ökade bindningen av koppar tros kunna leda till en förlust 
av enzymatisk aktivitet samt en aggregering av SOD1 som i 
slutändan resulterar i ökad och skadlig oxidativ stress. 

1) Hölscher et al, 2010, Evaluation of the Symptomatic Treatment of Residual Neurological Symptoms in Wilson Disease.
2) Weiss, 2011, Zinc Monotherapy Is Not as Effective as Chelating Agents in Treatment of Wilson Disease.
3) Maselbas et al, 2010, Persistence with treatment in patients with Wilson disease och Dziezyc, 2014, D-penicillamine versus zinc sulfate as first-line therapy for 

Wilson’s Disease.
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Marknaden för ALS
Förekomsten av ALS i USA och EU uppskattas till 1,5 till 2,5 
per 100 000 individer och år, med en beräknad prevalens om 
2,7 till 7,4 per 100 000 individer, vilket motsvarar totalt cirka 
30 000 individer i USA och EU. Den genomsnittliga åldern vid 
insjuknande av ALS är cirka 57 år. Patienter med SOD1-fALS 
förväntas utgöra cirka två procent av den totala gruppen av 
ALS-patienter.

Behandlingsalternativ för ALS
Det finns idag inga effektiva behandlingsalternativ för 
patienter med ALS. Fokus i den medicinska vården inriktas 
därmed på att behandla symptomen hos patienter med en 
mild eller måttlig sjukdom, samt att ge palliativ (lindrande) vård 
för patienter med en allvarlig eller terminal sjukdom. Vård av 
ALS-patienter tillhandahålls bäst på multidisciplinära kliniker 
med ett team som består av andningsterapeut, sjukgymnast, 
arbetsterapeut, dietist, talexpert och socialarbetare. 

Det enda läkemedel som i dagsläget är godkänt för att 
modifiera sjukdomsförloppet av ALS är riluzol (Rilutek). Riluzol 
har testats i två registreringsgrundande studier där den 
genomsnittliga livslängden/tid till respirator förlängdes med 
cirka 60 respektive 90 dagar. I båda studierna var resultaten 
från den fördefinierade analysen (per protokoll) negativa, 
men statistisk signifikans uppnåddes i de efterföljande (post 
hoc) analyserna. Behandling med riluzol visade ingen effekt 
avseende tid till dödsfall för patienterna. Biverkningar som 
illamående och svår trötthet förekommer ofta vid behandling 
med riluzol och är en vanlig orsak till att patienterna avbryter 
riluzol-behandlingen. Allvarliga biverkningar av riluzol är rela-
tivt ovanliga, men omfattar betydande leverpåverkan och 
onormalt låga nivåer av neutrofiler, en sorts vita blodkroppar 
som utgör en viktig del av immunsystemet.

Potentiella konkurrenter
Ett stort antal nya läkemedel för behandling mot ALS är under 
utveckling. De flesta avser att behandla ALS i allmänhet (det 
vill säga sporadisk och ärftlig/familjär) och är inte specifikt 
inriktade på SOD1-fALS.

Cytokinetics och AB Science utvärderar för närva-
rande sina respektive substanser, tirasemtiv och masitinib, 
i Fas III-studier i patienter med såväl ärftlig som sporadisk 
ALS. Biogen utvärderar BIIB067 i vuxna patienter med ALS. 
Biogens studie kommer att omfatta såväl patienter med 
sporadisk ALS som med SOD1-fALS och den kommer att 
utvärdera läkemedlets påverkan på SOD1-nivåer i hjärnan då 
verkningsmekanismen avser påverka den genetiska koden 
(RNA) för ett icke-muterat SOD1-protein.

Medicinska behov inom ALS
De medicinska behoven inom ALS-behandling är stora. Mot 
bakgrund av riluzols måttliga effekt finns det ett stort medi-
cinskt behov av att få fram nya och effektiva läkemedel mot 
ALS i syfte att kunna förbättra sjukdomens kliniska förlopp 
samt att öka möjligheterna till en förlängd överlevnad. 

Bolaget avser att undersöka möjligheten att utveckla 
Decuprate som ett läkemedel för behandling av patienter 
med SOD1-fALS.
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Läkemedelsutveckling 

Översikt
Utvecklingen av läkemedel är hårt reglerad av olika regulato-
riska och etiska myndigheter, främst FDA och EMA. 

Utvecklingen av ett läkemedel, från upptäckt till regist-
rering, tar i genomsnitt elva år att genomföra och kostar i 
genomsnitt 9 miljarder SEK.2)

Inledning
Processen med att utveckla ett läkemedel är ofta indelad i 
flera olika faser, där var och en fokuserar på att studera 
olika aspekter av läkemedelskandidaten. De olika faserna 
är: forskningsfasen, den prekliniska fasen samt de kliniska 
faserna I, II och III. Om ett läkemedel visar sig vara säkert och 
effektivt genom dessa faser och blir godkänt av de regulato-
riska myndigheterna, kan det i slutändan marknadsföras och 
säljas på de respektive marknaderna.

Forskningsfas och preklinisk utveckling
Forskningsfasen innebär att mycket tid och arbete läggs på 
att undersöka flera terapeutiska mål med tusentals potenti-
ella läkemedelskandidater. De första patentansökningarna 
lämnas ofta in i det här skedet.

I den prekliniska fasen utvärderas de läkemedelskandi-
dater som har uppvisat lovande resultat under forsknings-
fasen i levande celler och i djur. Att studera ett läkemedels 
toxicitet (biverkningar) på djur är ett krav och en förutsättning 
som myndigheterna uppställer för att maximera patient-
säkerheten i de kliniska studierna som kommer som ett nästa 
steg. Alla djurförsök sker under stor kontroll och måste god-
kännas av myndigheterna. Den prekliniska fasen innefattar 
även omfattande tester kring hur läkemedelskandidaten kan/
bör administreras, samt tydliggörande av hur läkemedlet 
bryts ner av kroppen och hur det lämnar kroppen. 

Klinisk utvecklingsfas
Om ett läkemedel uppfyller de nödvändiga kraven i den pre-
kliniska fasen kan det testas på människor i det som kallas 
kliniska studier. Innan ett läkemedel testas på människor 
måste en ansökan lämnas in till relevanta regulatoriska och 
etiska myndigheter, varvid oberoende experter granskar 
ansökan och den vetenskapliga dokumentationen som ligger 
till grund för den. På basis av dokumentation tas beslut huru-
vida kliniska studier kan påbörjas eller om det krävs ytterligare 
dokumentation. 

Den kliniska utvecklingsfasen är, förenklat, uppdelad i tre 
delfaser.

Fas I
I Fas I utvärderas säkerheten och farmakologin hos en sub-
stans. Fas I är det första tillfället då en ny substans ges till 
människa. Under den här fasen ges vanligtvis olika doser av 
en substans till en liten grupp frivilliga individer som står under 
noggrann övervakning. Försökspersonerna är ofta friska och 
syftet med den här fasen är att studera hur läkemedlet tole-
reras och om det uppträder i kroppen på det sätt de prekli-
niska studierna har visat.

Fas II
I Fas II utvärderas säkerheten och effektiviteten hos ett läke-
medel hos en viss patientgrupp. Studierna involverar van-
ligtvis ett begränsat antal patienter, men ändå ett tillräckligt 
stort antal för att göra det möjligt att hitta rätt dos och göra 
en uppskattning av läkemedlets effektivitet och säkerhet i 
patientgruppen som utvärderas. Målsättningen är att utvär-
dera hur läkemedlet påverkar sjukdomen eller dess symptom 
samt för att fastställa den dos som ska användas i senare 
studier. 

Fas III
Om ett läkemedel visar lovande resultat i Fas II kan det utvär-
deras i Fas III-studier (ibland kallade registreringsgrundande), 
som syftar till att generera de data som krävs för att erhålla 
nödvändiga godkännanden för produkten från regulatoriska 
myndigheter såsom FDA och EMA. 

I den här fasen jämförs läkemedlet ofta med placebo eller 
ett befintligt läkemedel för samma sjukdom och som redan 
finns på marknaden. Fokus ligger på att bekräfta resultaten 
från Fas II i en större patientpopulation. Fas III innefattar i nor-
malfallet ett stort antal patienter, vilket är nödvändigt för att 
uppnå en rimlig bas för statistisk analys. 

Regulatorisk process
Innan en klinisk prövning kan inledas måste ett företag ansöka 
om och erhålla ett regulatoriskt godkännande från den regu-
latoriska myndighet i det land där läkemedlet ska studeras. I 
USA lämnas IND-ansökningar (Investigational New Drug) in 
till FDA och i EU lämnas CTA-ansökningar (Clinical Trial Appli-
cations) in i vart och ett av de länder där studien ska genom-
föras. Utöver dessa regulatoriska godkännanden måste före-
taget även ansöka om och erhålla godkännande från lokala 
etiska kommittéer. 

Under ett utvecklingsprogram för ett läkemedel kan ett 
företag ansöka om regulatorisk rådgivning från nationella 
regulatoriska myndigheter (till exempel FDA, Läkemedels-
verket och MHRA (English Medicines and Healthcare Pro-
ducts Regulatory Agency) eller EMA). Dessa möten syftar till 

1) Informationen i detta avsnitt är huvudsakligen hämtad från www.fda.gov.
2) Tufts Center for the Study of Drug Development, 2014 (siffran 1 395 miljarder USD).

1)
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att få regulatorisk vägledning avseende företagets utveck-
lingsplan. Det finns olika typer av möten men ett mycket vik-
tigt möte är vanligtvis mötet i slutet av Fas II (End-of-Phase 
II Meeting) med FDA, där företaget lägger fram sådana data 
som har inhämtats under Fas II, samt information om det pla-
nerade programmet för Fas III, i syfte att nå en överenskom-
melse med FDA. En liknande process finns tillgänglig i EU.  

Baserat på ett framgångsrikt Fas III-program lämnas en 
ansökan om att få marknadsgodkännande in till de regulato-
riska myndigheterna, till exempel FDA i USA och EMA i EU. 
Ansökan innehåller all information som har genererats under 
såväl den prekliniska som de kliniska faserna och belyser 
produktens kvalitet, säkerhet och effektivitet. Den regulato-
riska myndigheten genomför sedan en oberoende gransk-
ning som bland annat omfattar en risk-/nyttobedömning, där 
läkemedlets nytta vägs mot dess biverkningar. 

Gransknings- och godkännandeprocess
Granskningen av ansökan tar cirka tolv månader. Gransk-
ningen kan leda till ett godkännande, ett avslag, en begäran 
om ytterligare studier eller ett godkännande av en smalare 
indikation än vad som ursprungligen avsågs. Efter ett god-
kännande från den relevanta myndigheten kan produkten 
marknadsföras.

För läkemedel där det medicinska behovet är stort och 
de resultat som har framkommit under utvecklingen är sär-
skilt starka, har FDA flera alternativ för att påskynda gransk-
ningsprocessen av läkemedlet. Detta omfattar så kallad fast 
track-status, ett snabbare godkännande (Eng. accelerated 
approval), att produkten betraktas som ett genombrott  
(Eng. breakthrough designation) samt en tidigarelagd gransk-
ning (Eng. priority review). Särläkemedel kvalificerar sig ofta 
för något av dessa alternativ men det kan inte garanteras att 
så blir fallet för Decuprate. Avsnitten nedan erbjuder en kort 
sammanfattning av dessa alternativ, såsom de sammanfattas 
i FirstWord Dossiers rapport 2014 om särläkemedel.

Fast track-status
Ett företag som utvecklar ett läkemedel kan lämna in delar av 
en NDA på löpande basis för en så kallad ”löpande gransk-
ning” av FDA. Detta gör det möjligt att få återkommande 
konsultationer med FDA angående NDA-ansökan och 
därmed kunna säkerställa att eventuella frågor och problem 
snabbt får en lösning. Det innebär också att alla de övriga 
delarna av NDA-ansökan slutförs när de kliniska studierna är 
genomförda och resultaten har granskats. Läkemedel som 
har erhållit fast track-status kan också erhålla accelerated 
approval och priority review (vid uppfyllandet av vissa krite-
rier).

Accelerated approval
Accelerated approval gör det möjligt för läkemedel för all-
varliga och ovanliga sjukdomar att godkännas på basis av 
en biomarkör, det vill säga ett icke-kliniskt effektmått, men 
där man ändå gör bedömningen att det med rimlig sanno-
likhet speglar en framtida kliniskt nytta. Accelerated approval 
kortar därmed ned tiden för de kliniska studierna, då de kan 
använda sig av sekundära effektmått eller biomarkörer för att 
påvisa effektivitet (snarare än att vänta på de primära effekt-
måtten). I normalfallet brukar FDA emellertid kräva ytterligare 
studier som avser visa klinisk nytta efter godkännandet för att 
bekräfta resultaten som låg till grund för godkännandet.

Priority review
Det finns för närvarande två nivåer för en FDA-granskning: 
”standard” och ”priority”. Standard-granskning genomförs 
för de flesta läkemedel, och där är målet att FDA:s gransk-
ning ska slutföras inom tio månader. En priority-granskning 
har en kortare tidsram om sex månader och kan beviljas till 
läkemedel som adresserar stora medicinska behov.

Breakthrough therapy
Ett läkemedel kan också beviljas klassificeringen genom-
brottsläkemedel (Eng. breakthrough therapy) enligt 2012 års 
Food and Drug Administration Safety and Innovation Act. En 
sådan klassificering kan ges till ett läkemedel som är avsett 
för behandling av en allvarlig eller livshotande sjukdom eller 
ett livshotande tillstånd och där de preliminära kliniska resul-
taten indikerar att läkemedlet kan uppvisa betydande förbätt-
ringar jämfört med befintliga behandlingar avseende ett eller 
flera kliniskt betydande effektmått.

Ett läkemedel som klassificerats som genombrottsläke-
medel genomgår ofta en snabbare granskningsprocess hos 
FDA. 

PRIME (EMA)
I mars 2016 lanserade EMA ett program, PRIME, med syfte 
att optimera utvecklingen och påskynda utvärdering av läke-
medel som är av stort allmänt intresse. Målet med PRIME är 
att skapa ytterligare incitament för och stimulera utvecklingen 
av särläkemedel.

För att kunna kvalificera sig för PRIME-programmet 
behöver ett läkemedel ha uppvisat preliminära kliniska 
resultat som tyder på att det har potential att adressera stora 
medicinska behov i patienter med ovanliga sjukdomar.
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Verksamhetsbeskrivning

Översikt
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stock-
holm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovan-
liga sjukdomar. Wilson Therapeutics produkt Decuprate 
utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom 
och utvärderas för närvarande i en klinisk Fas II-studie. 

Wilsons sjukdom är en ovanlig genetisk sjukdom som 
leder till allvarlig kopparförgiftning. Den genetiska defekten 
resulterar i att koppar ackumuleras i kroppens olika organ, 
främst i levern och/eller i det centrala nervsystemet och sjuk-
domen leder till livshotande skador om den inte behandlas. 
Wilsons sjukdom drabbar ungefär en av 30 000 individer i 
världen, vilket motsvarar en prevalens (förekomst) om cirka 
10 000 patienter i USA och 15 000 patienter i EU.1) Det finns 
även nya studier som antyder att prevalensen skulle kunna 
vara ännu högre, en på 7 000 individer, vilket skulle inne-
bära att det finns 45 000 och 72 000 patienter med Wilsons 
sjukdom i USA respektive EU.2) Bolaget uppskattar att sam-
manlagt cirka 500–600 nya patienter årligen diagnostiseras 
med Wilsons sjukdom i USA och EU.

Den aktiva substansen i Decuprate är kolintetrathio-
molybdat och Wilson Therapeutics äger samtliga rättig-
heter till produkten. Tetrathiomolybdat är en ny typ av kop-
parsänkande substans med en unik verkningsmekanism 
som gör att den kan binda koppar så selektivt och starkt 
att den verkar kunna, helt eller delvis, återställa kroppens 
egen buffert kapacitet för koppar i levern. Tetrathiomolybdat 
har, av forskare och bolag utan koppling till Bolaget, prö-
vats i flera kliniska studier för Wilsons sjukdom. Resultaten 
från dessa studier, i kombination med preliminära data från 
Bolagets pågående Fas II-studie, tyder på att tetrathiomo-
lybdat snabbt kan sänka och kontrollera kopparnivåerna i 
patienter med Wilsons sjukdom. Data tyder även på att tetra-
thiomolybdat tolereras väl samt att det förbättrar eller sta-
biliserar den neurologiska funktionen med minskad risk för 
läkemedels inducerad försämring av neurologiska symptom 
jämfört med existerande behandlingar. Decuprate förväntas 
kunna doseras en gång per dygn, vilket förväntas leda till att 
patienter med Wilsons sjukdom får lättare att följa ordinerad 
behandling och att färre avbryter behandlingen. De läke-
medel som idag används för behandling av Wilsons sjukdom 
doseras normalt två till fyra gånger per dygn.

Styrkor och konkurrensfördelar
Decuprate förväntas kunna adressera de otillfreds-
ställda medicinska behoven inom Wilsons sjukdom 

•	 Decuprate har en unik verkningsmekanism som förväntas 
resultera i ett mer effektivt behandlingsalternativ jämfört 
med befintliga läkemedel

Befintliga läkemedel för Wilsons sjukdom har en relativt 
långsam behandlingseffekt. Bland de patienter som främst 
lider av neurologiska symptom då de diagnostiseras för 
Wilsons sjukdom har cirka 50 procent någon form av bestå-
ende neurologiska symptom trots år av behandling. Vidare 
har en läkemedelsinducerad försämring av neurologiska 
symptom observerats i cirka 25 procent av patienterna med 
Wilsons sjukdom med neurologiska symptom under behand-
lingens initiala fas. Upp till 50 procent av de patienter som 
drabbas av denna initiala försämring återhämtar sig aldrig.

Decuprate har en unik verkningsmekanism som förväntas 
resultera i en snabb och säker sänkning av patienternas för-
höjda kopparnivåer och en högre andel patienter som svarar 
på behandlingen. Den aktiva substansen i Decuprate, tetra-
thiomolybdat, binder koppar starkare än de befintliga läke-
medlen. Därmed är tetrathiomolybdat för närvarande det 
enda kopparsänkande läkemedlet som verkar kunna binda 
och direkt avlägsna koppar från leverns intracellulära kop-
pardepåer. När koppar avlägsnas från kroppens intracellu-
lära depåer bildas ett komplex med tetrathiomolybdat som 
utsöndras genom gallan, vilket är kroppens naturliga sätt att 
reglera och göra sig av med höga halter av fritt koppar. Alter-
nativt bildar tetrathiomolybdat bundet till koppar ett starkt 
komplex genom att binda till proteinet serumalbumin. Genom 
att skapa ett stabilt komplex av tetrathiomolybdat, koppar 
och albumin, utökas kroppens naturliga buffertkapacitet 
och därmed undviks spridning av fritt koppar i hela kroppen, 
något som annars har kopplats till läkemedelsinducerad 
neurologisk försämring i patienter med Wilsons sjukdom 
som behandlats med kopparkelatorerna penicillamin och 
trientin. Vidare binder tetrathiomolybdat till koppar med stor 
selektivitet, medan kopparkelatorerna även binder andra vik-
tiga spårämnen som järn och zink vilket minskar kroppens 
tillgänglighet till dessa spårämnen samt kan ge upphov till 
biverkningar.

•	 Decuprate förväntas ha en bättre säkerhets- och biverk-
ningsprofil

Med de befintliga läkemedlen behöver upp till 80 procent av 
patienterna byta behandlingsmetod på grund av biverkningar 
eller otillräcklig effekt över tid.

1) Frydman, 1990, Genetic Aspects of Wilson’s Disease, Reilly, Daly et al., 1993, An epidemiological study of Wilson’s disease in the Republic of Ireland och 
Schilsky, 2002, Diagnosis and treatment of Wilson’s disease.

2) Coffey et al, 2013, A genetic study of Wilson’s disease in the United Kingdom.
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Data från den pågående Fas II-studien visar hittills att 
Decuprate tolereras väl. Tidigare studier med ammonium-
tetrathiomolybdat tyder också på en betydligt lägre frekvens 
av försämrade neurologiska symptom jämfört med de befint-
liga behandlingsalternativen penicillamin och trientin. Utöver 
Wilsons sjukdom har över 400 patienter inom andra indi-
kationer, majoriteten inom onkologi, exponerats för ammo-
niumtetrathiomolybdat eller Decuprate, varav många under 
ett flertal år, vilket bidrar till en ökad kunskap om Decuprates 
biverkningsprofil.

•	 Decuprate kan doseras en gång per dag i form av en liten 
tablett, vilket förväntas resultera i förbättrad följsamhet till 
ordinerad behandling och därmed bättre behandlings-
resultat

I och med att de befintliga läkemedlen doseras på fastande 
mage flera gånger per dag i form av stora kapslar visar studier 
att upp till 45 procent av patienterna med Wilsons sjukdom 
inte tar sina mediciner enligt ordination.

Preliminära data från den pågående Fas II-studien ger 
stöd åt att Decuprate kan doseras en gång per dag i form 
av en liten tablett, vilket förväntas bidra till en avsevärd för-
bättring vad gäller bekvämlighet för patienter med Wilsons 
sjukdom jämfört med de befintliga läkemedlen. 

Potentiell miljarddollarmarknad i USA
Publicerade studier tyder på att det finns cirka 10 000 
patienter med Wilsons sjukdom i USA.1) De första- och andra-
handsbehandlingar som för närvarande finns tillgängliga har 
en etablerad prissättning på över 300 000 USD per patient 
och år, vilket tyder på en potentiell miljarddollarmarknad för 
Decuprate i USA.2) 

Vidare vårdas patienter med Wilsons sjukdom av en 
begränsad grupp läkare/sjukhus i varje land/region vilket gör 
att Bolaget på ett effektivt sätt kan bearbeta dessa med en 
relativt begränsad försäljnings- och marknadsföringsorgani-
sation. I USA finns det exempelvis fyra så kallade ”Centers 
of Excellence” inriktade på Wilsons sjukdom som tar emot 
hundratals patienter med denna sjukdom.

Uppgifter avseende prissättningen för och försäljningen av 
tillgängliga läkemedel för behandling av Wilsons sjukdom i EU 
är begränsade. De uppgifter som Bolaget har tillgång till tyder 
emellertid på en väsentligt lägre prisbild än i USA.

Decuprate har även potential inom SOD1-fALS
Det finns idag endast ett godkänt läkemedel för behandling 
av ALS. Detta läkemedel är inte specifikt för SOD1-fALS samt 
har en måttlig effekt eftersom det endast förlänger patientens 
livslängd med i genomsnitt två till tre månader. Det medi-
cinska behovet är därmed mycket stort. 

Ammoniumtetrathiomolybdat har av forskare utan kopp-
ling till Bolaget, testats på möss med SOD1-fALS med 
lovande resultat som tyder på att Decuprate skulle kunna 
fungera som en effektiv behandling av SOD1-fALS.

Erfaren ledning och styrelse samt  
väletablerade investerare
Wilson Therapeutics ledning har närmare 100 års samlad 
erfarenhet inom life science-sektorn och Bolagets styrelse 
består av välmeriterade entreprenörer och verkställande 
direktörer inom bioteknologisektorn samt representanter från 
väletablerade institutionella specialistinvesterare. Bolagets 
styrelse leds av ordföranden Andrew Kay, tidigare verkstäl-
lande direktör för Algeta. Huvudägarna i Wilson Therapeutics 
består av väletablerade institutionella specialistinvesterare 
med ett stort antal lyckade investeringar bakom sig inom life 
science-sektorn. Dessutom är några av de mest framstående 
specialisterna för Wilsons sjukdom i USA och EU medicinska 
rådgivare till Wilson  Therapeutics.

Vision, mål och strategi
Vision
Wilson Therapeutics vision är att utveckla nya läkemedel 
för patienter med ovanliga sjukdomar. Initialt kommer 
Wilson Therapeutics att utveckla Decuprate som ett ”first in 
class”-läkemedel för att adressera de medicinska behoven 
inom Wilsons sjukdom. Wilson Therapeutics avser även att 
undersöka Decuprates möjliga effekt inom SOD1-fALS, en 
aggressiv och progressiv form av ALS där dödligheten är 100 
procent.

Finansiella mål och utdelningspolicy
Fram till en potentiell framtida lansering av Decuprate i en eller 
flera indikationer kommer Wilson Therapeutics att ha som 
mål att alltid vara i en stark finansiell ställning för att säker-
ställa att Bolagets utvecklingsprogram kan fortskrida enligt 
plan. 

Mot bakgrund av Wilson Therapeutics finansiella ställning 
och negativa resultat har Bolaget ännu inte betalat någon 
utdelning till aktieägarna. Bolagets styrelse har inte för avsikt 
att föreslå någon utdelning de närmaste åren. Istället kommer 
Wilson Therapeutics finansiella resurser främst att användas 
för att finansiera Bolagets utvecklingsprogram.

1) Frydman, 1990, Genetic Aspects of Wilson’s Disease, Reilly, Daly et al., 1993, An epidemiological study of Wilson’s disease in the Republic of Ireland och 
Schilsky, 2002, Diagnosis and treatment of Wilson’s disease.

2) Schilsky et al, 2015 Costly choices for treating Wilson Disease.
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Strategi
Wilson Therapeutics strategi är att behålla samtliga rät-
tigheter för att utveckla, registrera och kommersialisera 
Decuprate i egen regi, initialt i USA och EU men även på 
andra viktiga marknader för läkemedel, som till exempel 
Japan och Kanada.

Fortsätta utvecklingen av Decuprate för behandling 
av Wilsons sjukdom 
Utöver de prekliniska och kliniska studier som krävs för ett 
framtida potentiellt marknadsgodkännande kommer Wilson 
Therapeutics också att genomföra prekliniska studier för att 
stödja differentieringen av Decuprate gentemot befintliga 
läkemedel för behandling av Wilsons sjukdom. Detta inne-
fattar att ytterligare förstärka och dokumentera Decuprates 
fördelar jämfört med de befintliga läkemedlen för behandling 
av Wilsons sjukdom. Wilson Therapeutics har för avsikt att 
använda kontrakterade tredjepartsföretag för att genomföra 
dessa studier.

Wilson Therapeutics har som mål att utveckla, registrera 
och marknadsföra Decuprate för behandling av patienter med 
Wilsons sjukdom. Det innebär att Decuprate ska användas 
både för behandling av patienter som nyligen diagnostiserats 
och patienter som på grund av bristande effekt, biverkningar 
eller bristande följsamhet avseende ordinationen, måste byta 
från de andra tillgängliga läkemedlen mot Wilsons sjukdom. 

Decuprate utvärderas för närvarande i en öppen, icke-
jämförande Fas II-studie i patienter med Wilsons sjukdom 
på studiecentra i USA och EU. Den icke-jämförande 
utformningen innebär att alla patienter som deltar i studien 
behandlas med Decuprate som en ny behandling av Wilsons 
sjukdom. Baserat på data från Fas II-studien och tidigare 
erhållen feedback från FDA och EMA angående utformningen 
av de registreringsgrundande Fas III-studierna, har Wilson 
Therapeutics för avsikt att återkomma till dessa myndigheter 
för att diskutera och enas om designen av det registrerings-
grundande programmet för Decuprate som behandling för 
Wilsons sjukdom. För det fall Bolagets utvecklingsplaner 
bekräftas av myndigheterna avser Wilson Therapeutics att 
genomföra detta program på ett flertal studiecentra i USA, 
EU och andra marknader genom att använda en klinisk forsk-
ningsorganisation.

Utforska Decuprates möjliga effekt inom SOD1-fALS 
Wilson Therapeutics har också för avsikt att utforska möjlig-
heten att utveckla Decuprate som ett läkemedel för behand-
ling av patienter som lider av SOD1-fALS. Om resultaten från 
en klinisk studie skulle visa sig positiva kommer Wilson Thera-
peutics att söka rådgivning hos regulatoriska myndigheter för 
att diskutera vilka ytterligare studier som skulle krävas för att 
kunna registrera Decuprate som behandling för SOD1-fALS.

Utnyttja möjligheterna för särläkemedelsstatus och 
fortsätta att stärka patentskyddet
Utöver de redan beviljade patenten (se avsnittet ”Patent” 
nedan) utvärderar Wilson Therapeutics fortlöpande möjlig-
heten att ansöka om ytterligare patent avseende de inno-
vationer som görs. Även om Bolaget är av uppfattningen att 
patentskyddet för Decuprate är starkt kan ytterligare patent 
vara av värde då dessa kan utöka och förlänga patentskyddet 
för Decuprate.

Decuprate har vidare beviljats klassificering som särläke-
medel av FDA och EMA för behandling av Wilsons sjukdom. 
Det innebär att om Decuprate blir godkänt och klassifice-
ringen övergår i särläkemedelsstatus får Decuprate sju res-
pektive tio års marknadsexklusivitet i USA respektive EU. 
ALS, och därmed även SOD1-fALS, är klassificerad som en 
ovanlig sjukdom och Wilson Therapeutics avser att ansöka 
om särläkemedelsklassificering för Decuprate avseende 
behandling av SOD1-fALS för det fall någon klinisk utveckling 
av Decuprate i SOD1-fALS inleds.
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Förbereda för kommersialisering av Decuprate i 
egen regi i USA och EU
Wilson Therapeutics strategi är att behålla rättigheterna till 
Decuprate för samtliga indikationer på alla relevanta geogra-
fiska marknader. Om nödvändiga godkännanden erhålls har 
Wilson Therapeutics för avsikt att kommersialisera Decuprate 
för Wilsons sjukdom och potentiellt SOD1-fALS på egen 
hand, inledningsvis i USA och EU. Eftersom både patienter 
med Wilsons sjukdom och ALS vårdas av en begränsad 
grupp läkare/sjukhus i varje land/region, kan Bolaget på ett 
effektivt sätt bearbeta dessa med en relativt begränsad för-
säljnings- och marknadsföringsorganisation. I USA finns det 
exempelvis fyra så kallade ”Centers of Excellence” inriktade 

på Wilsons sjukdom. Alla fyra center är delaktiga i den pågå-
ende Fas II-studien, och Wilson Therapeutics har en mycket 
god relation till de främsta läkarna vid dessa center. Bolaget 
avser att i början av 2017 anställa en person med erfarenhet 
av att lansera särläkemedel i USA och EU i syfte att ta fram 
en detaljerad plan för den framtida kommersialiseringen. 
Bolagets nuvarande uppskattning är att en försäljnings- och 
marknadsföringsorganisation om cirka 30 till 40 personer 
i USA respektive EU krävs för att kunna kommersialisera 
Decuprate. Wilson Therapeutics strävar efter att ha en sådan 
organisation på plats cirka sex månader före marknadslanse-
ringen av Decuprate.

Öppen Investigational New Drug-
ansökan (IND) och påbörjan av 
klinisk studie inom SOD1-fALS

Fullt rekryterad 
studie inom 
SOD1-fALS

Fas III-studie 
påbörjas inom 

Wilsons sjukdom

Fullt rekryterad 
fas III-studie inom 
Wilsons sjukdom

Data från 
fas III-studie inom 
Wilsons sjukdom

New Drug 
Application-ansökan 

(NDA) inskickad

Förväntat 
godkännande av 

NDA och MAA

Marketing 
Authorization 

Application-ansökan 
(MAA) inskickad

Fullt rekryterad 
fas II-studie inom 
Wilsons sjukdom

Presentation 
avseende klinisk data 

vid EASL, EAN 
och MDS

Protokollmöte 
med EMA

Möte med FDA 
avseende 
fas II-studie

Presentation av 
klinisk data 
vid AASLD

2016H1 H2 H1 H22017 202020192018

Utvecklings- och godkännandeplan för Decuprate
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Historik
Historiken bakom tetrathiomolybdat innan 
Wilson Therapeutics grundades

Bakgrund till tetrathiomolybdat
Tetrathiomolybdats kopparsänkande effekt observerades 
först av veterinärer som upptäckte att thiomolybdater orsa-
kade kopparbrist hos djur. Senare bekräftades även att tetra-
thiomolybdat hade den starkast kopparsänkande effekten 
bland olika thiomolybdater.1) Tetrathiomolybdats kopparsän-
kande effekt har sedan dess påvisats genom ett flertal studier 
på djur och människor. Fram till i dag har över 500 patienter 
exponerats för tetrathiomolybdat i upp till åtta år inom olika 
indikationer, inklusive Wilsons sjukdom, men också inom 
biliär cirros (en ovanlig leversjukdom), idiopatisk lungfibros 
(en ovanlig lungsjukdom) samt vissa cancerindikationer.

Bakgrunden till ammoniumtetrathiomolybdat
En akademisk grupp genomförde under 1990-talet och 
början av 2000-talet tre kliniska studier med ammoniumte-
trathiomolybdat i Wilsons sjukdom, med totalt 120 patienter. 
Dessa studier gav lovande resultat och blev omnämnda i 
de amerikanska och europeiska behandlingsriktlinjerna för 
Wilsons sjukdom.2) Utöver patienterna med Wilsons sjukdom 
utvärderades även ammoniumtetrathiomolybdat i över 230 
individer med andra sjukdomar än Wilsons sjukdom och data 
från dessa studier ger ytterligare kunskap om Decuprates 
säkerhetsprofil. 

I början av 2000-talet licensierade Pipex Pharmaceuticals 
Inc (”Pipex”) ovan nämnda akademiska data och lämnade 
in en NDA-ansökan med avsikten att få ammoniumtetra-
thiomolybdat godkänt i USA som en behandling av Wilsons 
sjukdom. Pipex fick emellertid avslag från FDA som bland 
annat ansåg att kliniska data inte hade inhämtats i enlighet 
med god forskningssed (Good Clinical Practice) och därmed 
inte kunde ge stöd åt ett godkännande. Än i dag prövas 
ammoniumtetrathiomolybdat i kliniska studier av akademiska 

grupper, i synnerhet inom vissa cancerindikationer, där det 
finns ett stort intresse av att sänka kopparnivåer.3)

Bakgrunden till Decuprate
1998 grundades Attenuon LLC (”Attenuon”) med avsikten att 
dra nytta av det akademiska arbete som hade utförts avse-
ende ammoniumtetrathiomolybdat.

Den främsta nackdelen med ammoniumtetrathiomolybdat 
är att det saknar egenskaper som gör det lämpligt som ett 
kommersiellt läkemedel då det är instabilt och har mycket 
begränsad hållbarhet. I akademiska studier framställs ammo-
niumtetrathiomolybdat därför vanligtvis på sjukhusens apotek 
för omedelbar användning. För att övervinna detta hinder och 
samtidigt kunna dra nytta av den omfattande data som fanns 
kring ammoniumtetrathiomolybdat, påbörjade Attenuon ett 
omfattande arbete med målet att identifiera ett stabilt salt av 
tetrathiomolybdat för att kunna utveckla det till ett läkemedel. 
Deras arbete resulterade i det egenutvecklade och patente-
rade kolinsaltet av tetrathiomolybdat, det vill säga Decuprate. 

Attenuon genomförde därefter ett antal Fas I- och Fas II-
studier med Decuprate i över 150 patienter i början/mitten av 
2000-talet. 

Attenuon finansierades av en förmögen privatperson 
som under finanskrisen 2008, av finansiella skäl, beslöt sig 
för att avbryta den fortsatta finansieringen av utvecklingen av 
Decuprate. Attenuons CSO (Chief Scientific Officer) förvär-
vade rättigheterna till Decuprate och bytte namn på bolaget 
till Tactic Pharma Inc (”Tactic”). Tactic beviljades senare sär-
läkemedelsklassificering för Decuprate i USA för behandling 
av Wilsons sjukdom. Tactic ingick också ett avtal med det 
svenska bolaget Medical Need Europe AB om att registrera 
och distribuera Decuprate i EU. Wilson Therapeutics förvär-
vade samtliga rättigheter till Decuprate från Tactic 2012 och 
därefter även de europeiska rättigheterna från Medical Need 
under 2014.

1) Mason et al, 1983, 99Mo Metabolism in Sheep after the Intravenous Injection of 99Mo Thiomolybdates.
2) Ferenci, 2012, Wilsons Disease, Journal of hepatology och Roberts och Schilsky, 2008, Diagnosis and treatment of Wilson Disease, an update
3) Jain et al, 2013 Tetrathiomolybdate-associated copper depletion decreases circulating endothelial progenitor cells in women with breast cancer at high risk of 

relapse.

Ammoniumtetrathiomolybdat Decuprate

Skillnader
Ammoniumsalt

Undermålig hållbarhet 
Kapslar

Kolinsalt
Tillfredsställande hållbarhet (24 månader) 

Tabletter

Gemensamt Identisk aktiv substans: Tetrathiomolybdat
Jämförbarhet mellan de två salttyperna etablerad genom prekliniska studier

Klinisk data • Totalt mer än 350 patienter under upp till åtta år
• Inkluderar 120 patienter med Wilsons sjukdom

• Pågående Fas II-studie inom Wilsons sjukdom
• Mer än 150 patienter inom onkologi



Verksamhetsbeskrivning

Inbjudan till teckning av aktier i Wilson Therapeutics AB (publ) 47

Bolagets historik
Wilson Therapeutics grundades och finansierades 2012 av 
HealthCap och samtidigt förvärvade Bolaget de internatio-
nella rättigheterna till Decuprate. Wilson Therapeutics grun-
dades med idén om att dra nytta av alla tillgängliga prekli-
niska och kliniska data för tetrathiomolybdat (det vill säga 
båda saltformerna) avseende säkerhet och effektivitet för 
att ta fram ett utvecklingsprogram med en relativt sett lägre 
utvecklingsrisk för Decuprate inom Wilsons sjukdom. Några 
av de viktigare specialisterna som var delaktiga i det tidiga 
akademiska arbetet med ammoniumtetrathiomolybdat som 
behandling för Wilsons sjukdom, är även inblandade i Wilson 
Therapeutics utvecklingsprogram för Decuprate som kliniska 
utredare och rådgivare. För mer information om Bolagets 
förvärv av Decuprate och royaltyavtalet avseende detta, se 
avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information – 
Väsentliga avtal”.

Under 2013 hade Wilson Therapeutics ett flertal möten 
med regulatoriska myndigheter (FDA, EMA, MPA och MHRA) 
för att få dessa myndigheters feedback på utvecklingsplanen 
för Decuprate inom Wilsons sjukdom. Bolaget initierade 
också ett fåtal ytterligare prekliniska studier för att komplet-
tera det prekliniska dataunderlaget.

Under 2014 förvärvade Bolaget de europeiska rättighe-
terna till Decuprate från Medical Need Europe AB. Bolaget 
initierade och slutförde även två Fas I-studier med Decuprate 
i friska frivilliga försökspersoner. I november 2014 initierade 
Bolaget den pågående Fas II-studien i patienter med Wilsons 
sjukdom. Under 2014 genomförde Bolaget även ett antal 
ytterligare prekliniska studier som de regulatoriska myndighe-
terna efterfrågade vid mötena under 2013. I april 2014 erhöll 
Wilson Therapeutics ytterligare finansiering från HealthCap, 
Abingworth, MVM och, senare samma år, NeoMed.

Under 2015 stängde Wilson Therapeutics tillfälligt rekry-
teringen till den pågående Fas II-studien i syfte att implemen-
tera en protokollförändring. För mer information, se avsnittet 
”Klinisk Fas II-studie” nedan. Sedan dessa förändringar 
genomförts har studien fortlöpt enligt plan.

Decuprate
Även om det finns befintliga läkedemedel för behandling av 
Wilsons sjukdom föreligger det fortfarande otillfredsställda 
medicinska behov gällande de befintliga behandlingsalterna-
tiven avseende:1) 
•	 behandlingseffekt;
•	 biverkningar och säkerhetsprofil; och 
•	 komplicerad dosering.

Baserat på tillgängliga prekliniska och kliniska data avseende 
tetrathiomolybdat, den aktiva substansen i Decuprate, anser 
Wilson Therapeutics att Decuprate har potential att tillgodose 
dessa medicinska behov och att det därmed finns möjligheter 
till en betydande marknadsandel vad gäller behandlingen av 
Wilsons sjukdom.

Decuprate har som mål att adressera de 
otillfredsställda medicinska behoven hos patienter 
med Wilsons sjukdom

Decuprate har en unik verkningsmekanism som 
förväntas bidra till förbättrad behandlingseffekt jämfört 
med befintliga läkemedel
Processen för att sänka de fria kopparnivåerna med de 
befintliga läkemedlen är relativt långsam och förbättringen av 
symptomen kan ta flera år. En snabbare sänkning av koppar 
förväntas resultera i en snabbare kontroll över symptomen 
vilket minskar risken för att utveckla permanenta symptom. 
Upp till 80 procent av patienterna med Wilsons sjukdom 
behöver byta läkemedel över tid antingen på grund av bris-
tande effekt eller på grund av biverkningar. I synnerhet vad 
gäller behandling med zink är det vanligt med utebliven effekt. 
Behandlingen av patienter med neuropsykiatriska symptom 
(cirka 50 procent av samtliga patienter med Wilsons sjukdom) 
är särskilt problematisk då det visats att uppskattningsvis 30 
till 40 procent av patienterna inte svarar på kelatorbehand-
ling och att cirka 50 procent av de neurologiska patienterna 
har bestående neurologiska symptom trots år av behandling 
med antingen penicillamin eller trientin. 

1) Bandmann et al, 2015, Wilson’s disease and other neurological copper disorders, Lancet Neurol 14(1): 103–113; Hölscher et al, 2010, Evaluation of the 
symptomatic treatment of residual neurological symptoms in Wilson disease, Eur Neurol 64(2): 83–87; Brewer et al, 2006, Treatment of Wilson disease with 
ammonium tetrathiomolybdate: IV. Comparison of tetrathiomolybdate and trientine in a double-blind study of treatment of the neurologic presentation of Wilson 
disease, Arch Neurol 63(4): 521–527; Brewer, 1999, Penicillamine should not be used as initial therapy in Wilson’s disease, Mov Disord 14(4): 551–554; Schilsky, 
2008, Diagnosis and treatment of Wilson Disease, an update; Merle et al, 2007, Clinical presentation, diagnosis and long-term outcome of Wilson’s disease: a 
cohort study, Gut 56(1): 115–120; Weiss et al, 2011, Zinc monotherapy is not as effective as chelating agents in treatment of Wilson disease, Gastroenterology 
140(4): 1189–1198 e1181 and Maselbas et al, 2010, Persistence with treatment in patients with Wilson disease, Neurol Neurochir Pol 44(3): 260–263.

2) Riha 2013, penicillamine and trientine lables, McQuaid, 1991, A comparison of the effects of penicillamine, trientine, and trithiomolybdate on 35S-labeled metal-
lothionein in vitro; implications for Wilson’s disease therapy., Ogra et al, 1995, Removal and efflux of copper from Cu-metallothionein as Cu/tetrathiomolybdate 
complex in LEC rats, Res Commun Mol Pathol Pharmacol 88(2): 196–204 och Suzuki et al, 1995, Formation of copper-metallothionein/tetrathiomolybdate 
complex is the first step in removal of Cu from LEC rats, Res Commun Mol Pathol Pharmacol 88(2): 187–195.

Jämförelse av kopparbindande egenskaper mellan befintliga läkemedel och Decuprate2)

Egenskap Befintliga läkemedel Decuprate

Selektiv kopparbindning û ✓

Stark kopparbindning û ✓

Potential att återställa kroppens kapacitet  
för att lagra koppar û ✓

Naturlig utsöndring av koppar via gallan û ✓
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På grund av dess unika verkningsmekanism, med selektiv 
och stark bindning av koppar, samt dess förmåga att direkt 
avlägsna koppar från intracellulära koppardepåer, förväntas 
Decuprate kunna erbjuda en snabbverkande och säker 
metod för att binda och sänka koppar, med en högre andel 
patienter som svarar på behandlingen som resultat. 

Decuprate förväntas erbjuda en förbättrad säkerhets- 
och biverkningsprofil jämfört med befintliga läkemedel
De läkemedel som idag finns tillgängliga för behandling av 
Wilsons sjukdom ger betydande biverkningar som leder till 
att behandlingen ofta avbryts. En läkemedelsinducerad för-
sämring av neurologiska symptom under behandlingens 
initiala fas har observerats i cirka 25 procent av patienterna 
som behandlas för Wilsons sjukdom. Av de patienter som 
drabbas av denna initiala försämring återhämtar sig upp till 
50 procent aldrig.

Exempel på biverkningar för befintliga 
behandlingsalternativ1) 
•	 Benmärgssuppression
•	 Leverförgiftning
•	 Kronisk muskelinflammation
•	 Tillfällig blindhet
•	 Muskelsvaghet eller förlamning
•	 Svåra hudförändringar
•	 Autoimmunitet (när kroppen attackerar sina egna celler)

På grund av sin unika verkningsmekanism förväntas 
Decuprate bidra till en betydligt lägre förekomst av neuro-
logisk försämring efter att behandlingen har inletts vilket är 
en klar förbättring för patienter med neurologiska symptom. 
Detta har påvisats i tidigare genomförda studier med ammo-
niumtetrathiomolybdat och förstärks ytterligare av preliminär 
data från Bolagets pågående Fas II-studie. I den pågående 
studien har Decuprate generellt sett tolererats väl och per den 
15 april 2016 har samtliga de fem patienter som nått slutet 
av den pågående Fas II-studien valt att fortsätta behandling 
med Decuprate inom ramen för en förlängningsfas.

1) Neurologiska symptom för befintliga behandlingsalternativ relaterar enbart till penicillamin och trientin; Brewer 2006, Brewer 1999, Brewer 1987, Roberts 2012, 
Schilsky 2008; Brewer 2006, Brewer 2003; Data för neurologiska symptom för Decuprate baseras på data som genererats baserat på ammonium tetrathiomo-
lybdat.

2) Översikt över flera studier: (A) Merle, 2007, (B) Walsh & Yealland 1993, (C) Kalita 2014, (D) Kalita 2015, (E) Weiss, 2013, (F) Brewer, 2006; Direktjämförande 
studie: Brewer, Askari, et al. 2006. Treatment of Wilson disease with ammonium tetrathiomolybdate: IV. Comparison of tetrathiomolybdate and trientine in a 
double-blind study of treatment of the neurologic presentation of Wilson disease.

Initial neurologisk försämring vid behandling med penicillamin, trientin och tetrathiomolybdat2)
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Läkemedelsinducerad försämring av neurologiska symptom efter påbörjad behandling med pencillamin och trientin är ett välkänt problem 
och framgår bland annat på bipacksedeln för penicillamin samt i de kliniska riktlinjerna som givits ut av Association for the Study of Liver 
Diseases (AASLD) samt European Association for the Study of the Liver (EASL). Siffror inom hakparenteser motsvarar det antal deltagare 
som upplevt en initial försämring respektive totalt antal deltagare i studien.
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Till skillnad från befintliga läkemedel kan Decuprate 
doseras en gång per dag med en liten tablett, 
vilket förväntas bidra till förbättrad följsamhet och 
behandlingseffekt
De befintliga läkemedlen för behandling av Wilsons sjukdom 
måste ges uppdelat på flera doser, upp till fem gånger per 
dag, och måste tas på fastande mage, minst en timme 
före eller två timmar efter måltid. Vidare doseras befintliga 
behandlingsalternativ genom 19 millimeter stora kapslar, 
ofta kombinerat med behandlingstillskott (till exempel järn 
eller vitamin B6), eftersom befintliga läkemedel kan binda till 
andra substanser än koppar, vilket ytterligare kan försämra 
patienters följsamhet att inta läkemedlet enligt ordination. 
Studier har visat att upp till 45 procent av de patienter som 

behandlas med de befintliga läkemedlen inte följer sin ordine-
rade behandling. Dessutom har kriterierna för följsamhet enligt 
ordination inte varit särskilt strikta i dessa studier. I en studie 
definierades patienter som inte följt ordinerad behandling som 
sådana som avstått från att ta sitt läkemedel enligt ordination 
under en sammahängande tremånadersperiod. Patienter som 
regelbundet avviker från att följa ordinerad behandling upp-
lever klart sämre behandlingseffekt än de patienter som följer 
sin ordination.1)

Decuprate förväntas doseras en gång per dag med en 
endast 6,4 millimeter stor tablett, vilket bedöms bidra till 
betydande förbättringar gällande följsamheten till ordinerad 
behandling. 

Decuprates verkningsmekanism
Den aktiva substansen i Decuprate är kolintetrathiomolybdat, 
vilket binder koppar och som har en enkel kemisk struktur 
med en molybdenatom bunden till fyra svavelatomer. Omfat-

tande forskning har förbättrat kunskapen gällande verknings-
mekanismen av tetrathiomolybdat och även om den exakta 
verkningsmekanismen inte är helt klarlagd är de viktigaste 
principerna vedertagna.

1) Dziezyc, et al, European Journal of Neurology 2014, 21: 332–337 och Maselbas et al, Neurologia i Neurochirurgia Polska 2010; 44, 3: 260–263. 
2) Notera att ordinationerna för Decuprate är preliminära och att dessa är baserade på en förväntad långsiktig dosering. Ordinationer kan även variera från patient 

till patient.

Översikt över dosering av befintliga läkemedel samt Decuprate2)

Molekylär sammansättning av Decuprate (kolintetrathiomolybdat)

Behandlingsalternativ Rek. daglig dosering Frekvens Illustration (daglig dosering)

Trientin (Syprine) ~1 000 mg 250 mg / kaps. 2–4 gånger / dag            Järn

Penicillamin (Cuprimine) ~1 000 mg 250 mg / kaps. 2–4 gånger / dag            B6

Zink (Galzin) 150 mg 50 mg / kaps. 3–5 gånger / dag                       

Decuprate ~30 mg 30 mg / tabl. 1 gång / dag

Decuprate, kolintetrathiomolybdat (en molybdenatom bunden till fyra svavelatomer) med följande molekylära formel: C10H28MoN2O2S4.

Tetrathiomolybdat har en selektiv och stark bindning till 
koppar. Styrkan i bindningen är högre än hos befintliga 
läkemedel och tetrathiomolybdat verkar för närvarande 
vara den enda tillgängliga substansen som kan binda och 
direkt avlägsna koppar från leverns intracellulära koppar-
depåer innan de blir mättade och utsöndrar fritt koppar. 
Utöver detta binder tetrathiomolybdat till koppar med stor 
selektivitet, medan andra läkemedel även binder andra vik-
tiga spårämnen som järn och zink, vilket minskar effekten 
av dessa preparat samt kan ge upphov till biverkningar. När 
koppar avlägsnas från kroppens intracellulära depåer bildas 
ett komplex med tetrathiomolybdat som utsöndras genom 
gallan, vilket är kroppens naturliga sätt att göra sig av med 

överflödig koppar. Alternativt bildar tetrathiomolybdat bundet 
till koppar ett starkt komplex genom att binda till proteinet 
serumalbumin. Genom att skapa ett stabilt komplex av tetra-
thiomolybdat, koppar och albumin, utökas kroppens natur-
liga buffert kapacitet och därmed undviks spridning av fritt 
koppar i hela kroppen, något som annars har kopplats till 
läkemedelsinducerad neurologisk försämring i patienter med 
Wilsons sjukdom som behandlats med kopparkelatorerna 
penicillamin och trientin. Sådana andra läkemedel verkar 
genom att det bildas kopparkomplex av mindre storlek vilket 
resulterar i utsöndring av koppar via njuren. Tetrathiomo-
lybdat leder däremot kopparen till gallan, vilket är den fysiolo-
giska vägen för att leda ut kopparen via gallan ut i avföringen.
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Verkningsmekanismen särskiljer Decuprate från andra läke-
medel och utgör grunden för att Decuprate förväntas kunna 
tillgodose de medicinska behoven hos patienter med Wilsons 
sjukdom och SOD1-fALS.

Preklinisk utveckling
Kolintetrathiomolybdat och ammoniumtetrathiomolybdat 
är olika saltformer av samma aktiva substans: tetrathiomo-
lybdat. Jämförbarheten mellan Decuprate (det vill säga dess 
aktiva substans, kolintetrathiomolybdat) och ammoniumte-
trathiomolybdat har fastställts av Wilson Therapeutics. Därför 
kommer en framtida potentiell NDA- och/eller MAA-ansökan 
avseende Decuprate att stödjas av ett prekliniskt dataun-
derlag, främst baserat på ammoniumtetrathiomolybdat. Det 
prekliniska programmet har granskats av FDA och EMA och 
har ansetts vara godtagbart med några få tillägg. Dessa har 
hanterats av Bolaget och man planerar att diskutera de tillägg 

som gjorts med myndigheterna innan det registreringsgrun-
dande Fas III-programmet inleds.

Kliniska Fas I-studier
Wilson Therapeutics har genomfört två Fas I-studier med 
Decuprate i friska frivilliga försökspersoner. En av studierna 
genomfördes för att ge stöd till användandet av Decuprate, i 
kapselform, i kliniska studier. Den andra studien genomfördes 
för att ge stöd till bytet från kapslar till tabletter. Tabletter har 
flera fördelar jämfört med kapslar, eftersom de är mindre 
och enklare för patienterna att svälja samtidigt som de har 
en lägre produktionskostnad. Att byta till tabletter i det här 
skedet av utvecklingen är en fördel då det registreringsgrun-
dande programmet kommer att genomföras med den slutliga  
formuleringen av Decuprate (det vill säga tabletten). Tabletten 
har introducerats i den pågående Fas II-studien och dosen 
har justerats i enlighet med detta.

Översikt över Decuprates verkningsmekanism

Kopparbalansen är vanligtvis noggrant reglerad i kroppen

Decuprate avlägsnar koppar från leverbufferten och återställer biliär kopparutsöndring

I patienter med Wilsons sjukdom ansamlas fritt koppar i levern och i blodet på grund av en defekt koppartransportör

1  Decuprate binder giftigt fritt koppar som 
 cirkulerar i blod och vävnader genom att bilda 
starka komplex med protein.

2  På grund av den specifika och starka bindingen 
till koppar kan Decuprate också bilda komplex 
med och avlägsna koppar från leverns buffer-
system och på så sätt återställa kroppens 
naturliga buffertkapacitet för koppar.

3  Komplexen utsöndras via gallan, den naturliga 
utsöndringsvägen för koppar i kroppen. 
Komplexen kan temporärt även transporteras 
ut i blodet innan det går tillbaka till levern och 
ut via gallan. 
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Bolaget avser att genomföra upp till tre Fas I-studier parallellt 
med det registreringsgrundande Fas III-programmet för att 
hantera eventuella utestående regulatoriska myndighetskrav 
avseende farmakokinetik och farmakodynamik vad gäller 
andra tablettstyrkor och/eller interaktioner med andra läke-
medel. 

Kliniska Fas II-studier
Rekryteringsstatus för Fas II-studien  
per 15 april 2016 
•	 21 patienter rekryterade
•	 Fem patienter har nått slutet av studien, och samtliga 

dessa fem har valt att inleda förlängningsfasen
•	 Studien avses vara fullrekryterad under andra kvartalet 

2016
•	 Studien avses också resultera i 24-veckorsdata på cirka 

25–30 patienter mot slutet av 2016

Säkerheten och effektiviteten för Decuprate utvärderas för 
närvarande i en 24-veckors öppen, icke-jämförande Fas II-
studie av patienter med Wilsons sjukdom. Studien utförs på 
elva studiecentra i USA och Europa och preliminära data är 
positiva. 

De patienter som deltar i den pågående studien är antingen 
nydiagnostiserade och har då aldrig tidigare behandlats för 
sin sjukdom, eller har tidigare behandlats med ett annat läke-
medel för Wilsons sjukdom i upp till två år innan de påbörjar 
studien. Det primära effektmåttet i studien är reduktion och 
kontroll av fritt koppar, vilket är den typ av koppar som anses 
orsaka skador på organ och därmed symptom i patienter 
med Wilsons sjukdom. I studien utvärderas även Decuprates 
effekt på patienters kliniska symptom, till exempel neurolo-
giska och psykiatriska symptom samt leverfunktion. Målet är 
att 25 till 30 patienter ska delta i studien, vilket av Bolaget 
bedöms vara tillräckligt för att få nödvändig information för 
att kunna utforma den slutliga designen av den registrerings-

grundande fasen av programmet. När en patient har avslutat 
studiens 24 veckor kan han/hon välja att fortsätta behandling 
med Decuprate i en förlängning av studien. Per den 15 april 
2016 har 21 patienter rekryterats till studien och fem patienter 
har nått slutet av den 24 veckor långa studien. Alla dessa fem 
har valt att fortsätta behandling med Decuprate under för-
längningsfasen.

Per den 15 april 2016 har de patienter som hittills har 
rekryterats i studien uppvisat olika grader av leverskador vid 
tidpunkten för studiens start. Med få undantag har samtliga 
patienter som deltar i studien även uppvisat neurologiska 
symptom vid studiens början. Preliminär data visar att lever-
funktionen, som mäts enligt Modified Nazer Score, har för-
bättrats eller stabiliserats under studiens gång för 16 av 17 
patienter vid den senaste observationen jämfört med vid 
studiens början. Förbättring av neurologiska symptom upp-
mättes tidigt efter påbörjad behandling i de flesta patienter. 
Neurologiska symptom mäts genom en neurologisk utvärde-
ring som är specifikt framtaget för Wilsons sjukdom (UWDRS 
del 3). Förbättrade genomsnittliga mätvärden på UWDRS 
del 3 uppmättes efter 18 veckor och mätvärdena förbätt-
rades ytterligare ju längre behandling pågått. Nivån av fritt 
koppar som inte är bunden till ceruloplasmin (korrigerad för 
molybden) har sjunkit under behandling. Andra parametrar 
som mäter fria kopparnivåer indikerar liknande mönster. 

De två första patienterna som deltog i studien uppvisade 
reversibla förhöjda nivåer av levertransaminaser (ett tecken på 
leverskada) efter att dosen i enlighet med protokollet höjdes 
från 60 mg per dag till 120 mg per dag. Detta har även tidi-
gare visat sig hos patienter med Wilsons sjukdom efter över-
behandling med ammoniumtetrathiomolybdat. När behand-
ling med Decuprate upphörde för de två patienterna återgick 
transaminasvärdena tillbaka till normala nivåer. En av patien-
terna valde att lämna studien medan den andra patienten 
fortsatte behandling med Decuprate på en lägre dos och har 
nu behandlats med Decuprate i över 15 månader med god 

Data från Fas I-studien – ger stöd åt tablettformulering
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Genomsnittliga värden av Decuprate i blodet (mätt genom koncentration av biomarkören molybdenum (Mo)) efter att 60 mg (2×30 mg) 
Decuprate-tabletter har tagits på fastande mage (blå) och tillsammans med mat (röd), eller Decuprate-kapslar med en protonpumpshäm-
mare (PPI) på fastande mage (grön). Data från Fas I-studierna antyder att värdena av Decuprate i blodet är likvärdiga vid dosering med 
tabletter respektive kapslar. Tabletter har vidare flera fördelar jämfört med kapslar eftersom de är mindre och enklare för patienterna att 
svälja.
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effekt och tolerabilitet. Som en följd av detta genomfördes 
en protokollförändring enligt vilken startdosen justerades till 
30 mg dagligen (tidigare 60 mg dagligen), dosförhöjningen 
sköts upp till vecka sex (tidigare vecka två) och den maxi-
mala dosen begränsades till 60 mg dagligen. Under tiden 
protokollförändringen genomfördes stängdes tillfälligt rekry-
teringen av patienter till studien.

Preliminära data från den pågående Fas II-studien visar att 
Decuprate generellt sett tolererats väl. De flesta biverkningar  
som rapporterats har varit milda (grad 1) till måttliga (grad 2). 

Förhöjda trans aminaser har observerats vid behandling men 
varit fullständigt reversibla och svarat väl på reducerad dose-
ring. Vidare framstår risk/nytto-profilen som positiv, med 
förbättring av både kliniska symptom (leverrelaterade och 
neurologiska) och biokemiska markörer, inklusive kontroll av 
fritt koppar. Detta ger stöd för att Decuprate kan komma att 
erbjuda ett attraktivt behandlingsalternativ som adresserar 
de otillfredsställda medicinska behoven hos patienter med 
Wilsons sjukdom.

Preliminära (per den 15 april 2016) resultat från Fas II-studien vad gäller leverstatus (Modified NAZER) och  
neurologisk status (UWDRS3)

Modified Nazer är en metod för att utvärdera patienters leverstatus med hjälp av biokemiska markörer (labbvärden) som ett mått på en 
eventuell leverskada. UWDRS 3 är en skala som används för att utvärdera neurologisk försämring i patienter med Wilsons sjukdom.

Utvärdering av patienters leverstatus  
– samtliga patienter i studien

Utvärdering av patienters leverstatus  
– de patienter som fullföljt studien

Utvärdering av patienters neurologiska status  
– samtliga patienter i studien1)

Utvärdering av patienters neurologiska status  
– de patienter som fullföljt studien1)

1)  En patient har exkluderats från utvärderingen på grund av en skada, orelaterad till 
behandling med Decuprate, som ledde till att patienten inte kunde genomföra den 
neurologiska utvärderingen på ett korrekt sätt

1)  En patient har exkluderats från utvärderingen på grund av en skada, orelaterad till 
behandling med Decuprate, som ledde till att patienten inte kunde genomföra den 
neurologiska utvärderingen på ett korrekt sätt
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Kliniska Fas III-studier
Trots att Wilson Therapeutics fortfarande är i planeringssta-
diet vad gäller den registreringsgrundande Fas III-studien, 
anser Bolaget att viktig feedback avseende väsentliga delar 
av ett framtida Fas III-program redan har erhållits både från 
FDA och EMA vid tidigare kontakter under 2013. Denna 
feedback, tillsammans med data från den pågående Fas II-
studien, kommer att utgöra grunden för den slutliga designen 
av det registreringsgrundande Fas III-programmet, förutsatt 
att resultaten från den pågående Fas II-studien är i linje med 
förväntningarna och preliminära data. Bolaget avser att ini-

tiera Fas III-studien under 2017 och förväntar sig att studien 
tar cirka 18 till 24 månader att genomföra. Förhoppningen 
är därmed att ansökningar om marknadsgodkännande ska 
kunna lämnas in under 2019 med målet att erhålla godkän-
nande under 2020. 

Den preliminära designen av den planerade Fas III-
studien är en randomiserad studie som jämför behandling 
av Decuprate med de befintliga läkemedlen för Wilsons 
sjukdom. Studien kommer att genomföras vid ett flertal stu-
diecentra i USA, EU och andra utvalda delar av världen med 
det övergripande målet att dokumentera att Decuprate är 
en effektiv och säker behandling för patienter med Wilsons 
sjukdom. Avsikten är att cirka 100 patienter ska behandlas 
under 24 veckor. Patienterna kommer att delas in i två 
grupper.

•	 Grupp 1 kommer att inkludera patienter som tidigare har 
behandlats med befintliga läkemedel. Studien är randomi-
serad och två tredjedelar av patienterna kommer att byta 
till Decuprate medan en tredjedel kommer att fortsätta 
med sin nuvarande behandling och dos. Det primära målet 
med den första gruppen är att dokumentera att Decuprate 
är minst lika effektivt som de befintliga läkemedlen. Där-
utöver kommer en rad andra parametrar att utvärderas, 
såsom biverkningar, följsamhet till ordinationen samt livs-
kvalitet.

•	 Grupp 2 kommer att inkludera nydiagnostiserade patienter 
med neurologiska symptom. Samtliga patienter kommer 
att behandlas enbart med Decuprate. Statistiken i denna 
grupp kommer att vara deskriptiv, det vill säga att ingen 
jämförelse med andra läkemedel kommer att göras.

Programmets utformning kan komma att förändras efter dis-
kussioner med FDA och EMA.

Preliminära resultat från Fas II-studien  
per den 15 april 2016
•	 Stabil eller förbättrad leverhälsa
•	 Stabila eller förbättrade neurologiska symptom
•	 Inga tecken på läkemedelsinducerad neurologisk försäm-

ring
•	 Generellt sett väl tolererat

Baserat på data från Fas II-studien avser Bolaget att kontakta 
de regulatoriska myndigheterna för att diskutera och enas om 
designen av det registreringsgrundande Fas III-programmet. 
Om utfallet från en framtida Fas III-studie är positiv kommer 
data från studien att användas som stöd för att ansöka om 
regulatoriskt godkännande av Decuprate i USA och EU. 
Bolaget förväntas ha genererat tillräckligt med kliniska data 
under 2016 för att kunna kontakta FDA och EMA mot slutet 
av 2016 eller början av 2017. 

Bolaget utvärderar även möjligheten att initiera ytterligare 
en Fas II-studie i syfte att kunna fortsätta generera kliniska 
data från behandling med Decuprate under tiden från avslu-
tandet av den pågående Fas II-studien och inledningen av 
rekryteringen för det registreringsgrundande Fas III-pro-
grammet vilket förväntas starta under 2017. En sådan studie 
beräknas i så fall kunna starta under det andra halvåret 2016. 

Översikt över Fas III-studiens preliminära design

Grupp 1
Patienter som står 
på behandling för 

sin sjukdom
(~80 patienter)

Be�ntliga 
läkemedel
Pc, Tn, Zn*

Decuprate

Be�ntliga 
läkemedel
Pc, Tn, Zn*

Decuprate

K
O

N
T

R
O

LL

Grupp 2
Nydiagnostiserade

neurologiska patienter 
(~20 patienter)

6 månaders behandling

Förlängningsfas

Samtliga patienter
erhåller Decuprate

Till godkännande

Inkluderar patienter
från:

•  WTX101-201
 (Fas II-studie)

•  WTX101-301
 (Fas III-studie)

* Pc: Penicillamin
 Tn: Trientin
 Zn: Zink
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ALS
Bakgrund och preklinisk utveckling
Olika metoder för att sänka kopparnivåerna har studerats 
som ett behandlingsalternativ i ALS och har testats i en gen-
modifierad (vilket betyder att en mänsklig gen injiceras) mus-
modell för SOD1-fALS, den mest etablerade djurförsöksmo-
dellen inom ALS-forskningen. Genmodifierade möss med en 
muterad form av humant SOD1-protein utvecklar ALS vid en 
förutbestämd ålder. Det har visat sig att olika metoder för att 
sänka kopparnivåerna förbättrar symptomen i djurmodellen 
och ammoniumtetrathiomolybdat har, av forskare utan kopp-
ling till Bolaget, testats på möss med SOD1-fALS. Resultaten 
tyder på avsevärt bättre effekt jämfört med andra koppar-
sänkande läkemedel (inklusive penicillamin och trientin) samt 

riluzol, det för närvarande enda läkemedlet som är godkänt 
för behandling av ALS (se tabell nedan).

Baserat på de försök som gjorts verkar tetrathiomolybdat 
vara den enda kopparsänkande substans som ger effekt 
i modellen när den administreras terapeutiskt, det vill säga 
efter att sjukdomen har brutit ut.1) Anledningen till de förbätt-
rade resultaten för tetrathiomolybdat antas vara kopplat till 
dess unika verkningsmekanism med en stark och selektiv 
bindning till koppar. Mot bakgrund av att den aktiva sub-
stansen i Decuprate är tetrathiomolybdat är Bolaget av upp-
fattningen att dessa prekliniska resultat stödjer hypotesen 
att Decuprate skulle kunna utgöra en effektiv behandling av 
patienter med SOD1-fALS. 

Klinisk utveckling inom SOD1-fALS
Se avsnittet ”Vision, mål och strategi – Utforska Decuprates 
möjliga effekt inom SOD1-fALS”.

Andra indikationer
Utöver Wilsons sjukdom och SOD1-fALS finns det såväl pre-
kliniska som kliniska data som tyder på att Decuprate skulle 
kunna ha potential i andra sjukdomar där störningar i kop-
parmetabolismen har beskrivits som en del av orsaken till 

sjukdomen och där en sänkning av kopparnivåerna därmed 
skulle kunna ha en gynnsam effekt. Detta innefattar poten-
tiell användning inom onkologi, fibrotiska sjukdomar2) samt 
Alzheimers sjukdom, där det finns tecken på att förhöjda 
kopparnivåer hör samman med en snabbare kognitiv försäm-
ring.3)

Wilson Therapeutics innehar rättigheterna till Decuprate 
för alla potentiella indikationer men av strategiska skäl sker i 
nuläget ingen utveckling inom dessa indikationer.

Översikt över tidigare genomförda djurstudier inom SOD1-fALS 
Produkt % fördröjning av symptom % ökad överlevnadsgrad Behandlingstyp

Tetrathiomolybdat1) 20 25 Profylaktisk
Penicillamin2) 8 8 Profylaktisk
Trientin3) Ej applicerabart 8 Profylaktisk
Trientin4) Ingen 5 Profylaktisk
Riluzol5) Ingen 10 Profylaktisk
Mobr (genetisk bristfällighet) deficiency)6) Ej applicerabart 8 Profylaktisk
Tetrathiomolybdat7) – 12 Terapeutisk
Trientin8) – Ingen Terapeutisk
1) Tokuda, 2008 Tokuda et al, 2008, Ammonium tetrathiomolybdate delays onset, prolongs survival, and slows progression of disease in a mouse model for amyotrophic lateral sclerosis.
2) Hottinger et al, 1997, The Copper Chelator d-Penicillamine Delays Onset of Disease and Extends Survival in a Transgenic Mouse Model of Familial Amyotrophic Lateral Sclerosis.
3) Andreassen, 2001, Effects of an Inhibitor of Poly (ADP-Ribose) Polymerase, Desmethylselegiline, Trientine, and Lipoic Acid in Transgenic ALS Mice.
4) Nagano, 2003, The efficacy of trientine or ascorbate alone compared to that of the combined treatment with these two agents in familial amyotrophic lateral sclerosis model mice.
5) Guerney, 2004, Benefit of Vitamin E, Riluzol, and Gabapentin in a Transgenic Model of Familial Amyotrophic Lateral Sclerosis.
6) Kiaei, 2004, Genetically Decreased Spinal Cord Copper Concentration Prolongs Life in a Transgenic Mouse Model of Amyotrophic Lateral Sclerosis.
7) Tokuda et al, 2013. Ammonium tetrathiomolybdate delays onset, prolongs survival, and slows progression of disease in a mouse model for amyotrophic lateral sclerosis.
8) Nagano et al, 2003. The efficacy of trientine or ascorbate alone compared to that of the combined treatment with these two agents in familial amyotrophic lateral sclerosis model mice.

Tabellen ovan är en översikt över ett antal tidigare genomförda studier på genmodifierade möss och visar resultat (vad gäller procentuell 
andel uppmätta fall med en fördröjning av symptom samt ökad överlevnadsgrad) samt typ av behandling. Vid behandling med tetrathio-
molybdat blev djuren sjuka senare och fler djur överlevde den experimentella sjukdomen jämfört med andra behandlingar. 

1) Tokuda et al., 2013, Ammonium tetrathiomolybdate delays onset, prolongs survival, and slows progression of disease in a mouse model for amyotrophic lateral 
sclerosis.

2) Askari et al, 2010, Treatment of primary biliary cirrhosis with tetrathiomolybdate: results of a double-blind trial.
3) Squitti et al, 2016, Non-Ceruloplasmin Copper Distincts Subtypes in Alzheimer’s Disease: a Genetic Study of ATP7B Frequency.
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Patent
Decuprate skyddas av redan beviljade patent som omfattar 
den aktiva substansen, kolintetrathiomolybdat, i USA och 
EU, samt på vissa andra marknader. I enlighet med villkoren i 
ett licensavtal licensierar Bolaget teknologirättigheter hänför-
liga till den aktiva substansen från the Regents of University 
of Michigan. Parterna är sam ägare av de beviljade patenten 
(se tabell nedan). Wilson Therapeutics är av uppfattningen 
att Bolagets patentskydd är starkt och därmed erbjuder ett 
tillräckligt och effektivt skydd för Wilson Therapeutics befint-
liga och framtida kommersiella ställning. Patenten löper ut 
i enlighet med vad som framgår i tabellen nedan, men det 
finns en möjlighet att få ett patent förlängt med upp till fem 

och ett halvt år i USA och EU om Decuprate skulle erhålla 
marknadsgodkännande.

Utöver patenten har Decuprate klassificerats som sär-
läkemedel för behandling av Wilsons sjukdom av FDA och 
EMA. Detta innebär att om Decuprate blir godkänt och 
särläke medelsklassificering övergår i särläkemedelsstatus får 
Decuprate sju respektive tio års marknadsexklusivitet i USA 
och i EU. ALS, och därmed även SOD1-fALS, är klassificerad 
som en ovanlig sjukdom och Wilson Therapeutics avser att 
ansöka om särläkemedelsklassificering för Decuprate avse-
ende behandling av SOD1-fALS för det fall någon utveckling 
av Decuprate i SOD1-fALS påbörjas.

Översikt över befintliga patent

Thiomolybdate-analoger och användningsområden för dessa 

Land Datum för ansökan Godkänt, datum Datum då patentet löper ut

USA 2003-05-28 2007-03-13 2023-02-02
Kina 2003-07-22 2009-08-26 2023-07-22
Europeiska Patentverket 2003-07-22 2013-11-27 2023-07-22
Mexiko 2003-07-22 2008-01-07 2023-07-22
Singapore 2003-07-22 2007-01-31 2023-07-22
Sydafrika 2003-07-22 2006-08-30 2023-07-22

Metoder och kompositioner för förebyggande eller behandling av cancer

Land Datum för ansökan Godkänt, datum Datum då patentet löper ut

USA 1999-09-03 2004-03-09 2019-09-03
USA 2004-03-09 2008-10-21 2019-09-03

Thiotungstate-analoger och användningsområden för dessa

Land Datum för ansökan Godkänt, datum Datum då patentet löper ut

USA 2004-05-27 2010-12-14 2027-05-03
Polen 2004-05-27 2014-06-30 2024-05-27

Kopparsänkande behandling av inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar

Land Datum för ansökan Godkänt, datum Datum då patentet löper ut

USA 2007-05-29 2010-07-20 2023-12-13
USA 2005-02-14 2008-08-26 2025-01-13
USA 2003-05-23 2005-02-15 2023-05-23
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Produktion
Wilson Therapeutics använder kontraktstillverkare (Contract 
Manufacturing Organizations, CMO) för att producera både 
läkemedelssubstanser och det slutgiltiga läkemedlet, det 
vill säga tabletten. Det innebär att den aktiva substansen, 
kolintetrathiomolybdat, och tabletterna (bestående av en 
blandning av kolintetrathiomolybdat och hjälpämnen), pro-
duceras av kontraktstillverkare. Bolaget har för närvarande 
avtal med tillverkare som kan producera material i tillräcklig 
omfattning och av tillräckligt hög kvalitet för klinisk utveckling, 
samt i kommersiell skala och för kommersiell användning. 
Kostnaden för att producera Decuprate anses vara låg. De 
befintliga tillverkarna ansvarar också för packning och distri-
bution av Decuprate. De kontraktstillverkare som har anlitats 
har lång erfarenhet av att följa de regulatoriska regelverken 
både i USA och i Europa. Wilson Therapeutics övervakar och 
granskar regelbundet kontraktstillverkarna för att säkerställa 
att de följer alla tillämpliga lagar och regleringar samt att de 
upprätthåller sina avtalsförpliktelser gentemot Bolaget.

Organisation
Wilson Therapeutics har en mycket kompetent personal 
bestående av experter inom relevanta områden som sam-
arbetar med en rad högt specialiserade konsulter för att 
driva utvecklingsprogrammet avseende Decuprate framåt. I 
dagsläget har Wilson Therapeutics åtta anställda, varav fem 
i Sverige, en i Genève, Schweiz, och två i Boston, USA. För 
ytterligare information om Bolagets styrelse och ledande 
befattnings havare, se avsnittet ”Styrelse, ledande befatt-
ningshavare och revisor”.

Utöver de ledande befattningshavare som är anställda för 
att styra och leda verksamheten, har Wilson Therapeutics 
tecknat avtal med ett antal specialiserade konsulter för att 
driva utvecklingsprogrammet framåt. Dessa konsulter täcker 
in områden som regulatorisk verksamhet, farmakokinetiska 
modeller och statistisk analys. 

Wilson Therapeutics har outsourcat genomförandet av 
alla prekliniska och kliniska studier till så kallade CRO-företag 
(Contract Research Organizations). Vidare är all tillverkning av 
farmaceutiska substanser och läkemedel outsourcade till så 
kallade CMO-företag (Contract Manufacturing Organization). 
För mer information, se avsnittet ”Legala frågor och komplet-
terande information – Väsentliga avtal”.

Wilson Therapeutics personal fungerar således som spe-
cialiserade köpare av tjänster från forskningsorganisationer 
och kontraktstillverkare. Wilson Therapeutics avser att bibe-
hålla en relativt liten personalstyrka under hela utvecklings-
programmet men har som mål att rekrytera kärnkompetens 
för att säkra ett effektivt genomförande av Bolagets nuva-
rande utvecklingsplan. 

Nuvarande organisationsschema

CMC
(1)

Sälj och marknad
(0)

Klinisk utveckling
(3)

VD
(1)

Regulatoriska frågor
(0)

Preklinisk utveckling
(1)

CFO
(1)

Projektledare
(1)

Bolaget avser att under 2017 anställa en person med erfa-
renhet av att lansera särläkemedel i USA och/eller EU. I takt 
med att det kliniska programmet avancerar planerar Bolaget 
att stärka verksamheten genom rekryteringar inom områ-
dena klinisk utveckling och kommersiell verksamhet. Detta 
motsvarar ungefär sju nyanställda totalt fram till och med 

2017. Som tidigare nämnts avser Bolaget att kommersiali-
sera Decuprate på egen hand, vilket kommer att kräva ytter-
ligare personal. Bolagets nuvarande bedömning är att en 
försäljnings- och marknadsföringsorganisation på cirka 30 till 
40 personer i USA respektive EU kommer att behövas för att 
kommersialisera Decuprate.
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Utvald finansiell information

Den utvalda finansiella informationen nedan är hämtad från de historiska finansiella rapporter som upprättats i samband med 
Prospektet. De historiska finansiella rapporterna innehåller Koncernens räkenskaper för räkenskapsåren 2013–2015. De histo-
riska finansiella rapporterna har reviderats av Wilson Therapeutics revisor, och har upprättats i enlighet med International Finan-
cial Reporting Standards (”IFRS”) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU samt 
tolkningsutlåtanden av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 

Räkenskaperna för 2013 och 2014 har ursprungligen upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen samt 
allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR SRS (svensk GAAP). Den finansiella informationen 
för räkenskapsåren 2013 och 2014, har räknats om i enlighet med IFRS i samband med upprättandet av årsredovisningen för 
2015.1) 

Prospektet innehåller vissa finansiella nyckeltal som inte definierats enligt IFRS. Bolaget bedömer att dessa nyckeltal är ett 
viktigt komplement, eftersom de möjliggör en bättre utvärdering av Bolagets ekonomiska trender. Dessa finansiella nyckeltal 
har inte reviderats och ska inte bedömas fristående eller anses ersätta nyckeltal som framtagits enligt IFRS. För kommentarer 
till nedanstående finansiella information, se avsnittet ”Operationell och finansiell översikt”. Nedanstående information ska läsas 
tillsammans med den fullständiga finansiella informationen för räkenskapsåren 2013–2015, inklusive noterna som återfinns i 
avsnittet ”Historisk finansiell information”.

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 
(TSEK) 2015 2014 2013

Nettoomsättning –                            91                              301   
Bruttoresultat                              –                               91                              301    
    
Försäljnings- och administrationskostnader –17 357 –11 614    –8 679    
Forsknings- och utvecklingskostnader –52 961 –43 071    –23 667    
Övriga rörelseintäkter 35                          101                                  –   
Övriga rörelsekostnader – – –66
Rörelseresultat –70 283   –54 493    –32 111    
    
Finansiella intäkter 0                             62                                41    
Finansiella kostnader –57 –57    –4    
Finansnetto                           –57                                  5                                37    
    
Resultat före skatt –70 340                              –54 488    –32 074
    
Skatt på årets resultat  –167                               2    –
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare –70 507 –54 486 –32 074

Årets omräkningsdifferens 44 78 0
Årets totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare                   –70 463    –54 408    –32 074    
    
Resultat per aktie före/efter utspädning1) –56 –42 –23
1) Justerat för split 1:10 som beslutats efter 31 december 2015.

1) I samband med omräkningen av den finansiella informationen för räkenskapsåren 2013 och 2014 i enlighet med IFRS har vissa rättelser av fel gjorts i Bolagets 
räkenskaper för räkenskapsåren 2013 och 2014.
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Koncernen rapport över finansiell ställning
(TSEK) 2015 2014 2013

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Patent, licenser, produkträttigheter samt liknande rättigheter 64 632                     64 632                       32 360    
Inventarier 13                             27                                38    
Långfristiga fordringar 54                             54                                54    
Summa anläggningstillgångar 64 699                    64 713                        32 452    
    
Omsättningstillgångar    
Kundfordringar  4 –                            86    
Aktuell skattefordran 86 – –
Övriga kortfristiga fordringar  981                          615    1 001    
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 093                          368                              431    
Likvida medel 31 404                     23 011                        11 151    
Summa omsättningstillgångar 33 568                    23 994                        12 669    

SUMMA TILLGÅNGAR 98 267                    88 707                        45 121    

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Aktiekapital  1 702                          813                              391    
Övrigt tillskjutet kapital  246 132                  172 121                        75 514    
Reserver  122                            78    –    
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat –163 394 –92 887    –38 401    
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 84 562                    80 125                        37 504    
    
Långfristiga skulder    
Uppskjuten skatteskuld –                               3    –
Långfristiga avsättningar 3 447                       1 217                              501    
Summa långfristiga skulder 3 447                       1 220                              501    
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  3 119 4 598    5 130    
Aktuell skatteskuld –                            10    –
Övriga kortfristiga skulder 348 255 168
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  6 791                       2 499                          1 818    
Summa kortfristiga skulder 10 258                       7 362                          7 116    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 98 267                    88 707                        45 121    
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Koncernens rapport över kassaflöden 
(TSEK) 2015 2014 2013

Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat –70 283 –54 493    –32 111    
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 7 262 2 395    1 095    
Erhållen ränta 0                             62                                41    
Erlagd ränta –5 –4    –4    
Betald inkomstskatt –267 –3    –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital                  –63 293    –52 043    –30 979    
    
Förändringar av rörelsekapital    
Förändring av rörelsefordringar –1 095                           577    –807    
Förändring av rörelseskulder 2 893                           219                          4 142    
Totalt kassaflöde från den löpande verksamheten                  –61 495   –51 247    –27 644    
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av immateriella tillgångar – –32 295    –
Kassaflöde från investeringsverksamheten – –32 295    –
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission 70 000                     95 429                        34 101    
Emissionskostnader –107 –122    –22    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 69 893                                                         95 307                        34 079    
    
Årets kassaflöde                       8 398                     11 765                          6 435    

Likvida medel vid periodens början                     23 011                        11 151                          4 716    
Kursdifferens i likvida medel –5                          95    –
Likvida medel vid periodens slut                     31 404                       23 011                      11 151    
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Finansiella nyckeltal 
2015 2014 2013

Beräknat i enlighet med IFRS
Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK)1) –56 –42 –23
Genomsnittligt antal aktier (st)1) 1 450 000 1 450 000 1 450 000
Genomsnittligt antal anställda (st) 6 5 4

Ej beräknat i enlighet med IFRS
FoU-kostnader/rörelsekostnader (%) 75,4 78,9 71,9 
Justerat resultat per aktie före/efter utspädning (SEK)1),2) –7 –9 –12
Justerat genomsnittligt antal aktier (st)1), 2) 10 771 322 6 075 750 2 669 107
Soliditet (%) 86,1 90,3 83,1
1) Justerat för split 1:10 som genomförts efter 31 december 2015. 
2) Samtliga preferensaktier i Bolaget kommer att omvandlas till stamaktier i samband med Erbjudandet. För ytterligare information, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Omvand-

ling av aktier i samband med Erbjudandet”.

Definitioner av finansiella nyckeltal 
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 
Resultatet för perioden justerat för preferensaktieutdelning under perioden dividerat med genomsnittligt antal aktier, justerat för 
split 1:10 som beslutats efter 31 december 2015.

Justerat resultat per aktie före och efter utspädning 
Resultatet för perioden dividerat med det justerade genomsnittliga antalet aktier, justerat för split 1:10 som beslutats efter 
31 december 2015. Samtliga preferensaktier i Bolaget kommer att omvandlas till stamaktier i samband med Erbjudandet. För 
ytterligare information, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Omvandling av aktier i samband med Erbjudandet”.

Genomsnittligt antal aktier 
Genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden, justerat för split 1:10 som beslutats efter 31 december 2015, jus-
terat för split 1:10 som beslutats efter 31 december 2015.

Justerat genomsnittligt antal aktier 
Genomsnittligt antal utestående aktier, inklusive utestående preferensaktier under perioden, justerat för split 1:10 som beslutats 
efter 31 december 2015. Samtliga preferensaktier i Bolaget kommer att omvandlas till stamaktier i samband med Erbjudandet. 
För ytterligare information, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Omvandling av aktier i samband med Erbjudandet”. 

Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, (%) 
Totala forsknings- och utvecklingskostnader dividerat med totala rörelsekostnader.

Soliditet, (%) 
Totalt eget kapital dividerat med totalt eget kapital och skulder för perioden.
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Operationell och finansiell översikt

Den operationella och finansiella översikten i detta avsnitt är avsedd att underlätta förståelsen och utvärderingen av trender och 
faktorer som påverkar rörelseresultatet och den finansiella ställningen för Wilson Therapeutics. Avsnittet bör läsas tillsammans 
med avsnitten ”Utvald finansiell information”, ”Kapitalstruktur, skuldsättning och annan finansiell information” samt ”Historisk 
finansiell information”. Översikten innehåller framåtriktad information som omfattas av olika risker och osäkerhetsfaktorer. Det 
faktiska resultatet för Wilson Therapeutics kan avvika väsentligt från dem som förutsägs i den framåtriktade informationen på 
grund av flera faktorer, inklusive, men inte begränsat till, faktorerna som specificeras i avsnittet ”Riskfaktorer”.

Faktorer som påverkar rörelseresultat
Det finansiella resultatet för Wilson Therapeutics har påver-
kats av, och kommer sannolikt att påverkas av ett antal 
faktorer, varav vissa ligger utanför Bolagets kontroll, både 
för närvarande och i framtiden. I detta avsnitt inkluderas 
de nyckelfaktorer som Wilson Therapeutics bedömer har 
påverkat Bolagets rörelseresultat och finansiella resultat 
under perioden som omfattas av den finansiella informa-
tionen i  Prospektet samt faktorerna som kan fortsätta att 
göra det i framtiden.

Forskning och utveckling
Fokus för Wilson Therapeutics är utvecklandet av nya läke-
medel som adresserar medicinska behov hos patienter med 
ovanliga sjukdomar. Följaktligen kommer Bolagets förmåga 
att framgångsrikt utveckla nya produkter att ha stor betydelse 
för Bolagets långsiktiga resultat och förmåga att leverera 
avkastning för aktieägarna. 

Vid tidpunkten för Prospektet har Wilson Therapeu-
tics ett läkemedel, Decuprate, i en klinisk Fas II-studie. Den 
fortsatta utvecklingen av Decuprate omfattas av flera risker, 
inklusive, men inte begränsat till, förseningar i utvecklingen, 
kostnadsöverskridanden och otillfredsställande resultat från 
kliniska studier. Utvecklingen av Decuprate har historiskt 
finansierats genom kapital från nyemissioner. För ytterligare 
information om riskerna i samband med Wilson Therapeutics 
forsknings- och utvecklingsverksamhet, se avsnittet ”Risk-
faktorer – Risker relaterade till Wilson Therapeutics och dess 
verksamhet”. 

Wilson Therapeutics har outsourcat alla prekliniska och 
kliniska studier, och Bolaget fungerar som en specialiserad 
köpare av produkter och tjänster. År 2015 uppgick de totala 
kostnaderna för forskning och utveckling till –53,0 miljoner 
SEK jämfört med –43,1 miljoner SEK år 2014, motsvarande 
en ökning med 23,0 procent. Dessa innefattade bland annat 
kostnader för läkemedelsutveckling och -produktion, kon-
sulter, medarbetare och för analys av patientprover från kon-
trakterade prövningsenheter. Kostnaderna för forskning och 
utveckling motsvarar 75,4 respektive 78,9 procent av rörelse-
kostnaderna 2015 respektive 2014.

De totala kostnaderna för att slutföra Decuprate-pro-
grammet beror på flera faktorer, inklusive, men inte begränsat 
till, Bolagets förmåga att driva programmet framåt enligt plan 
och att få nödvändiga godkännanden från relevanta regu-

latoriska myndigheter. De beräknade kostnaderna för pro-
grammet kan vara ojämnt fördelade över dess livslängd och 
kan kraftigt överskrida de prognostiserade kostnaderna. Det 
är vanligt att program för utveckling av läkemedel drabbas av 
förseningar och kostnadsöverskridanden och följaktligen bör 
den inneboende risken uppfattas som hög. På grund av ovan 
angivna faktorer är det inte möjligt att exakt fastställa kostna-
derna för att slutföra Decuprate-programmet. Registrerings-
grundande Fas III-studier är vanligtvis förenade med kost-
nader för forskning och utveckling som avsevärt överstiger 
dem som är förknippade med Fas I- och Fas II-studier. För 
mer information om användningen av intäkterna från Erbju-
dandet, se avsnittet ”Bakgrund och motiv”.

Regulatoriska förutsättningar
Läkemedelsindustrin påverkas i hög grad av lagar och andra 
förordningar, som kan påverka Wilson Therapeutics verk-
samhet. Regelverket innebär omfattande krav avseende, 
men inte begränsat till, kliniska studier, tillstånd, marknads-
godkännanden, tillverkning, marknadsföring, distribution, 
paketering, produktmärkning, säkerhet, effektivitet och kva-
litet. Misslyckas Bolaget med att tillgodose sina rättsliga och 
regulatoriska förpliktelser kan detta negativt påverka Bolagets 
finansiella ställning och intjäningsförmåga.

Förändringar i det rättsliga regelverket som styr Wilson 
Therapeutics verksamhet kan få väsentlig negativ inverkan 
på Wilson Therapeutics potentiella intäkter och resultat.  
Typiska förändringar sammanhänger med regulatorisk praxis 
och striktare tillämpliga regler. För ytterligare information om 
regelverket som styr verksamheten hos Wilson Therapeu-
tics, se avsnitten ”Riskfaktorer – Risker relaterade till Wilson 
Therapeutics och dess verksamhet” och ”Risker relaterade till 
legala frågor och skatt”.

”Go-to-market”-strategi
Wilson Therapeutics strategi är att behålla samtliga rättig-
heter till Decuprate för att utveckla, registrera och kommer-
sialisera Decuprate i egen regi som läkemedel för patienter 
som lider av Wilsons sjukdom och potentiellt, SOD1-fALS, 
framför allt i USA och EU, men också på andra viktiga mark-
nader för läkemedel, till exempel Japan och Kanada. För att 
sprida de finansiella riskerna kan emellertid Bolaget i fram-
tiden komma att ingå avtal med partners om marknadsfö-
ring och försäljning av Decuprate på specifika geografiska 
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marknader. Patienter med Wilsons sjukdom behandlas av 
en begränsad grupp läkare/sjukhus i varje land/region och 
Wilson Therapeutics avser att bearbeta dessa genom en 
intern försäljnings- och marknadsföringsorganisation, som 
byggs upp i enlighet med utvecklings- och kommersialise-
ringsstrategin för Decuprate.

Wilson Therapeutics förmåga att på ett effektivt sätt nå ut 
till viktiga personer och organisationer samt att utveckla rela-
tioner till dessa är avgörande för den långsiktiga framgången 
för Decuprate, efter ett potentiellt godkännande för mark-
nadsföring och försäljning. Bolaget har ingen försäljnings- 
och marknadsföringsorganisation vid tiden för Erbjudandet 
och en expansion skulle kunna leda till betydande kostnader 
för Bolaget. För mer information om de anställda i Wilson 
Therapeutics, se avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning – Orga-
nisation”.

Den framtida potentiella efterfrågan för Decuprate, liksom 
prissättningen, beror på flera faktorer, inklusive, men inte 
begränsat till, konkurrensnivån, prissättningen för alterna-
tiva tillgängliga behandlingar på marknaden, tillgänglighet 
och Bolagets förmåga att marknadsföra Decuprates relativa 
styrkor. I USA gäller generellt fri prissättning för läkemedel. 
Ersättningssystemet i USA för läkemedel är emellertid kom-
plicerat och beroende av att kommersiella (försäkringsbolag) 
och offentliga (till exempel Medicare och Medicaid) betalare 
ersätter patienterna för kostnaden för läkemedlet. I USA 
förekommer även medbetalning (copays), varvid patienterna 
måste betala ett fast belopp för läkemedlet när individen 
behandlas. Vanligen är läkemedel med högre priser knutna till 
högre medbetalningar för patienter. Vidare förekommer ytter-
ligare mekanismer, till exempel så kallat förhandsgodkän-
nande, varvid en patient behöver få ett aktivt godkännande 
från sitt försäkringsbolag innan skälig ersättning erhålls, eller 
så kallad ”step therapy” där patientens försäkringsbolag 
kräver att patienten, innan ersättning ges, har prövat och 
misslyckats med ett annat läkemedel för samma indikation. 
Vidare pågår för tillfället en politisk diskussion i USA avseende 
kraftiga prisökningar för vissa läkemedel de senaste åren, 
vilket skulle kunna leda till begränsningar eller förändringar av 
de nuvarande prissättningsmodellerna. Dessa faktorer kan 
påverka den framtida efterfrågan på Decuprate. I EU är pris-
sättningen för läkemedel mer reglerad och till följd av detta är 
prisnivåerna vanligen lägre i EU än i USA. 

Licensierings- och samarbetsavtal
Enligt ingångna avtal ska Wilson Therapeutics betala flera 
så kallade milestones i samband med att utvecklingen av 
Decuprate fortskrider. Dessa milestones sammanhänger 
med avtal med Regents of the University of Michigan och 
Medical Need Europe. På grund av avtalens karaktär kan 
inte de exakta tidpunkterna för dessa potentiella betalningar 
vid uppnådda milestones uppskattas med någon precision. 
Utöver de potentiella milestones-ersättningarna för utveck-
ling och försäljning, kommer Wilson Therapeutics att betala 
royalty till Regents of the University of Michigan och Medical 
Need Europe vid framtida försäljning av Decuprate. För mer 

information, se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information – Väsentliga avtal”.

Immateriella rättigheter
Wilson Therapeutics verksamhet är beroende av Bolagets 
förmåga att skydda sina produkter och innovationer. Följakt-
ligen är det avgörande för Bolaget att upprätthålla patent och 
andra immateriella rättigheter som Bolaget innehar och kan 
inneha i framtiden. Decuprate omfattas av patent som utfär-
dats i USA, EU och andra större marknader. Dessutom har 
Bolaget erhållit särläkemedelsklassificering för Decuprate för 
behandling av Wilsons sjukdom i USA och EU. Om inte särlä-
kemedelsklassificeringen omvandlas till särläkemedelsstatus 
kommer Wilson Therapeutics, utöver den exklusivitet som 
följer av patent, inte att tilldelas marknadsexklusivitet i sju res-
pektive tio år i USA och EU. För mer information om Wilson 
Therapeutics immateriella rättigheter, se avsnittet ”Verksam-
hetsbeskrivning – Patent”.

Förmågan hos Wilson Therapeutics att upprätthålla ett 
effektivt skydd för sina produkter och metoder är avgörande 
för Bolagets framgång på lång sikt. Lyckas inte Bolaget upp-
rätthålla ett effektivt skydd för Decuprate kan det få negativa 
effekter på förmågan hos Wilson Therapeutics att generera 
intäkter och avkastning för aktieägarna. Bolaget är exponerat 
mot krav relaterade till intrång i tredje parts immateriella rättig-
heter, vilka skulle kunna negativt påverka Bolagets finansiella 
ställning och intjäningsförmåga. 

Valutariskexponering
Till följd av Bolagets verksamhet utomlands är Bolagets 
resultat och finansiella ställning exponerat för valutafluk-
tuationer mellan främst USD, EUR, GBP, CHF och SEK. 
Utvecklingsprogrammet för Decuprate medför forsknings- 
och utvecklingskostnader i primärt USD och EUR och bety-
dande uppskrivningar av dessa valutor mot SEK skulle kunna 
påverka resultatet under en viss tid. För det fall Decuprate 
kommersialiseras kommer intäkterna troligtvis huvudsakligen 
att genereras i USD och EUR och följaktligen skulle Bolaget 
vara exponerat för valutafluktuationer mellan dessa valutor 
och SEK.

Poster i resultaträkningen
Nettoomsättning
Avser Bolagets försäljningsverksamheter, inklusive royalty-
avgifter från Decuprate. Dessa royaltyavgifter kommer inte att 
generera försäljning för bolaget i framtiden.

Rörelsekostnader
Försäljnings- och administrationskostnader
Avser Bolagets direkta och indirekta kostnader för försäljning 
liksom allmänna och administrativa kostnader, som inte är 
direkt kopplade till utvecklingen av de kliniska programmen.

Kostnader för forskning och utveckling
Kostnader som i första hand sammanhänger med utveck-
lingen av Decuprate.
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Rörelseresultat
Rörelseresultat för perioden inkluderar alla intäkter och kost-
nader som sammanhänger med verksamheten.

Finansnetto
Finansiella intäkter avseende likvida medel samt finansiella 
kostnader som sammanhänger med utestående skulder.

Periodens resultat
Resultat efter skatt som är hänförligt till Bolagets aktieägare.

Jämförelse mellan perioden januari–
december 2015 och januari–december 2014
Nettoomsättning
Nettoomsättningen sjönk under 2015 till 0 miljoner SEK jäm-
fört med 0,1 miljoner SEK under 2014. Fram till och med 
2014 erhöll Bolaget royalties avseende licensförskrivning 
av Decuprate i Europa från Medical Need Europe AB. I juni 
2014 förvärvade Bolaget de europeiska rättigheterna varför 
licensförskrivningen upphörde (se avsnittet ”Legala frågor 
och kompletterande information – Licensavtal och avtal om 
köpoption med Medical Need” för mer information).

Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna uppgick till –70,3 miljoner SEK under 
2015 jämfört med –54,6 miljoner SEK år 2014, en ökning med 
28,8 procent under perioden. Ökningen i rörelsekostnader 
berodde i första hand på ökade forsknings- och utveck-
lingskostnader för det kliniska programmet för Decuprate, 
samt ökade administrativa kostnader. De totala kostnaderna 
för forskning och utveckling uppgick under 2015 till –53,0 
miljoner SEK, jämfört med –43,1 miljoner SEK år 2014, en 
ökning med 23,0 procent. Ökningen var främst hänförlig 
till ökade kostnader för den kliniska studien som startade i 
november 2014 samt prekliniska forskningskostnader och 
kostnader relaterade Bolagets personaloptionsprogram.

Rörelseresultat
Bolaget rapporterade ett rörelseresultat på –70,3 miljoner 
SEK under 2015 jämfört med –54,5 miljoner SEK år 2014, 
motsvarande en ökning av rörelseförlusten med 29,0 pro-
cent år 2015. Se ”Nettoomsättning” och ”Rörelsekostnader” 
ovan för ytterligare information om faktorerna som påverkar 
rörelse resultatet.

Finansnetto
Finansnettot uppgick till –57 TSEK under 2015, jämfört med 
5 TSEK under 2014. Minskningen berodde i första hand 
på brist på finansiella intäkter, som minskade från 62 TSEK 
till 0 SEK under perioden. Bolagets totala skulder ökade 
under perioden från 8,6 miljoner SEK till 13,7 miljoner SEK. 
Ökningen var främst hänförlig till allokeringar till sociala 
avgifter, hänförliga till Bolagets personaloptionsprogram samt 
högre upplupna kostnader.

Periodens resultat
Bolaget rapporterade ett nettoresultat för 2015 på –70,5 
miljoner SEK, jämfört med –54,5 miljoner SEK år 2014, en 
ökning av nettoförlusten med 29,4 procent under perioden. 
Som angivits ovan berodde detta främst på ökade forsk-
nings- och utvecklingskostnader. Skatten för 2015 uppgick 
till –167 TSEK jämfört med 2 TSEK 2014.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten sjönk till –61,5 
miljoner SEK år 2015 från –51,2 miljoner SEK 2014, vilket i 
första hand berodde på ett försämrat rörelseresultat. Kassa-
flödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 SEK 2015 
jämfört med –32,3 miljoner SEK 2014, vilket förklaras av 
att Bolaget 2014 förvärvade de europeiska rättigheterna till 
Decuprate medan ingen motsvarande investering gjordes 
under 2015. Bolaget anskaffade 70,0 miljoner SEK i eget 
kapital år 2015, jämfört med 95,4 miljoner SEK år 2014, för 
att finansiera det kliniska programmet för Decuprate. Likvida 
medel uppgick i slutet av 2015 till 31,4 miljoner SEK jämfört 
med 23,0 miljoner SEK år 2014, motsvarande en ökning med 
36,5 procent under perioden.

Finansiell ställning
Bolagets totala egna kapital och skulder uppgick i slutet av 
2015 till 98,3 miljoner SEK jämfört med 88,7 miljoner SEK 
år 2014. Totalt eget kapital ökade till 84,6 miljoner SEK år 
2015, från 80,1 miljoner SEK år 2014. Förändringen berodde 
i första hand på aktiemissionen som delvis motverkades av 
nettoförlusten under räkenskapsåret 2015, enligt beskriv-
ningen ovan.

Jämförelse mellan perioden januari–
december 2014 och januari–december 2013
Nettoomsättning
Nettoomsättningen 2014 uppgick till 0,1 miljoner SEK jäm-
fört med nettoomsättning år 2013 på 0,3 miljoner SEK, mot-
svarande en nedgång med 69,8 procent under perioden. 
Omsättningen utgjordes av royaltyavgifter som Bolaget erhöll 
från Medical Need Europe. Denna intäktskälla avvecklades 
efter Bolagets förvärv av samtliga rättigheter till Decuprate 
2014 (se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande infor-
mation – Licensavtal och avtal om köpoption med Medical 
Need” för mer information).

Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna uppgick till –54,6 miljoner SEK under 
2014 jämfört med –32,4 miljoner SEK år 2013, en ökning med 
68,4 procent under perioden. Ökningen i rörelsekostnader 
berodde i första hand på ökade forsknings- och utvecklings-
kostnader för det kliniska programmet för Decuprate när 
programmet gick från Fas I till Fas II. De totala kostnaderna 
för forskning och utveckling uppgick under 2014 till –43,1 
miljoner SEK, jämfört med –23,7 miljoner SEK år 2013, en 
ökning med 82,0 procent. Se avsnittet ”Verksamhetsbeskriv-
ning – Decuprate – Klinisk Fas II-studie” för mer information 
om Fas II-studien.
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Rörelseresultat
Bolaget rapporterade ett rörelseresultat på –54,5 miljoner 
SEK under 2014 jämfört med –32,1 miljoner SEK år 2013, 
motsvarande en ökning av rörelseförlusten med 69,7 procent 
år 2014. Se ”Försäljning” och ”Rörelsekostnader” ovan för 
ytterligare information om faktorerna som påverkar rörelse-
resultatet.

Finansnetto
Finansnettot uppgick till 5 TSEK under 2014, jämfört med 
37 TSEK under 2013, en minskning med 86,5 procent. 
Minskningen berodde i första hand på ökade finansiella 
kostnader, vilka ökade till –57 TSEK år 2014 från –4 TSEK 
år 2013. Bolagets totala skulder ökade under perioden från 
7,6 miljoner SEK till 8,6 miljoner SEK. Ökningen var främst 
hänförlig till allokeringar till sociala avgifter, hänförliga till Bola-
gets personaloptionsprogram. Finansiella intäkter ökade till 
62 TSEK från 41 TSEK, i första hand i samband med en ökad 
behållning av likvida medel.

Periodens resultat
Bolaget rapporterade ett nettoresultat på –54,5 miljoner 
SEK under 2014 jämfört med –32,1 miljoner SEK år 2013, 
motsvarande en ökning av nettoförlusten med 69,9 procent 
under perioden. Som angivits ovan berodde detta främst 
på ökade forsknings- och utvecklingskostnader. Skatten för 
2014 uppgick till 2 TSEK, medan ingen skatt redovisades för 
2013.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 
–51,2 miljoner SEK år 2014 från –27,6 miljoner SEK, vilket 
i första hand berodde på ett försämrat rörelseresultat. År 
2014 investerade Bolaget 32,3 miljoner SEK i immateriella 
tillgångar relaterade till förvärvet av de europeiska rättighe-
terna för Decuprate från Medical Need Europe. Bolaget 
anskaffade 95,4 miljoner SEK i eget kapital år 2014, jämfört 
med 34,1 miljoner SEK år 2013, för att finansiera det kliniska 
programmet för Decuprate. Likvida medel uppgick i slutet av 
2014 till 23,0 miljoner SEK jämfört med 11,2 miljoner SEK år 
2013, motsvarande en ökning med 106,4 procent.

Finansiell ställning
Bolagets totala egna kapital och skulder uppgick i slutet av 
2014 till 88,7 miljoner SEK jämfört med 45,1 miljoner SEK år 
2013, motsvarande en ökning med 96,6 procent. Totalt eget 
kapital ökade till 80,1 miljoner SEK år 2014 från 37,5 miljoner 
SEK år 2013, en ökning med 113,6 procent. Förändringen 
berodde i första hand på aktieemissionen som delvis motver-
kades av nettoförlusten under verksamhetsåret 2014, enligt 
beskrivningen ovan.
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Kapitalstruktur, skuldsättning och 
annan finansiell information

Tabellerna i detta avsnitt redovisar Wilson Therapeutics kapi-
talisering och skuldsättning på koncernnivå per den 31 mars 
2016. Se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden” för 
ytterligare information om Bolagets aktiekapital och aktier, 
inbegripet förändringar i samband med Erbjudandet. Tabel-
lerna i detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet 
”Operationell och finansiell översikt” och Bolagets finansiella 
information, med tillhörande noter, som återfinns i avsnittet 
”Historisk finansiell information”.

Kapitalisering
(TSEK) Per den 31 mars 2016

Kortfristiga skulder
Mot garanti/borgen –
Mot säkerhet –
Utan garanti/borgen eller säkerhet 10 737
Summa kortfristiga skulder 10 737

Långfristiga skulder
Mot garanti/borgen –
Mot säkerhet –
Utan garanti/borgen eller säkerhet 4 312
Summa långfristiga skulder (exklusive 
 kortfristiga delar av långfristiga skulder) 4 312

Eget kapital 104 292
Aktiekapital 1 870
Reservfond –
Övriga reserver 102 422
Summa kapital 104 292

Nettoskuldsättning
(TSEK) Per den 31 mars 2016

(A) Kassa och bank 52 988
(B) Andra likvida medel –
(C) Säljbara värdepapper –
(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 52 988
(E) Kortfristiga finansiell fordringar –
(F) Kortfristiga bankskulder –
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder –
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder (icke räntebärande) 7 569
(I) Andra kortfristiga finansiella skulder (F)+(G)+(H)  7 569
(J) Netto kortfristig finansiell skuldsättning (I)–(E)–(D) –45 419
(K) Långfristiga banklån –
(L) Emitterade obligationer –
(M) Andra kortfristiga finansiella skulder (icke räntebärande) –
(N) Långfristig finansiell skuldsättning (K)+(L)+(M) –
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) –45 419

Under antagande att Erbjudandet fulltecknas, att Erbjudandet 
utökas fullt ut och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin 
helhet samt att netto likviden från Erbjudandet varit tillgängligt 
för Bolaget per den 31 mars 2016 skulle Summa kapital ha 
uppgått till 554 miljoner SEK och Nettoskuldsättning ha upp-
gått till –495 miljoner SEK.

Uttalande avseende rörelsekapital
Enligt Wilson Therapeutics bedömning är det befintliga rörel-
sekapitalet inte tillräckligt för att täcka Bolagets behov under 
de kommande tolv månaderna. Wilson Therapeutics behov 
av rörelsekapital under de kommande tolv månaderna sam-
manhänger huvudsakligen med utvecklingen av Decuprate. I 
detta ingår slutförandet av Fas II-studien, förberedande aktivi-
teter för det registreringsgrundande Fas III-programmet samt 
allmänna och administrativa aktiviteter. Bolaget beräknar att 
rörelsekapitalbehovet under de kommande tolv månaderna 
uppgår till cirka 65 miljoner SEK och att det befintliga rörelse-
kapitalet räcker för att finansiera Bolagets verksamhet fram till 
november 2016. 

Bolaget avser att finansiera underskottet av rörelseka-
pital med de medel som tillförs Bolaget genom den nyemis-
sion som genomförs i samband med noteringen på Nasdaq 
Stockholm. Om Erbjudandet fulltecknas, Erbjudandet utökas 
fullt ut och Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet 
kommer emissionslikviden att uppgå till 480 miljoner SEK, 
före emissionskostnader. Bolaget avser att använda dessa 
intäkter enligt följande prioritetsordning och med de ungefär-
liga procentuella andelarna av emissionsintäkterna angivna.

•	 Slutförande av utvecklingsprogrammet för Wilsons 
sjukdom i syfte att registrera Decuprate i USA och i EU: 
75–80 procent. 

•	 Förberedande aktiviteter för en framtida lansering av 
Decuprate för Wilsons sjukdom, inklusive administrativa 
kostnader: 20–25 procent. 

•	 Utvärdering av Decuprates eventuella nytta i SOD1-fALS 
och andra sjukdomar: 2–5 procent.

Likviden från Erbjudandet, i kombination med likvida medel 
till hands beräknas, under förutsättning att Erbjudandet full-
tecknas, att Erbjudandet utökas fullt ut och att Övertilldel-
ningsoptionen utnyttjas i sin helhet, vara tillräcklig för att ta 
Decuprate i Wilsons sjukdom genom den kliniska utveck-
lingen samt till potentiellt erhållande av marknadsgodkän-
nande i USA och i EU, vilket för närvarande prognostiseras 
inträffa under 2020. Bolaget förväntas enligt nuvarande 
bedömning uppvisa vinst efter att försäljningen av Decuprate 
har påbörjats. Bolaget förväntas emellertid behöva ytterligare 
finansiering för att bygga upp en marknads- och säljorganisa-
tion för att kommersialisera Decuprate.
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För det fall Erbjudandet fulltecknas, men Erbjudandet inte 
utökas och Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas, beräknas 
likviden från Erbjudandet, i kombination med likvida medel till 
hands, vara tillräcklig för att ta Decuprate i Wilsons sjukdom 
genom den kliniska utvecklingen, dock inte ända fram till ett 
potentiellt erhållande av marknadsgodkännande i USA och i 
EU. 

Mot bakgrund av Bolagets rörelsekapitalbehov har Bola-
gets styrelse och Huvudägarna beslutat att villkora Erbju-
dandet av att minst 200 miljoner SEK inflyter till Bolaget, efter 
emissionskostnader. Denna nivå anses erforderlig för att 
säkra Bolagets rörelsekapital under kommande tolv månader 
samt att ge Bolaget en buffert för att kunna säkra alternativa 
finansieringskällor under tiden därefter. 

För det fall denna anslutningsgrad ej uppnås kommer 
Erbjudandet att dras tillbaka och den efterföljande noteringen 
på Nasdaq Stockholm kommer inte att äga rum. Bolaget 
kommer då att söka alternativa finansieringskällor samt, om 
nödvändigt för att kunna säkerställa Bolagets finansiella ställ-
ning, minska kostnaderna för utvecklingen av Decuprate och 
avvakta en initiering av det registreringsgrundande Fas III-
programmet. 

För det fall Erbjudandet genomförs, men mindre än 380 
miljoner SEK, före emissionskostnader, inflyter till Bolaget 
kommer Bolaget att anpassa omfattningen av och takten i 
utvecklingsprogrammet för Decuprate för att inte äventyra 
Bolagets finansiella situation samt att någon utvärdering av 
Decuprates eventuella nytta i SOD1-fALS och andra sjuk-
domar inte kommer att genomföras i närtid.

Forskning och utveckling
Wilson Therapeutics’ affärsmodell baseras huvudsakligen 
på Bolagets verksamhet inom forskning och utveckling. 
Bolagets långsiktiga framgång är primärt beroende av dess 
förmåga att slutföra utvecklingsprogrammet för Decuprate. 
Utvecklingsprogrammen som Bolaget genomför eller kom-
mer att genomföra i framtiden är förknippade med betydande 
risk och det är möjligt att de aldrig når kommersiellt stadium. 

I enlighet med IAS 38 kostnadsförs alla kostnader relate-
rade till forsknings- och utvecklingsinsatser i samband med 
Bolagets program när de uppkommer. Bolagets program 
kommer endast att aktiveras som immateriella tillgångar när 
de uppfyllt alla kriterier som anges i IFRS. Inga forsknings- 
och utvecklingsaktiviteter har aktiverats.

(TSEK) 2015 2014 2013

Kostnader för forskning och 
utveckling –52 961    –43 071    –23 667    
Summa –52 961                                    –43 071    –23 667

    

Investeringar
I tabellen nedan sammanfattas Wilson Therapeutics totala 
investeringar räkenskapsåren 2013–2015.

(TSEK) 2015 2014 2013

Materiella 
anläggningstillgångar –    – –
Immateriella 
anläggningstillgångar – –32 295 –
Summa 0                               –32 295    0    

Investeringen 2014 sammanhänger med förvärvet av de 
europeiska rättigheterna för Decuprate från Medical Need 
Europe AB.

Vid tiden för Erbjudandet har Bolaget inga pågående 
större investeringar och har inte gjort några åtaganden avse-
ende framtida större investeringar i materiella eller immate-
riella tillgångar.

Anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar består huvudsakligen av 
immateriella tillgångar som sammanhänger med Decuprate-
programmet, definierade som ”Teknologi” i rapporten över 
finansiell ställning. Dessa rättigheter är relaterade till förvärvet 
av de europeiska rättigheterna för Decuprate från Medical 
Need Europe AB. Bolaget innehar också begränsade mate-
riella tillgångar klassificerade som ”Inventarier” och ”Andra 
långfristiga fordringar”, totalt uppgående till 0,1 miljoner SEK.

Skattesituation
Sedan Bolaget etablerades 2012 och fram till slutet av 2015 
har Wilson Therapeutics ackumulerat rörelseförluster uppgå-
ende till 163,4 miljoner SEK. Inga uppskjutna skattefordringar 
har emellertid rapporterats i Bolagets rapport över finansiell 
ställning.

Viktiga förändringar efter den  
31 december 2015
I mars 2016, efter en fortsatt framgångsrik rekrytering av 
patienter i den pågående Fas II-studien med Decuprate i 
Wilsons sjukdom, uppnådde Bolaget en förutbestämd så 
kallad milestone vilket medförde att Bolaget beslutade att 
emittera 151 084 nya preferensaktier av serie B, varigenom 
Bolagets aktiekapital ökades med cirka 167 871,11 SEK. 
Aktierna tecknades och betalades av Huvudägarna i lika 
delar, och emissionslikviden uppgick till cirka 40 miljoner SEK.

På årsstämman i Bolaget den 4 april 2016 beslutades om 
uppdelning (split) av Bolagets aktier 1:10. 

Utöver vad som har angetts ovan har inga viktiga hän-
delser som påverkar Bolagets finansiella ställning eller posi-
tion på marknaden inträffat sedan den 31 december 2015.
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Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisor

Styrelse
Bolagets styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka har valts för tiden intill slutet av års-
stämman 2017. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och huruvida de är oberoende i 
förhållande till Bolaget, bolagsledningen och/eller huvudägarna.

Oberoende i förhållande till

Namn Befattning Medlem sedan
Bolaget och 
bolagsledningen

Större  
aktieägare

Andrew Kay Styrelseordförande 2015 Ja Ja1) 
Dina Chaya Styrelseledamot 2015 Ja Ja2) 
Genghis Lloyd-Harris Styrelseledamot 2014 Ja Nej
Bali Muralidhar Styrelseledamot 2014 Ja Nej
Hans Schikan Styrelseledamot 2015 Ja Ja1)

Mårten Steen Styrelseledamot 2012 Ja Nej
1)  Andrew Kay och Hans Schikan har nyligen utsetts till medlemmar av Odlander Fredrikson Groups (”OFG”) så kallade advisory board, vilken fungerar som investeringsrådgivare till vissa av 

Huvudägaren HealthCaps fonder. Eftersom medlemmarna i OFGs advisory board inte är anställda av OFG eller HealthCap, endast erhåller begränsad ersättning, endast är verksamma vid 
särskilda tillfällen och då endast i begränsad omfattning avseende, bland annat, nya potentiella investeringar och granskningar av investeringsrekommendationer och eftersom medlem-
marna inte tillåts investera vid sidan om HealthCap i de verksamheter som omfattas av rådgivningen från OFGs advisory board, har Bolaget emellertid gjort den övergripande bedömningen 
att Andrew Kay och Hans Schikan ska anses vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

2)  Dina Chaya är partner i NeoMed Management (Jersey) Limited som är så kallad investment manager för Huvudaktieägaren NeoMed Innovation V L.P., och har ett ägarintresse i NeoMed 
Innovation V Limited, så kallad general partner för NeoMed Innovation V L.P. Per dagen för detta Prospekt äger NeoMed Innovation V L.P. cirka 11,3 procent av aktierna och rösterna i 
Bolaget. Följaktligen anses NeoMed, per dagen för detta Prospekt, vara en större aktieägare i Bolaget i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Efter Erbjudandet, under förutsättning 
att Erbjudandet fulltecknas, att Erbjudandet utökas fullt ut att, Övertilldelningsoptionen utnyttas i sin helhet och att priset i Erbjudandet fastställs till mittpunkten i prisintervallet kommer 
NeoMed att inneha cirka 8,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget och kommer således inte längre anses vara en större aktieägare i Bolaget enligt Svensk kod för bolagsstyrning. 

ANDREW KAY
Född 1955. Styrelseordförande sedan 2015. Ledamot i revi-
sionsutskottet.
Utbildning:  Kandidatexamen i farmaci (honours), Notting ham 
University.
Övriga nuvarande befattningar:  Ordförande i Blueberry 
Therapeutics och direktör på Amulet Consulting.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren):   VD för Algeta 
ASA.
Ägande i Bolaget:  255 000 personaloptioner.

DINA CHAYA
Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning:  CFA charterholder, CFA Institute, kandidat-
examen i naturvetenskap (tripos), Cambridge University och 
mastersexamen i utvecklingsbiologi och doktorsexamen i 
molekylär och cellulär utvecklingsbiologi, Paris VI Université.
Övriga nuvarande befattningar:  Partner i NeoMed Mana-
gement (Jersey) Limited. Styrelseledamot i TopiVert Ltd, 
 TopiVert Pharma Ltd och Precision Ocular Ltd.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren):  Inga.
Ägande i Bolaget:  Inget.

GENGHIS LLOYD-HARRIS
Född 1957. Styrelseledamot sedan 2014. Ordförande i revi-
sionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.
Utbildning:  MBA, Harvard University, doktorsexamen i 
farmaci, University of Melbourne samt kandidatexamen 
(honours) i medicin och biokemi, University of Liverpool.
Övriga nuvarande befattningar:  Styrelseledamot i Abing-
worth LLP, Abingworth Avillion Blocker Limited, Avillion LLP 
och Gensight Biologics SA.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren):  Styrelse-
ledamot i Healthcare Brands och Syntaxin Limited.
Ägande i Bolaget:  Inget.

BALI MURALIDHAR
Född 1979. Styrelseledamot sedan 2014. Ledamot i revi-
sionsutskottet.
Utbildning:  Kandidatexamen i klinisk medicin, Oxford Uni-
versity samt masterexamen i medicin och doktorsexamen i 
cancerbiologi, Cambridge University.
Övriga nuvarande befattningar:  Styrelseledamot i Onbone 
Oy, AP Brands och Zipline Medical Inc. Partner i MVM Life 
Science Partners LLP.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren):   Inga.
Ägande i Bolaget:  Inget.
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HANS SCHIKAN
Född 1958. Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i 
ersättningsutskottet.
Utbildning:  Doktorsexamen i farmaci, Universitetet i Utrecht.
Övriga nuvarande befattningar:  Styrelseordförande i Asce-
neuron SA, InteRNA Technologies BV och Complix NV. Sty-
relseledamot i Swedish Orphan Biovitrium AB (publ) och 
Hansa Medical AB (publ).
Tidigare befattningar (de senaste fem åren):  VD och sty-
relseledamot i Prosensa Holding NV.
Ägande i Bolaget:  170 000 personaloptioner.

MÅRTEN STEEN
Född 1975. Styrelseledamot sedan 2012. Ledamot i ersätt-
ningsutskottet.
Utbildning:  Läkarexamen och doktorsexamen i klinisk kemi 
samt kandidatexamen i företagsekonomi, Lunds universitet.
Övriga nuvarande befattningar:  Partner i HealthCap. Sty-
relseledamot i HealthNeed AB, Strongbridge Biopharma Plc, 
Altimmune Inc och BioClin Therapeutics Inc. Styrelsesupp-
leant i Medacto AB.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren):  Styrelse-
leda  mot i Cortendo AB (publ), FerroKin Inc, Glionova AB och 
Ultragenyx Inc.
Aktieägande i Bolaget:  Inget.

Ledande befattningshavare
JONAS HANSSON
Född 1974. Verkställande direktör sedan 2012.
Utbildning:  Masterexamen i farmaci, Uppsala universitet och 
MBA, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar:  Inga.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren):  Styrelse-
ledamot i ReVENT Medical Inc.
Ägande i Bolaget:  50 000 aktier och 373 000 personal-
optioner.

ANDERS MARTIN-LÖF
Född 1971. CFO sedan 2015.
Utbildning:  Kandidatexamen i företagsekonomi, Stock-
holms universitet och masterexamen i teknisk fysik, Kungliga 
Tekniska högskolan, Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar:  Inga.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren):  Styrelsele-
damot i ScienceCap Stockholm AB, CFO i Extenda AB och 
CFO och marknadschef för RaySearch Laboratories AB 
(publ).
Ägande i Bolaget:  169 000 personaloptioner.

CARL BJARTMAR
Född 1963. Chief Medical Officer sedan 2015.
Utbildning:  Läkarexamen och doktorsexamen i neuroveten-
skap, Linköpings universitet. 
Övriga nuvarande befattningar:  Inga.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren):  Styrelse-
suppleant i Lomma Varmbadhus AB och senior medicinsk 
direktör för Sanofi-Aventis AB och Genzyme AB.
Ägande i Bolaget:  144 500 personaloptioner.

THOMAS PLITZ
Född 1968. Chief Scientific Officer sedan 2014.
Utbildning:  Doktorsexamen i immunologi och cellbio-
logi samt mastersexamen i biologi, Technische Universität 
München. 
Övriga nuvarande befattningar:  Inga.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren):  Senior 
direktör för forskning och utveckling och produktstrategi för 
Shire AG och direktör för neurologi och global klinisk utveck-
ling för Merck Serono.
Ägande i Bolaget:  144 500 personaloptioner.

SUSAN FLINT
Född 1951. Vice President Clinical Operations sedan 2014.
Utbildning:  Masterexamen i farmaci, Northeastern Univer-
sity, Boston och kandidatexamen i biologi, Bridgewater State 
College. 
Övriga nuvarande befattningar:  Inga.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren):   Chef för kli-
nisk utveckling i Oxyrane Ltd.
Ägande i Bolaget:  110 000 personaloptioner.

LARS OLSSON
Född 1967. Vice President Chemistry, Manufacturing and 
Control sedan 2012.
Utbildning:  Doktorsexamen i organisk kemi, Stockholms 
universitet.
Övriga nuvarande befattningar:  Ägare av RG Pharma 
Development.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren):  CMC-chef för 
Karo Bio AB och QA-associate för Fresenius Kabi AB.
Ägande i Bolaget:  59 000 personaloptioner.
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Övriga upplysningar avseende styrelse och 
ledande befattningshavare
Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseleda-
möter eller ledande befattningshavare och, med undantag 
för vad som uttryckligen framgår nedan, föreligger det inga 
intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan 
styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åta-
ganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/
eller andra åtaganden. Ingen av styrelseledamöterna eller de 
ledande befattningshavarna har slutit avtal eller ingått annan 
överenskommelse med Wilson Therapeutics om förmåner 
efter det att uppdraget avslutats.

Bolagets verkställande direktör Jonas Hansson har ett 
mindre ekonomiskt intresse i HealthCap VI GP som agerar 
som så kallad general partner för Huvudägaren HealthCap 
VI L.P.

Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade 
mål, (ii) representerat ett företag som försatts i konkurs eller 
likvidation, (iii) varit föremål för sanktioner eller anklagats av 
myndighet eller organisation som företräder en viss yrkes-
grupp och är offentligrättsligt reglerad eller (iv) fått närings-
förbud.

Alla styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
kan nås via bolagets adress, Västra Trädgårdsgatan 15, 
111 53 Stockholm.

Revisor
Bolagets revisor är Ernst & Young AB, som på årsstämman 
den 4 april 2016 valdes för perioden intill slutet av års-
stämman 2017. Björn Ohlsson (född 1960) är huvudansvarig 
revisor. Björn Ohlsson är auktoriserad revisor och medlem i 
FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). 
Revisorns kontorsadress är Box 7850, 103 99 Stockholm. 
Ernst & Young AB har inte varit revisor under hela den period 
som den historiska finansiella informationen i Prospektet 
omfattar. Under perioden 1 januari 2013 – 2 juli 2013, var Lars 
Andersson (Grant Thornton Sweden AB) Bolagets revisor. 
 Elizabeth Falk (Grant Thornton Sweden AB) och Karin Rosén 
(Revidentia AB) var revisorer i Bolaget mellan perioderna 2 juli 
2013 – 18 september 2014 respektive 18 september 2014 – 
15 oktober 2015.
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Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Wilson Therapeutics AB (publ) är ett svenskt publikt aktie-
bolag. Före noteringen på Nasdaq Stockholm har bolags-
styrningen i Bolaget baserats på svensk lag samt interna 
regler och föreskrifter. Efter noteringen på Nasdaq Stockholm 
kommer Bolaget också att följa Nasdaq Stockholms regel-
verk för emittenter samt tillämpa Svensk kod för bolags-
styrning (”Koden”). Koden gäller för alla svenska bolag 
vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. 
Bolaget behöver inte följa alla regler i Koden då Koden i sig 
ger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning 
att sådana eventuella avvikelser, och den valda alternativa 
lösningen, beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolags-
styrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-
principen”). Bolaget kommer att tillämpa Koden från det att 
aktierna noteras på Nasdaq Stockholm. Eventuella avvikelser 
från Koden kommer att redovisas i Bolagets bolagsstyrnings-
rapport. Bolaget förväntar sig för närvarande inte att rappor-
tera någon avvikelse från Koden i bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta 
beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna 
sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- 
och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, bevil-
jande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktör, val av styrelseledamöter och revisor samt 
ersättning till styrelsen och revisorn.

Årsstämman måste hållas inom sex månader från 
utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan extra 
bolagsstämma sammankallas. Enligt Bolagets bolagsordning 
sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig 
på Bolagets hemsida. När kallelse sker ska detta samtidigt 
annonseras i Dagens Industri. 

Rätt att delta vid bolagstämma
Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska dels vara 
införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem 
vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för 
deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i 
kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolags-
stämman personligen eller genom ombud och kan biträdas 
av högst två personer. En aktieägare är berättigad att rösta 
för samtliga aktier som aktieägaren innehar.

Initiativ från aktieägare
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolags-
stämman måste skicka en skriftlig begäran härom till sty-
relsen. Begäran ska vara styrelsen tillhanda i god tid före 
bolagsstämman, i enlighet med vad som meddelas på 

Bolagets hemsida i samband med att tid och ort för bolags-
stämma lämnas.

Valberedning
Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Enligt Koden 
ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller 
besluta om principer för hur ledamöterna ska utses. Valbe-
redningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter 
och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande 
till Bolaget och koncernledningen. Minst en ledamot i valbe-
redningen ska därutöver vara oberoende i förhållande till den 
röstmässigt största ägaren eller den grupp av aktieägare som 
samverkar om Bolagets förvaltning.

Enligt beslut av årsstämman i bolaget den 4 april 2016 ska 
Wilson Therapeutics valberedning utgöras av styrelseordfö-
randen och en representant för var och en av de tre största 
aktieägarna baserat på ägandet i Bolaget per utgången av 
september månad 2016. Om någon av de tre största aktie-
ägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av 
valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter 
dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valbered-
ningen ska inom sig utse en ordförande att leda arbetet.

Valberedningen kommer att konstitueras och sam-
manträda i god tid före årsstämman 2017 och dess förslag 
kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på 
Bolagets webbplats.

Styrelsen
Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter 
bolagsstämman och det högsta verkställande organet i 
Bolaget. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för 
Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att sty-
relsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och 
strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av 
fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och 
finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. 
Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovis-
ningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom 
utser styrelsen Bolagets verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsord-
ning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, 
bestå av minst tre och högst tio ledamöter. 

Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av års-
stämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrel-
sens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat 
och genomförs på ett effektivt sätt. 

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras 
årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet 
varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, 
funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelsen och 
den verkställande direktören samt mellan styrelsen och de 
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olika utskotten. I samband med det konstituerande styrelse-
mötet efter varje årsstämma fastställer styrelsen även instruk-
tionen för verkställande direktören innefattande instruktioner 
för finansiell rapportering. 

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt 
schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelse-
möten sammankallas för att adressera frågor som inte kan 
hänskjutas till nästa ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelse-
mötena har styrelseordföranden och verkställande direktören 
en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget. 

För närvarande består Bolagets styrelse av sex ordinarie 
ledamöter som har valts av bolagsstämman, vilka presen-
teras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och 
revisorer”.

Revisionsutskott
Wilson Therapeutics har inrättat ett revisionsutskott bestå-
ende av tre ledamöter: Genghis Lloyd-Harris (ordförande), 
Andrew Kay och Bali Muralidhar. Revisionsutskottet ska, 
utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, 
bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, över-
vaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision 
och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av års-
redovisningen och koncernredovisningen, granska och över-
vaka revisorns opartiskhet och självständighet samt särskilt 
uppmärksamma om revisorerna tillhandahåller Bolaget andra 
tjänster än revisionstjänster. Utskottet har även till uppgift att 
utvärdera revisionsinsatsen och att vidarebefordra denna 
information till valberedningen samt att biträda valbered-
ningen vid framtagande av förslag till revisor och arvode till 
revisorn.

Ersättningsutskott
Wilson Therapeutics har också inrättat ett ersättningsutskott 
bestående av tre ledamöter: Hans Schikan (ordförande), 
Ghengis Lloyd-Harris och Mårten Steen. Ersättningsutskottet 
ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersätt-
ningar och andra anställningsvillkor för verkställande direk-
tören och ledande befattningshavare.

Intern kontroll
Styrelsen ansvarar ytterst för den interna kontrollen i Bolaget. 
Ansvaret regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
samt Koden och styrelsen ansvarar för att Wilson Therapeu-
tics har tillräckliga, formaliserade rutiner för att säkerställa 
efterlevandet av fastslagna principer för finansiell rapportering 
och intern kontroll. Rutinerna för intern kontroll med avse-
ende på finansiell rapportering har utformats för att säker-
ställa tillförlitlig och korrekt rapportering i enlighet med IFRS, 
tillämpliga lagar och förordningar samt andra krav som ställs 
på bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Wilson Therapeu-
tics har beslutat att anta det så kallade COSO1)-regelverket, 
det mest allmänt accepterade ramverket för intern kontroll 
för finansiell rapportering. Ramverket består av följande fem 

komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktivi-
teter, information och kommunikation samt uppföljning.

Styrelsen har upprättat styrningsdokument och instruk-
tioner i syfte att reglera funktionen och ansvaret mellan verk-
ställande direktören och styrelsen, bland annat genom styrel-
sens arbetsordning (vilken uppdaterats årligen och i enlighet 
med vilken styrelsen övervakar och säkerställer kvaliteten i 
Bolagets interna kontroll), instruktionen för den verkställande 
direktören, Bolagets ekonomihandbok och attestinstruktion 
(kontrollmiljö). Även om styrelsen har det yttersta ansvaret 
delegeras ansvaret för upprätthållande av en effektiv kon-
trollmiljö samt den dagliga riskbedömningen och interna 
kontrollen gällande finansiell rapportering till Bolagets led-
ning. Den verkställande direktören är underordnad styrelsen 
och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dag-
liga driften. I enlighet med instruktionen för den verkställande 
direktören ska denne hålla styrelsen kontinuerligt informerad 
om utvecklingen av bland annat Bolagets verksamhet, 
resultat och ekonomiska ställning, viktigare affärshändelser 
samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande 
som kan antas vara av väsentlig betydelse för Bolaget och 
dess aktieägare. Verkställande direktören ansvarar också för 
att upprätta rapporter och sammanställa information från led-
ningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet 
på styrelsemötena. Det är dock CFO som har det yttersta 
ansvaret för att säkerställa att den interna kontrollen genom-
förs och efterlevs samt att det bedrivs ett kontinuerligt arbete 
med syfte att stärka den interna kontrollen i den finansiella 
rapporteringen. CFO:s ansvar och arbetsuppgifter i bland 
annat detta avseende regleras i detalj i Bolagets ekonomi-
handbok.

Minst en gång om året ska CFO göra en samlad risk-
bedömning av hela Koncernen i syfte att identifiera poten-
tiella problemområden samt bedöma riskexponeringen i 
Koncernen. Grunden för riskbedömningen är Koncernens 
balansräkning och resultaträkning på en detaljerad nivå. Varje 
konto ska bedömas utifrån sin betydelse, sin redovisnings-
komplexitet, externa faktorer, bedrägeri samt komplexiteten 
i de processer som påverkar kontot (riskbedömning). Wilson 
Therapeutics kommunikationskanaler samt organisationens 
begränsade storlek möjliggör att skriftlig information rörande 
den interna kontrollen på ett snabbt och smidigt sätt når ut 
till relevanta medarbetare. Utöver skriftlig information kom-
municeras och diskuteras bland annat nyheter, riskhante-
ring och kontrollutfall muntligen på fysiska möten. Vad gäller 
extern kommunikation har riktlinjer utvecklats för att säker-
ställa att Bolaget uppfyller relevanta informationskrav. CFO 
ska bland annat bistå Bolagets ledning och medarbetare 
med instruktioner och därmed sammanhängande dokument 
som reglerar den interna kontrollen i Bolaget och därvid till-
försäkra att medarbetarna har kunskap om, och rättar sig 
efter, sådan dokumentation och rapporterar eventuella brister 
i den interna kontrollen eller väsentliga brister i den finansiella 
rapporteringen till styrelsen (information och kommunikation). 

1) Committee of Sponsoring Organizations of the Threadway Commission.
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Bolagets ekonomisystem och attestinstruktion säkerställer 
att fattade beslut följer de firmatecknings- och attesträtter 
som slagits fast. Därutöver företas en rad kontrollaktiviteter 
för att ytterligare upptäcka samt korrigera fel och avvikelser. 
Sådana kontrollaktiviteter består av uppföljning på olika 
nivåer i organisationen, som till exempel genomgång och 
avstämning i styrelsen av fattade beslut (kontrollaktiviteter).

Bolaget har ingått avtal med en erkänd svensk redovis-
ningsbyrå för att hantera redovisning, finansiell administra-
tion och löneutbetalningstjänster. Arbets- och ansvarsför-
delningen mellan Bolaget och redovisningsbyrån regleras i 
Bolagets ekonomihandbok. Relationen med redovisnings-
byrån är vidare reglerad i ett särskilt avtal enligt vilket redo-
visningsbyrån åtagit sig att hantera all information rörande 
Bolaget strikt konfidentiellt samt se till att sådan information 
inte är tillgänglig för andra personer än de som är direkt invol-
verade i tillhandahållandet av tjänsterna till Bolaget. Enligt 
avtalet har Bolaget vidare rätt att erhålla sådan information 
och dokumentation som krävs för att Bolaget ska kunna 
säkerställa att redovisningsbyrån uppfyller sina skyldigheter 
och har en tillräcklig intern kontroll.

Resultatet av den av CFO genomförda riskbedömningen 
ska rapporteras till koncernledningen, revisionsutskottet och 
styrelsen. Rapporteringen syftar till att informera om resul-
tatet av riskbedömningen, identifierade finansiella risker och 
processer, andra väsentliga frågor (till exempel nya system 
och organisatoriska förändringar) samt att sammanfatta 
betydande slutsatser i den externa revisionen (uppföljning). 
En viktig del i Bolagets kontrollarbete är vidare att regel-
bundet granska och övervaka de tredje parter som Bolaget 
ingått avtal med avseende tillverkning och utförande av kli-
niska studier.

Verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare
Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och 
ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dag-
liga driften av Koncernens verksamhet. Arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbets-
ordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande 
direktören. Verkställande direktören ansvarar också för att 
upprätta finansiella rapporter och att sammanställa informa-
tion från ledningen inför styrelsemöten samt är föredragande 
av materialet på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för den finansiella rapporteringen är 
den verkställande direktören ansvarig för finansiell rappor-
tering i Bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen 
erhåller tillräcklig information för att styrelsen fortlöpande ska 
kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning. 

Verkställande direktören ska kontinuerligt hålla styrelsen 
informerad om utvecklingen av Bolagets verksamhet, 
omsättningens utveckling, Bolagets resultat och ekonomiska 
ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser 
samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande 
som kan antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets aktie-
ägare.

Verkställande direktören och övriga ledande befattnings-
havare presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisor”.

Ersättning till styrelseledamöter, 
verkställande direktör och ledande 
befattningshavare
Ersättning till styrelseledamöter
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna fast-
ställs av bolagsstämman. På årsstämman den 4 april 2016 
beslutades att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma 
ska utgå till styrelsens ordförande Andrew Kay med 300 000 
SEK, till styrelseledamoten Hans Schikan med 200 000 SEK 
och till övriga ledamöter med vardera 150 000 SEK. För infor-
mation om den ersättning som utbetalats till styrelseleda-
möterna under räkenskapsåret 2015 se not 8 på sidan 95 i 
avsnittet ”Historisk finansiell information”.

Ersättning till verkställande direktör och ledande 
befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
På årsstämman i bolaget den 4 april 2016 beslutades att anta 
riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och 
övriga ledande befattningshavare, villkorat av att noteringen 
på Nasdaq Stockholm genomförs, huvudsakligen i enlighet 
med följande.

Wilson Therapeutics ska erbjuda marknadsmässiga 
ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att 
kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med 
hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersätt-
ningen till den verkställande direktören och andra ledande 
befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig ersättning, 
pensionsförmåner, av bolagsstämman beslutade aktierela-
terade incitament (till exempel personaloptioner) och övriga 
förmåner.

Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, 
ansvarsområde och prestation. Med rörlig ersättning avses 
rörlig lön baserad på en fast andel av grundlönen. Utfallet är 
beroende av individens uppfyllelse av i förväg uppsatta kvan-
titativa och kvalitativa mål, utformande med syfte att främja 
bolagets långsiktiga värdeskapande. Det maximala utfallet 
för den verkställande direktören får uppgå till 40 procent av 
den fasta lönen och för övriga ledande befattningshavare till 
30 procent av den fasta lönen, varvid den individuella högsta-
nivån bör fastställas bland annat mot bakgrund av vederbö-
randes befattning.

Samtliga pensionsåtaganden ska vara avgiftsbestämda. 
Pensionsåldern för den verkställande direktören ska vara 65 
år och pensionspremien motsvara ITP-planen. Pensionsåta-
gandena för övriga ledande befattningshavare i Sverige ska 
motsvara ITP-planen och för befattningshavare i utlandet 
marknadsmässiga villkor i respektive land. Pensionsåldern 
ska vara 65 år för samtliga övriga ledande befattningshavare.  
De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga 
övriga förmåner, såsom tjänstebil, företagshälsovård med 
mera.
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Namn/titel
Grundlön,  

TSEK

Rörlig  
ersättning,  

TSEK

Övriga förmåner  
och ersättningar,  

TSEK

Pensions - 
kostnader,  

TSEK

1) Summa,  
TSEK

Jonas Hansson, verkställande direktör 2 293 286 1 170 550 4 299
Övriga ledande befattningshavare (sex stycken) 8 744 483 2 135 1 182 12 544
Summa 11 037 769 3 305 1 732 16 843
1) Bolaget har inga avsatta eller upplupna pensionskostnader. 

Anställningsavtal för verkställande direktören och 
övriga ledande befattningshavare
Enligt verkställande direktörens anställningsavtal gäller en 
ömsesidig uppsägningsperiod om sex månader. Utöver 
fast lön har verkställande direktören rätt till rörlig ersättning 
som inte får överstiga 40 procent av den fasta ersättningen 
vilken baseras på uppfyllandet av vissa mål fastställda av sty-
relsen. Anställningsavtalet innehåller en konkurrensklausul 
innebärande att verkställande direktören ska avstå från att ta 
anställning hos ett bolag inom samma verksamhetsområde 
som Wilson Therapeutics under en period av ett år från det 
att anställningen upphör. Under denna period har den verk-
ställande direktören rätt till ersättning som inte ska överstiga 
60 procent av den verkställande direktörens månadslön vid 
tiden för uppsägning. Konkurrensklausulen innebär även 
konkurrensförbud avseende arbete med tetrathiomolybdat-
molekyldelar för en period av två år efter anställningens upp-
hörande, under vilken tid den verkställande direktören inte 
har rätt till ersättning. Anställningsavtalet innehåller även en 
bestämmelse innebärande att den verkställande direktören 
förhindras från att engagera sig eller delta i professionella 
kontakter med någon som varit kund eller klient till Bolaget 
eller till Bolaget närstående bolag, under en period om ett år 
efter uppsägning av anställningsavtalet. 

Anställningsavtalen för övriga ledande befattningsha-
vare innehåller uppsägningsperioder om mellan tre och sex 
månader. Utöver fast lön har de ledande befattningshavarna 
rätt till rörlig ersättning motsvarande högst 30 procent av res-
pektive ledande befattningshavares fasta årslön. Merparten 
av anställningsavtalen innehåller även konkurrensbestäm-
melser liknande de som finns i den verkställande direktörens 
anställningsavtal. 

Revision
Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räken-
skaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning av Bolaget. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna 
en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till 
årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en och 
högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Bola-
gets revisor är Ernst & Young AB med Björn Ohlsson som 
huvudansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras närmare 
i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Under räkenskapsåret 2015 uppgick den totala ersätt-
ningen till Bolagets revisorer till cirka 1,1 miljoner SEK varav 
cirka 0,2 miljoner SEK avsåg revisionsuppdrag och cirka 0,9 
miljoner SEK avsåg andra uppdrag. För information om den 
ersättning som utbetalats till revisorerna under räkenskaps-
året 2015 se not 5 på sidan 94 i avsnittet ”Historisk finansiell 
information”.

Utbetalda ersättningar under räkenskapsåret 2015
Tabellen nedan visar arvoden till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2015.
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Allmän information
Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till 
minst 1 500 000 SEK och högst 6 000 000 SEK. Antalet 
aktier ska uppgå till minst 15 000 000 och högst 60 000 000. 
Per dagen för Prospektet finns 16 830 100 aktier i Bolaget, 
varav 1 450 000 är stamaktier, 3 018 200 är preferensaktier 
av serie A och 12 361 900 är preferensaktier av serie B. Var 
aktie medför en röst vid bolagsstämma i Bolaget. Aktiekapi-
talet uppgår till cirka 1 870 011,09 SEK. Aktierna är denomi-
nerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,11 
SEK. Aktierna i Bolaget har getts ut i enlighet med svensk 
rätt. Alla emitterade aktier är fullt betalda. Aktierna i Bolaget 
är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av bud-
plikt, inlösenrätt eller inlösenskyldighet. Det har inte under det 
nuvarande eller föregående räkenskapsåret lämnats något 
offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i Bolaget. 

Bolagets preferensaktier av serie B medför företräde i 
förhållande till övriga aktieslag till en årlig utdelning motsva-
rande sex procent av den genomsnittliga teckningskursen för 
samtliga preferensaktier av serie B, beräknad från och med 
dagen då teckningslikvid erlagts, samt rätt att om under ett 
eller flera år sådan utdelning ej kunnat lämnas, av följande års 
utdelningsbara vinst erhålla vad som fattas. Bolagets prefe-
rensaktier av serie A medför företräde i förhållande till stam-
aktier till en årlig utdelning motsvarande sex procent av den 
genomsnittliga teckningskursen för samtliga preferensaktier 
av serie A, beräknad från och med dagen då teckningslikvid 
erlagts, samt rätt att om under ett eller flera år sådan utdel-
ning ej kunnat lämnas, av följande års utdelningsbara vinst 
erhålla vad som fattas. Därutöver ska övriga aktier ha lika rätt 
till Bolagets vinst oavsett aktieslag. Samtliga aktier i Bolaget 
kommer att vara av samma slag efter Aktieomvandlingen 
(såsom den definieras nedan).

Efter Aktieomvandlingen (såsom definierad nedan), 
som kommer att genomföras före Erbjudandets genomför-
ande, kommer aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till cirka 
1 870 011,09 SEK, fördelat på 16 830 100 fritt överlåtbara 
stamaktier med ett kvotvärde på cirka 0,11 SEK. 

Befintliga aktieägare i Bolaget har ingått ett aktieägaravtal 
som reglerar bland annat bolagsstyrning och finansiering av 
Bolaget. Aktieägaravtalet kommer automatiskt att upphöra 
vid noteringen av Wilson Therapeutics på Nasdaq Stock-
holm. Såvitt styrelsen känner till föreligger, efter upphörandet 
av ovan nämnda aktieägaravtal, inte några aktieägaravtal eller 
andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som 
syftar till gemensamt inflytande över Bolaget och inte heller 
några överenskommelser eller liknande arrangemang som 
kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Omvandling av aktier i samband med 
Erbjudandet
I samband med noteringen på Nasdaq Stockholm kommer 
samtliga preferensaktier av serie A och samtliga preferensak-
tier av serie B i Bolaget att omvandlas till stamaktier genom 
omstämpling av varje preferensaktie till en stamaktie (1:1), 
vilket medför att alla aktier i Bolaget efter detta kommer att 
vara stamaktier (”Aktieomvandlingen”). Ingen särskild prefe-
rensutdelning eller liknande kommer att betalas ut i samband 
därmed. Aktieomvandlingen genomförs efter begäran från 
samtliga preferensaktieägare i enlighet med en omvandlings-
klausul i Bolagets tidigare bolagsordning. Registreringen av 
aktieomvandlingen hos Bolagsverket beräknas ske senast 
den 6 maj 2016.

Erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 8 085 106 nya aktier som 
erbjuds av Bolaget. För det fall Erbjudandet utökas fullt ut 
kan ytterligare högst 795 560 nya aktier komma att ges ut. 
De nya aktierna ges ut i enlighet med ett beslut från extra 
bolagsstämma i Bolaget den 28 april 2016 varvid styrelsen 
bemyndigades att fastställa vissa villkor i emissionen, bland 
annat priset per aktie. Sådana slutliga villkor, kommer att 
fastställas av styrelsen den 12 maj 2016. Under förutsättning 
att Erbjudandet fulltecknas kommer nyemissionen att gene-
rera en emissionslikvid till Wilson Therapeutics uppgående 
till högst 380 miljoner SEK, före emissionskostnader. Bola-
gets aktiekapital kommer därmed att ökas med högst cirka 
898 345,10 SEK och medföra en utspädning om högst cirka 
32,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. För det fall 
Erbjudandet utökas fullt ut kommer Bolaget att tillföras ytter-
ligare högst cirka 37,4 miljoner SEK. Bolagets aktiekapital 
ökar därigenom med ytterligare cirka 88 395,55 SEK, vilket 
medför en utspädning om ytterligare cirka 2,1 procent.

Den extra bolagsstämman i Bolaget beslutade den 
28 april 2016 även att bemyndiga styrelsen att emittera högst 
1 332 100 nya aktier under perioden fram till slutet av nästa 
årsstämma. Bemyndigandet ligger till grund för Övertilldel-
ningsoptionen och kommer endast att användas för detta 
syfte (se avsnittet ”Inbjudan till teckning av aktier i Wilson 
Therapeutics” för närmare information rörande Övertilldel-
ningsoptionen). Teckningskursen för aktier som emitteras 
genom användande av bemyndigandet kommer att vara 
densamma som i Erbjudandet. 

Efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt full teck-
ning, att Erbjudandet utökas fullt ut, att Övertilldelnings-
optionen utnyttjas i sin helhet och att priset i Erbjudandet 
bestäms till mittpunkten i prisintervallet (det vill säga 53 
SEK), kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå 
till 25 886 703 och aktiekapitalet kommer att uppgå till cirka 
2 876 300,30 SEK. 



Aktiekapital och ägarförhållanden

Inbjudan till teckning av aktier i Wilson Therapeutics AB (publ) 75

Erbjudandet är villkorat av en viss teckningsgrad. Se 
avsnittet ”Inbjudan till teckning av aktier i Wilson Therapeu-
tics” för närmare information.

Vissa rättigheter förenade med aktierna
De rättigheter som är förenade med aktierna i Bolaget, inklu-
sive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras 
enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen.

Rösträtt, företrädesrätt och rätt till utdelning etc.
Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på 
bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samt-
liga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om Bolaget ger 
ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kon-
tantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som 
huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper 
i förhållande till det antal aktier som innehades före emis-
sionen. Efter Aktieomvandlingen ger samtliga aktier i Bolaget 
lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventu-
ella överskott i händelse av likvidation. 

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. Samt-
liga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden 
förda aktieboken på den avstämningsdag som beslutas av 

bolagsstämman är berättigade till utdelning. Utdelningen 
utbetalas normalt till aktieägarna genom Euroclear Sweden 
som ett kontant belopp per aktie, men betalning kan även 
ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte 
kan nås genom Euroclear Sweden, kvarstår aktieägarens 
fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan 
fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskrip-
tion tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det finns inga restriktioner avseende rätten till utdelning för 
aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare som inte har 
skattemässig hemvist i Sverige är normalt föremål för svensk 
kupongskatt. Se avsnittet ”Skattefrågor i Sverige” för mer 
information.

Central värdepappersförvaring
Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru-
ment. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 
101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets 
aktier. ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0008136717.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för bolagets aktiekapital sedan bolagets bildande 2012. 

Beslutstidpunkt Händelse
Förändring av  

antal aktier
Antal aktier efter 

transaktionen

Aktiekapital (SEK)

Förändring Totalt

2012-04-25 Nybildning 50 000 1) 50 000 50 000 50 000
2012-06-12 Nyemission 144 274 2) 189 274 160 304,44 210 304,44
2013-02-12 Nyemission 47 606 3) 236 880 52 895,55 263 199,99
2013-07-09 Nyemission 114 730 4) 351 610 127 477,78 390 677,77
2014-04-14 Nyemission 346 389 5) 697 999 384 876,66 775 554,43
2014-10-03 Nyemission 33 929 6) 731 928 37 698,89 813 253,32
2015-06-05 Nyemission 399 998 7) 1 131 926 444 442,22 1 257 695,54
2015-10-16 Nyemission 400 000 8) 1 531 926 444 444,44 1 702 139,98
2016-03-09 Nyemission 151 084 9) 1 683 010 167 871,11 1 870 011,09
2016-04-04 Aktiesplit (1:10) 15 147 090 16 830 100 – 1 870 011,09
2016-04-28 Erbjudandet10) 9 056 603 25 886 703 1 006 289,21 2 876 300,30
  1) Samtliga stamaktier, sedermera sammanlagda till 45 000 stamaktier.
  2) Av vilka 100 000 är stamaktier och 44 274 är preferensaktier av ett slag.
  3) Samtliga preferensaktier av ett slag.
  4) Samtliga preferensaktier av ett slag.
  5) Av vilka 95 210 är preferensaktier av serie A och 251 179 är preferensaktier av serie B.
  6) Samtliga preferensaktier av serie B.
  7) Samtliga preferensaktier av serie B.
  8) Samtliga preferensaktier av serie B.
  9) Samtliga preferensaktier av serie B.
 10)  Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, att Erbjudandet utökas fullt ut, att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet och att priset i Erbjudandet bestäms till mittpunkten i 

prisintervallet (det vill säga 53 SEK).
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Utestående incitamentsprogram och 
aktierelaterade instrument i Bolaget
Wilson Therapeutics har implementerat ett aktiebaserat 
incitamentsprogram, Stock option plan 2012/22 (“Planen”), 
bestående av personaloptioner och utformat för att främja 
Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna 
Bolagets nyckelanställda samt särskilda styrelseledamöter. 

Programmet innefattar köpoptioner (”Optionerna”) som 
berättigar innehavaren till att förvärva aktier i Bolaget. Optio-
nerna tilldelas enligt Bolagets ensidiga bestämmande och 
utan vederlag samt intjänas under en fyraårsperiod efter till-
delningen. Under denna period kommer, på årsdagen av den 
dag då Optionerna tilldelades eller sådant annat datum som 
styrelsen bestämmer, 25 procent av de tilldelade Optionerna 
att intjänas årligen. En deltagare i Planen får inte överföra eller 
på annat sätt överlåta en Option eller någon rättighet förenad 
med den. Intjänade Optioner får utnyttjas efter en notering av 
Bolagets aktier eller efter försäljning av minst 90 procent av 
Bolagets aktier. Optioner får utnyttjas för teckning av aktier 
senast tio år efter det datum då Optionerna tilldelades. De 
mer specifika villkoren för Optionerna är individuella och ingår 
i var deltagares tilldelningsbeslut, vilket bland annat anger 
det antalet aktier som omfattas av varje Option som tilldelats 
samt det pris till vilket deltagaren i Planen erbjuds att teckna 
dessa aktier när Optionerna berättigar till sådana. 

För att säkerställa Bolagets skyldigheter i enlighet med 
Optionerna och för att täcka uppskattade arbetsgivaravgifter 
för Koncernen vid utnyttjande av Optionerna, har Bolaget 
utfärdat vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagtes helägda 
dotterbolag Wilson Therapeutics Incentive AB för teckning 
och efterföljande aktieöverföring till deltagarna i Planen. 

Per dagen för Prospektet deltar 14 individer i Planen. 
Antalet Optioner som tilldelats berättigar innehavarna till totalt 
1 655 000 aktier i Bolaget. Vid ett fullt utnyttjande av teck-
ningsoptionerna, vilka säkerställer leverans av aktier under 
Planen, kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 
196 126,78 SEK. För ytterligare information, se not 9 på 
sidan 97 i avsnittet ”Historisk finansiell information”.

I mars 2016 beslöt styrelsen i Bolaget, med stöd av 
bolagsstämmans bemyndigande, i samband med utgivan det 
av 1 510 840 preferensaktier av serie B om att ge ut ytter-
ligare 110 000 vederlagsfria teckningsoptioner till dotterbo-
laget Wilson Therapeutics Incentive AB. Avsikten är att även 
dessa teckningsoptioner ska användas för att säkerställa 
Bolagets skyldigheter enligt Optioner som avses tilldelas 
anställda i Koncernen under 2016. Någon sådan tilldelning 
har emellertid inte gjorts per dagen för Prospektet. Inga ytter-
ligare Optioner kommer därefter att tilldelas enligt Planen.

Ägarstruktur
Tabellen nedan beskriver Bolagets ägarstruktur dels efter Aktieomvandlingen och omedelbart före Erbjudandet, dels omedel-
bart efter Erbjudandets genomförande genomförande under förutsättning att priset i Erbjudandet bestäms till mittpunkten i 
prisintervallet (det vill säga 53 SEK).

Ägande efter  
Aktieomvandlingen och 

omedelbart före Erbjudandets 
genomförande1)  

Ägande efter Erbjudandets 
genomförande (förutsatt  
full anslutning samt att  

Erbjudandet inte utökas och  
att Övertilldelningsoptionen  

inte utnyttjas)

Ägande efter Erbjudandets 
genomförande (förutsatt  
full anslutning samt att  

Erbjudandet utökas fullt ut och 
att Övertilldelningsoptionen 

utnyttjas i sin helhet)

Aktieägare
Antal aktier 

och röster

Procent av  
totalt antal  

aktier och totalt  
antal röster

Antal aktier 
och röster

Procent av  
totalt antal  

aktier och totalt 
antal röster

Antal aktier 
och röster

Procent av  
totalt antal  

aktier och totalt 
antal röster

Aktieägare vars innehav  överstiger 
fem procent av aktierna och 
rösterna
HealthCap VI L.P. 7 110 190 42,2 7 449 813 31,0 7 449 813 28,8
Abingworth Bioventures VI LP 3 805 900 22,6 4 145 523 17,3 4 145 523 16,0
MVM Fund III LP2) 3 805 890 22,6 4 145 513 17,3 4 145 513 16,0
NeoMed Innovation V L.P. 1 906 310 11,3 2 110 084 8,8 2 110 084 8,2

Aktieägande styrelseledamöter 
och ledande befattningshavare 
samt övriga aktieägare
Jonas Hansson, CEO 50 000 0,3 50 000 0,2 50 000 0,2
Övriga aktieägare 151 810 0,9 151 810 0,6 151 810 0,6
Summa 16 830 100 100 18 052 743 75,2 18 052 743 69,7

Nya aktieägare – – 5 947 168 24,8 7 833 960 30,3
Summa – – 23 999 911 100 25 886 703 100
1) Uppgifterna är baserade på den nuvarande ägarstrukturen i Bolaget samt att priset i Erbjudandet baseras på mittpunkten i prisintervallet i Erbjudandet. För ytterligare information, 

se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Omvandling av aktier i samband med Erbjudandet”.
2) Detta innehav inkluderar MVM Fund III (No. 2) LP:s innehav om 179 890 340 aktier före Erbjudandet, motsvarande 1,1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. 
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Åtagande att avstå från att sälja aktier 
med mera
I enlighet med det avtal om placering av aktier som avses 
ingås omkring den 11 maj 2016 mellan Bolaget, Huvud-
ägarna samt Global Co-ordinators och Joint Bookrunners 
(”Placeringsavtalet”) kommer Bolagets Huvudägare att åta 
sig, med vissa förbehåll, att inte sälja sina respektive innehav 
under en period om tolv månader efter det att handeln med 
Bolagets aktier har inletts på Nasdaq Stockholm (”Lock up-
perioden”). Åtagandena omfattar dock inte de aktier Huvud-
ägarna tecknar inom ramen för Erbjudandet. Bolagets 
ledande befattningshavare kommer att ingå liknande åta-
ganden för en period om 360 dagar efter det att handeln med 
Bolagets aktier har inletts på Nasdaq Stockholm. I enlighet 
med Placeringsavtalet kommer dessutom Bolaget att åta 
sig, att inte, med vissa undantag, (i) emittera, erbjuda, pant-
sätta, sälja, åta sig att sälja, eller annars överföra eller avyttra, 
direkt eller indirekt, några aktier i Bolaget eller några andra 
motsvarande värdepapper inklusive, men inte begränsat till, 
sådana värdepapper som kan konverteras till eller är möj-
liga att utnyttja eller byta till sådana aktier, eller (ii) köpa eller 
sälja optioner eller annat instrument eller ingå swap-avtal eller 
andra arrangemang som skulle ha motsvarande ekonomiska 
konsekvenser som det föregående eller som helt eller delvis 
överlåter den ekonomiska risken förknippad med ägandet i 
Bolaget till annan förrän tidigast 360 dagar efter dagen då 
handeln på Nasdaq Stockholm inleds. Global  Co-ordinators 
och Joint Bookrunners får dock bevilja undantag från dessa 
åtaganden. För ytterligare information om Placeringsavtalet, 
se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information – 
Placeringsavtal”.
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Bolagsordning

Nedan bolagsordning antogs på extra bolagstämma i Bolaget 
den 28 april 2016 och kommer att registreras hos Bolags-
verket före första handelsdagen på Nasdaq Stockholm.

1 § Firma
Bolagets firma ska vara Wilson Therapeutics AB. Bolaget är 
publikt (publ).

2 § Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

3 § Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är forskning, utveckling, 
produktion, marknadsföring, försäljning och/eller licensiering 
av (i) molekyler för användning i läkemedel för behandling av 
Wilsons sjukdom och av (ii) läkemedel baserade på sådana 
molekyler, inom sådana andra sjukdomsindikationer som 
kan bestämmas av bolaget och annan därmed förenlig verk-
samhet. 

4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 500 000 SEK och högst 
6 000 000 SEK.

5 § Antal aktier
Antalet aktier ska uppgå till lägst 15 000 000 och högst 
60 000 000.

6 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

7 § Styrelse
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå 
av lägst tre och högst tio ledamöter.

8 § Revisor
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer samt högst 
två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, 
revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller regist-
rerat revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls till-
gänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska 
bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att 
kallelse skett.

10 § Deltagande på bolagsstämma
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolags-
stämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan 
utskrift eller annan framställning av hela aktieboken 
som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen 
(2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före 
stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte var-
dagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman 
medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren 
anmält detta enligt föregående stycke.

11 § Ärenden på årsstämma
Följande ärenden ska tas upp på årsstämman:
 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera proto-

kollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sam-

mankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

samt, i förekommande fall, koncernredovisning och kon-
cernrevisionsberättelse;

 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balans-
räkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträk-
ning och koncernbalansräkning;

 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen;

 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verk-
ställande direktör;

10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelse-
suppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer 
och revisorssuppleanter;

11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revi-

sorer och revisorssuppleanter;
13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 § Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämnings register 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru-
ment.
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 Legala frågor och kompletterande 
information

Allmän information och legal 
koncernstruktur
Wilson Therapeutics AB (publ) (organisationsnummer 
556893-0357) är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades 
den 25 april 2012 och registrerades vid Bolagsverket den 
11 maj 2012. Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med 
svensk rätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Kortnamnet för 
Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm kommer att vara WTX.

Koncernen omfattar moderbolaget Wilson Therapeutics 
AB (publ) och de helägda svenska dotterbolagen Wilson 
Therapeutics Incentive AB och TTM Europe Development 
AB samt det amerikanska dotterbolaget Wilson Therapeutics 
Inc. 

Väsentliga avtal
Licensavtal och optionsavtal med Medical Need
Samtliga rättigheter till Decuprate innehades tidigare av Tactic 
Pharma LLC (”Tactic”) men förvärvades av Bolaget genom ett 
överlåtelseavtal under juni 2012. Innan förvärvet hade Tactic 
och Medical Need Europe AB (”Medical Need”) ingått ett 
exklusivt licens-, leverans- och distributionsavtal (”Licensav-
talet”) enligt vilket Medical Need var berättigat till vissa exklu-
siva rättigheter inom vissa europeiska länder1) (”Området”) 
såvitt avsåg produkter innehållande den aktiva substansen i 
Decuprate. Efter förvärvet överfördes Tactics rättigheter och 
skyldigheter enligt Licensavtalet till Bolaget medan Medical 
Needs rättigheter och skyldigheter den 30 december 2013 
överfördes till Bolagets nuvarande dotterbolag TTM Europe 
Development AB (”TTMED”), vilket vid denna tidpunkt ägdes 
av Medical Need. Den 14 mars 2014 ingick Bolaget och 
Medical Need ett köpoptionsavtal (”Köptoptionsavtalet”) 
enligt vilket Bolaget gavs rätten att förvärva samtliga aktier i 
TTMED från Medical Need. Bolaget utnyttjade optionen och 
förvärvade följaktligen TTMED från Medical Need den 27 juni 
2014.

Enligt Köpoptionsavtalet är Medical Need berättigat till 
en tilläggsköpeskilling om 4,5 miljoner EUR vid erhållande 
av (i) ett första marknadstillstånd inom området för Wilsons 
sjukdom eller vissa andra diagnoser eller (ii) det som inträffar 
först av antingen ett första marknadstillstånd för en sjukdom 
avseende en produkt som innehåller den aktiva substansen i 
Decuprate från Europeiska kommissionen eller annat sådant 
första marknadstillstånd för sjukdom avseende en produkt 
som innehåller Decuprate, enskilt eller gemensamt, och som 
är giltigt i en större del av Området. För det fall att Bolaget 

kan påvisa för Medical Need att sjukdomen för det relevanta 
marknadstillståndet är så ovanlig att det är osannolikt att net-
tovärdet av de ackumulerade försäljningsintäkterna kommer 
att uppgå till mer än 25 miljoner EUR inom Området under 
en viss period, ska tilläggsköpeskillingen istället utgå vid ett 
senare tillfälle. Utöver detta är Medical Need, i enlighet med 
Köpoptionsavtalet, berättigat till en royalty på fyra procent 
baserad på Bolagets försäljning i Området under den nuva-
rande giltighetstiden av Licensavtalet, vilken sträcker sig till 
2023. 

Licensavtal med University of Michigan
I enlighet med villkoren i ett licensavtal licensierar Bolaget 
teknologirättigheter hänförliga till den aktiva substansen i 
Decuprate från the Regents of University of Michigan (”UM”) 
som ger Bolaget en exklusiv och återlicensierbar licens till 
fem amerikanska patent och nationella patentansökningar i 
andra länder som härrör från sådana patent. Avtalet upphör 
att gälla när det sista patentet som omfattas av avtalet löper 
ut. Huvuddelen av patenten löper ut under 2023. Vissa natio-
nella patent utgår dock senare. 

UM är, i enlighet med avtalet, berättigat till royaltybetal-
ningar från Bolaget vilka baseras på Bolagets försäljning av 
produkter eller metoder som inkluderar immateriella rättig-
heter som licensierats från UM i enlighet med avtalet, inne-
bärande att UM är berättigad till en royalty på tre procent av 
netto intäkterna i hela världen såvitt avser terapeutiska pro-
dukter, och två procent såvitt avser andra produkter. UM är 
också berättigad till delmålsbetalningar efter uppfyllande av 
vissa mål som specificeras i avtalet. Målen innefattar upp-
nående av vissa försäljningsnivåer samt ingivande av läke-
medelsansökningar för och rekrytering av patienter. Vissa 
sådana betalningar är emellertid kopplade till utveckling inom 
cancerindikationer och är således ej relevanta givet Bolagets 
nuvarande strategi. Den högsta delmålsbetalningen som 
därmed kan utlösas uppgår till 6 miljoner USD, vilket ska 
betalas när den årliga globala nettoförsäljningen överstiger 
800 miljoner USD. Det totala beloppet för delmålsbetalningar 
kan uppgå till 13,85 miljoner USD och är hänförliga till såväl 
vissa framsteg i produktutvecklingen som försäljningsnivåer. 
I den utsträckning betalningen om 50 000 USD inte uppnås 
genom annars förfallna royalty- och delmålsbetalningar, är 
UM berättigad till en årlig licensavgift uppgående till 50 000 
USD, med avdrag för genomförda  royalty- och delmålsbetal-
ningar samt vissa andra patentrelaterade kostnader.

1) Albanien, Belgien, Bulgarien, Bosnien och Hercegovina, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Grönland, Irland, Island, Italien (inklusive 
Vatikanstaten), Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, 
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
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Avtal angående kliniska studier och tillverkning 
av Decuprate
Innan Decuprate distribueras för kliniska studier, genomförs 
utveckling och tillverkning av produkten av tredjepartsleve-
rantörer. Tjänsterna omfattar utveckling, analys och tillverk-
ning av den aktiva farmaceutiska substansen samt förpack-
ning och märkning av produkten. 

För att kunna erhålla tillstånd att kommersialisera 
Decuprate i USA och i EU, ingår Bolaget avtal med tredje 
parter för genomförandet av kliniska studier, samt tredje-
partstjänster för att underlätta och assistera under de kliniska 
studierna. För genomförandet av Fas II-studien av Decuprate 
har Bolaget ingått ett huvudserviceavtal med en kontrakts-
tillverkare för tillhandahållande av tjänster rörande de kliniska 
studierna. Denne tillverkare har i sin tur anlitat en underleve-
rantör för tillhandahållande av vissa tjänster i USA. I allmänhet 
är avtalen rörande den kliniska Fas II-studien, som Bolaget 
ingått med olika institutioner i USA och i EU, tredelade eller 
fyrdelade avtal mellan Bolaget (som så kallad sponsor), kon-
traktstillverkare, underleverantörer till kontraktstillverkare (när 
de kliniska studierna utförs i USA) och den aktuella institu-
tionen som genomför Fas II-studien. Vissa av avtalen i EU är 
dock ingångna av endast Bolaget och institutionen.

Avtalen avseende kliniska studier skyddar Bolagets ägan-
derätt till Decuprate samt Bolagets ägande och/eller kon-
troll över immateriella rättigheter (inklusive testresultat) som 
uppkommer genom studierna. Enligt avtalen för de kliniska 
studierna åtar sig Bolaget att kompensera institutionerna för 
anspråk från tredje part som är hänförliga till Decuprate och 
Bolaget ersätter institutionerna genom i förhand fastställda 
avgifter samt ersättning som utgår vid uppfyllande av vissa 
delmål i studierna, i enlighet med vad som anges i varje avtal. 
Inga av delmålsbetalningarna är hänförliga till Bolagets fram-
tida eventuella försäljning.

Wilson Therapeutics övervakar och granskar regelbundet 
tillverkares och kontraktstillverkares efterlevnad av gällande 
lagar och regler såväl som uppfyllandet av deras avtalsrätts-
liga skyldigheter gentemot Bolaget.

Immateriella rättigheter
Se avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning – Patent” för en 
beskrivning av Bolagets patentportfölj. 

Därutöver innehar Bolaget tre registrerade varumärken 
samt tre varumärken som inväntar registrering för ”Wilson 
Therapeutics”. Bolaget innehar även fem registrerade varu-
märken samt två varumärken som inväntar registrering för 
”Decuprate”.

Wilson Therapeutics är för närvarande inte föremål för 
några anspråk rörande ansvar eller liknande med anledning 
av påstått intrång i tredje mans immateriella rättigheter. 

Försäkringar
Wilson Therapeutics innehar sedvanligt försäkringsskydd 
inklusive försäkringar avseende kliniska studier, life science-
ansvar, produktansvar, ansvar för styrelse och ledande 
befattningshavare samt vissa andra försäkringar som 
bedöms behövliga med hänsyn till Bolagets verksamhet. För-

säkringarna för kliniska studier täcker bland annat ansvar för 
orsakad kroppskada, hälsoförsämring eller dödsfall hos del-
tagare i de kliniska studierna. Försäkringarna är föremål för 
sedvanliga beloppsbegränsningar. Enligt Wilson Therapeu-
tics har Bolaget ett tillräckligt försäkringsskydd med hänsyn 
till karaktären och omfattningen av Bolagets verksamhet. Per 
dagen för Prospektet finns inga försäkringskrav relaterade till 
Wilson Therapeutics. 

Tvister
Koncernen har inte varit inblandad i några rättsliga förfa-
randen eller skiljeförfaranden (inklusive förfaranden som 
pågår eller sådana som Koncernen är medveten om skulle 
kunna uppkomma) under de senaste tolv månaderna som 
har haft, eller skulle kunna få, betydande påverkan på Kon-
cernens finansiella ställning eller resultat. 

Placeringsavtal
Enligt villkoren i det avtal om placering av aktier som avses 
ingås omkring den 11 maj 2016 mellan Bolaget, Huvud-
ägarna, Global Co-ordinators och Joint Bookrunners (”Pla-
ceringsavtalet”) åtar sig Bolaget att emittera högst 8 880 666 
nya aktier i Bolaget till de tecknare som anvisats av Global 
Co-ordinators och Joint Bookrunners. För det fall Global 
 Co-ordinators och Joint Bookrunners misslyckas med 
att anvisa sådana tecknare har Global Co-ordinators och 
Joint Bookrunners åtagit sig att själva teckna de aktier som 
omfattas av Erbjudandet. Bolaget avser vidare lämna Övertill-
delningsoptionen som innebär en utfästelse att, på begäran 
av Global Co-ordinators och Joint Bookrunners, senast 30 
dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier, emittera 
ytterligare högst 1 332 100 nya aktier, motsvarande 15 pro-
cent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet. 
Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att täcka 
eventuell övertilldelning inom ramen för Erbjudandet.

Genom Placeringsavtalet lämnar Bolaget sedvanliga 
garantier till Global Co-ordinators och Joint Bookrunners, 
främst att informationen i Prospektet är korrekt, att Pro-
spektet och Erbjudandet uppfyller relevanta krav i lagar och 
regelverk samt att inga legala eller andra hinder föreligger för 
Bolaget att ingå avtalet eller för Erbjudandets genomförande. 
Genom Placeringsavtalet lämnar Huvudägarna sedvanliga 
garantier till Global Co-ordinators och Joint Book runners. 
Placeringsavtalet föreskriver att Global Co-ordinators och 
Joint Bookrunners åtaganden att förmedla tecknare till eller, 
för det fall Global Co-ordinators och Joint Bookrunners 
misslyckas med detta, själva teckna aktier i Erbjudandet, 
är villkorade bland annat av att garantierna som lämnas av 
Bolaget och Huvudägarna är korrekta. Enligt Placeringsav-
talet kommer Bolaget att, med sedvanliga förbehåll, åta sig 
att under vissa förutsättningar hålla Global Co-ordinators och 
Joint Bookrunners skadeslösa mot vissa anspråk. 

Genom Placeringsavtalet kommer Huvudägarna och 
Bolagets ledande befattningshavare att åta sig, med sed-
vanliga förbehåll, att inte sälja sina respektive innehav under 
Lock up-perioden (se vidare avsnittet ”Aktiekapital och ägar-
förhållanden – Åtagande att avstå från att sälja aktier med 
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mera”). I enlighet med Placeringsavtalet kommer dessutom 
Bolaget att åta sig, att inte, med vissa undantag, (i) emittera, 
erbjuda, pantsätta, sälja, åta sig att sälja, eller annars över-
föra eller avyttra, direkt eller indirekt, några aktier i Bolaget 
eller några andra motsvarande värdepapper inklusive, men 
inte begränsat till, sådana värdepapper som kan konverteras 
till eller är möjliga att utnyttja eller byta till sådana aktier, eller 
(ii) köpa eller sälja optioner eller andra instrument eller ingå 
swap-avtal eller andra arrangemang som skulle ha mot-
svarande ekonomiska konsekvenser som det föregående 
eller som helt eller delvis överlåter den ekonomiska risken 
förknippad med ägandet av aktie i Bolaget till annan förrän 
tidigast 360 dagar efter dagen då handel på Nasdaq Stock-
holm inleds. Global Co-ordinators och Joint Bookrunners kan 
dock medge undantag från dessa begränsningar.

Stabilisering
I samband med Erbjudandet kan Global Co-ordinators och 
Joint Bookrunners komma att genomföra transaktioner i syfte 
att upprätthålla priset på Wilson Therapeutics-aktien på en 
högre nivå än den som i annat fall kanske hade varit rådande 
på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan 
komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-mark-
naden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras 
när som helst under perioden som börjar på första dagen för 
handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 

30 kalenderdagar därefter. Global Co-ordinators och Joint 
Bookrunners har dock ingen skyldighet att genomföra någon 
stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering 
kommer att genomföras.

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas 
när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter 
kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre 
än det pris som fastställts i Erbjudandet. Inom en vecka efter 
stabiliseringsperiodens utgång kommer Global Co-ordinators 
och Joint Bookrunners att offentliggöra huruvida stabilisering 
utfördes eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det 
datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisin-
tervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett 
av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Åtaganden från Huvudägarna
Huvudägarna har åtagit sig att, som så kallade Cornerstone 
Investors, teckna totalt 1 222 643 aktier i Erbjudandet, mot-
svarande sammanlagt 13,5 procet av Erbjudandet under för-
utsättning att Erbjudandet fulltecknas, att Erbjudandet utökas 
fullt ut, att Övertilldelningsoptionen utnyttas i sin helhet samt 
att priset i Erbjudandet motsvarar mitten i prisintervallet (det 
vill säga 53 SEK).

Av tabellen nedan framgår respektive Huvudägares teck-
ningsåtagande i deras egenskap av Cornerstone Investors.

Huvudägarna erhåller ingen ersättning för sina respektive 
åtaganden och Huvudägarnas investeringar görs på samma 
villkor som övriga investerare i Erbjudandet. Global Co-ordi-
nators och Joint Bookrunners och Bolagets styrelse bedömer 
att Huvudägarna har god kreditvärdighet och således 
kommer att kunna infria sina respektive åtaganden. Dessa är 
emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel 
eller pantsättning eller liknande arrangemang. Huvudägarnas 
åtaganden är förenade med vissa villkor, bland annat att 
respektive Huvudägares så kallade investment committee 
lämnar slutligt godkännande.  För det fall något av dessa 
villkor inte uppfylls finns det en risk för att en eller flera Huvud-
ägare inte uppfyller sina åtaganden.

Transaktioner med närstående
Bolagets kontor i Stockholm hyrs i andra hand från Onco-
peptides AB, ett bolag som HealthCap VI LP är majoritetsak-
tieägare i. Villkoren för andrahandsuthyrningsavtalet bedöms 
vara marknadsmässiga. Under 2015 uppgick hyresbetalning-
arna till Oncopeptides till 289 000 SEK. Motsvarande siffror 
för 2014 och 2013 var 336 000 SEK respektive 285 000 SEK.

Bolagets verkställande direktör Jonas Hansson har ett 
mindre ekonomiskt intresse i HealthCap VI GP, som agerar 
som så kallad general partner för Huvudägaren HealthCap 
VI L.P.

Huvudägare
Befintligt  

antal aktier
Tecknings-

åtagande (aktier) 1) Adress

Abingworth 3 805 900 339 623 38 Jermyn Street, London SW1Y 6DN, Storbritannien
MVM 3 805 890 339 623 6 Henrietta Street, London, WC2E 8PU, Storbritannien
HealthCap 7 110 190 339 623 c/o HealthCap GP SA, 18 Avenue d’Ouchy, 1006 Lausanne, Schweiz
NeoMed 1 906 310 203 774 13 Castle Street, St Helier, Jersey, JE4 5UT, Kanalöarna
1) Under förutsättning att priset i Erbjudandet motsvarar mitten i prisintervallet.
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Den 1 oktober 2015 ingick Bolaget ett konsultavtal med 
den tidigare styrelseorföranden i Bolaget, Hugh Y. Reinhoff Jr. 
Enligt avtalet ska Hugh Y. Reinhoff Jr, på begäran av Bolaget, 
från tid till annan utföra vissa konsulttjänster rörande uteveck-
lingen av Decuprate. Ersättningen uppgår till 25 000 USD per 
år med tillägg för sedvanliga kostnader. Konsultavtalet kan 
sägas upp när som helst. De resultat och immateriella rät-
tigheter som kan uppkomma genom det arbete som utförs 
enligt avtalet ska tillfalla Wilson Therapeutics. 

Varken Wilson Therapeutics eller något av dess dotter-
bolag har beviljat lån, säkerheter eller garantier till, eller till 
förmån för, styrelseledamöter eller personer i Bolagets led-
ning. Inga sådana personer har direkt eller indirekt deltagit i 
någon affärstransaktion, som är eller har varit av osedvanlig 
karaktär eller har innehållit osedvanliga villkor, med något 
bolag i Koncernen eller något annat närstående bolag.

Rådgivares intressen
I samband med Erbjudandet tillhandahåller Global Co-ordi-
nators och Joint Bookrunners finansiell rådgivning och andra 
tjänster till Bolaget för vilka de från Bolaget kommer att erhålla 
ersättning motsvarande en på förhand avtalad procentsats 
av bruttointäkterna från teckningen av aktier i Erbjudandet. 
Därutöver kan Bolaget välja att betala en diskretionär ersätt-
ning till Global Co-ordinators och Joint Bookrunners som 
bestäms av Bolaget. Den totala ersättningen som Global Co-
ordinators och Joint Bookrunners kommer att erhålla beror 
på utfallet i Erbjudandet. Från tid till annan kan Global Co-
ordinators och Joint Bookrunners även inom ramen den ordi-
narie verksamheten och i samband med andra transaktioner 
komma att tillhandahålla tjänster till Bolaget.

Kostnader för Erbjudandet
Bolagets kostnader hänförliga till Erbjudandet och noteringen 
på Nasdaq Stockholm beräknas uppgå till cirka 35 miljoner 
SEK. Utöver ersättningen till Global Co-ordinators och Joint 
Bookrunners är Bolagets kostnader bland annat hänförliga till 
kostnader för revisorer, juridisk rådgivning samt tryckning och 
distribution av Prospektet.

Handlingar som hålls tillgängliga för 
inspektion
Bolagets bolagsordning och årsredovisningar för räken-
skapsåren 2013–2015 avseende samtliga bolag i Kon-
cernen, inklusive revisionsberättelser, hålls under Pro-
spektets giltighetsperiod tillgängliga för granskning under 
kontorstid på Bolagets huvudkontor på Västra Trädgårds-
gatan 15 i Stockholm. Bolagets årsredovisningar för räken-
skapsåren 2013–2015 finns också tillgängliga i elektronisk 
form på Bolagets hemsida, www.wilsontherapeutics.com. I 
samband med omräkningen av den finansiella informationen 
för räkenskapsåren 2013 och 2014 i enlighet med IFRS har 
vissa rättelser av fel gjorts i Bolagets räkenskaper för räken-
skapsåren 2013 och 2014. För ytterligare information, se not 
27 i avsnittet ”Historisk finansiell information på sidan 106.
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Skattefrågor i Sverige

Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av Erbjudandet och upptagandet till handel 
av aktierna i Bolaget på Nasdaq Stockholm för fysiska personer och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om 
inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd endast som generell information 
avseende aktierna i Bolaget från och med det att aktierna har upptagits till handel på Nasdaq Stockholm.

Sammanfattningen behandlar inte:

•	 situationer då aktier innehas som lagertillgång i näringsverksamhet;
•	 situationer då aktier innehas av kommandit- eller handelsbolag;
•	 situationer då aktier förvaras på ett investeringssparkonto och är föremål för schablonbeskattning;
•	 de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som 

kan bli tillämpliga då investeraren innehar aktier i Bolaget som anses vara näringsbetingade (skattemässigt);
•	 de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag eller på aktier som 

förvärvats med stöd av sådana aktier;
•	 de särskilda regler som kan bli tillämpliga för fysiska personer som gör eller återför investeraravdrag; 
•	 utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige; eller
•	 utländska företag som har varit svenska företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare 
beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör rådfråga oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser 
som Erbjudandet och upptagandet till handel av aktierna i Bolaget på Nasdaq Stockholm kan medföra för dennes del, inklusive 
tillämpligheten och effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal.

Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar 
och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i 
inkomstslaget kapital är 30 procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skill-
naden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för för-
säljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnads-
beloppet för samtliga aktier av samma slag och sort läggs 
samman och beräknas gemensamt med tillämpning av 
genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade 
aktier får alternativt schablonmetoden användas. Denna 
metod innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 
20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försälj-
ningsutgifter.

Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier får dras av fullt 
ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma 
år dels på aktier, dels på marknadsnoterade värdepapper 
som beskattas som aktier (dock inte andelar i värdepap-
persfonder eller specialfonder som innehåller endast svenska 
fordringsrätter, så kallade räntefonder). Av kapitalförlust som 
inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges 
avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverk-
samhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. 
Skattereduktionen är 30 procent av den del av underskottet 
som inte överstiger 100 000 SEK och 21 procent av det åter-

stående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår. 

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 pro-
cent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear 
Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av för-
valtaren.

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga 
kapitalvinster och skattepliktiga utdelningar, i inkomstslaget 
näringsverksamhet med 22 procents skatt. Beräkning av 
kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på samma sätt som 
för fysiska personer enligt vad som beskrivits ovan.

Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier medges 
endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
värdepapper som beskattas som aktier. Kapitalförlust på 
aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst år, får sparas (hos 
det aktiebolag som haft förlusten) och dras av mot skatte-
pliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som 
beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår 
utan begränsning i tiden. Om en kapitalförlust inte kan dras 
av hos det företag som gjort förlusten, får den dras av mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper 
som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma kon-
cern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen 
och båda företagen begär det för ett beskattningsår som har 
samma deklarationstidpunkt (eller som skulle ha haft det om 
inte något av företagens bokföringsskyldighet upphör). Sär-
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skilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskate-
gorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investment-
företag.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas 
normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetal-
ning från ett svenskt aktiebolag i samband med bland annat 
inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett för-
värvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller 
samtliga ägare till aktier av ett visst slag. Skattesatsen är 30 
procent. Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad 
genom dubbelbeskattningsavtal. I Sverige verkställer nor-
malt Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade 
aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. Sveriges skatte-
avtal medger generellt nedsättning av källskatten till avtalets 
skattesats förutsatt att Euroclear Sweden eller förvaltaren 
erhållit erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigades 
skatterättsliga hemvist. Vidare kan investerare berättigade till 
en reducerad skattesats enligt skatteavtal begära återbetal-
ning från Skatteverket om full källskatt motsvarande 30 pro-
cent har innehållits.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige – och 
som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige – 
kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av 
aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål för beskattning i 
sin hemviststat. 

Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinstbe-
skattning i Sverige vid avyttring av aktier i Bolaget, om de 
vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker 
eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta 
i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten 
av regeln är dock i flera fall begränsad genom dubbelbeskatt-
ningsavtal.
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Koncernens rapport över totalresultat

(Tkr) Not
2015-01-01 

– 2015-12-31
2014-01-01 

– 2014-12-31
2013-01-01 

– 2013-12-31

Nettoomsättning 3 – 91 301
Bruttoresultat – 91 301

Försäljnings- och administrationskostnader 5,7,8,9,15 –17 357 –11 614 –8 679
Forsknings- och utvecklingskostnader 5,7,8,9 –52 961 –43 071 –23 667
Övriga rörelseintäkter 4 35 101 –
Övriga rörelsekostnader – – –66
Rörelseresultat 6 –70 283 –54 493 –32 111

Finansiella intäkter 10 0 62 41
Finansiella kostnader 11 –57 –57 –4
Finansnetto –57 5 37
Resultat före skatt –70 340 –54 488 –32 074

Skatt på årets resultat 12 –167 2 –

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare –70 507 –54 486 –32 074

Övrigt totalresultat
Poster som kommer att omklassificeras till resultatet
Årets omräkningsdifferens 44 78 0
Årets övrigt totalresultat efter skatt 44 78 0

Årets totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare –70 463 –54 408 –32 074

Resultat per aktie före utspädning1) 13 –56 –42 –23
Resultat per aktie efter utspädning1) –56 –42 –23

1) Justerat för split 1:10 som beslutats efter 31 december 2015.
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Koncernens rapport över finansiell ställning

(Tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2013-01-01

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Patent, licenser, produkträttigheter samt liknande rättigheter 14 64 632 64 632 32 360 32 360
Inventarier 15 13 27 38 52
Långfristiga fordringar 16,17 54 54 54 54
Summa anläggningstillgångar 64 699 64 713 32 452 32 466

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 18 4 – 86 –
Aktuell skattefordran 86 – – –
Övriga kortfristiga fordringar 981 615 1 001 538
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 1 093 368 431 173
Likvida medel 20 31 404 23 011 11 151 4 716
Summa omsättningstillgångar 33 568 23 994 12 669 5 427

SUMMA TILLGÅNGAR 98 267 88 707 45 121 37 893

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 22
Aktiekapital 1 702 813 391 210
Övrigt tillskjutet kapital 246 132 172 121 75 514 40 943
Reserver 122 78 0 –
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat –163 394 –92 887 –38 401 –6 327
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 84 562 80 125 37 504 34 826

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld 12 – 3 – –
Långfristiga avsättningar 9,23 3 447 1 217 501 94
Summa långfristiga skulder 3 447 1 220 501 94

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 17,18 3 119 4 598 5 130 2 015
Aktuell skatteskuld – 10 – –
Övriga kortfristiga skulder 348 255 168 142
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 6 791 2 499 1 818 816
Summa kortfristiga skulder 10 258 7 362 7 116 2 973

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 98 267 88 707 45 121 37 893

För information om ställda säkerheter och eventualförpliktelser se not 26.
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

(Tkr) Aktiekapital

 Övrigt  
tillskjutet 

kapital
Omräknings-

reserv

Balanserade 
vinstmedel 

inklusive årets 
resultat

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande Totalt

Ingående eget kapital 2013-01-01 210 40 943 – –6 327 – 34 826

Årets resultat – – – –32 074 – –32 074
Årets övrigt totalresultat – – 0 – – –
Årets totalresultat – – 0 –32 074 – –32 074

Transaktioner med ägare:
Nyemission 181 33 920 – – – 34 101
Emissionskostnader före skatt – –22 – – – –22
Personaloptionsprogram – 673 – – – 673
Summa transaktioner med ägare 181 34 571 – – – 34 752

Utgående eget kapital 2013-12-31 391 75 514 0 –38 401 – 37 504

Ingående eget kapital 2014-01-01 391 75 514 0 –38 401 – 37 504

Årets resultat – – – –54 486 – –54 486
Årets övrigt totalresultat – – 78 – – 78
Årets totalresultat – – 78 –54 486 – –54 408

Transaktioner med ägare:
Nyemission 422 95 060 – – – 95 482
Emissionskostnader – –122 – – – –122
Personaloptionsprogram – 1 669 – – – 1 669
Summa transaktioner med ägare 422 96 607 – – – 97 029

Utgående eget kapital 2014-12-31 813 172 121 78 –92 887 – 80 125

Ingående eget kapital 2015-01-01 813 172 121 78 –92 887 – 80 125

Årets resultat – – – –70 507 – –70 507
Årets övrigt totalresultat – – 44 – – 44
Årets totalresultat – – 44 –70 507 – –70 463

Transaktioner med ägare:
Nyemission 889 69 111 – – – 70 000
Emissionskostnader – –107 – – – –107
Personaloptionsprogram – 5 007 – – – 5 007
Summa transaktioner med ägare 889 74 011 – – – 74 900

Utgående eget kapital 2015-12-31 1 702 246 132 122 –163 394 – 84 562
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Koncernens kassaflödesanalys

(Tkr) Not
2015-01-01 

– 2015-12-31
2014-01-01 

– 2014-12-31
2013-01-01 

– 2013-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat –70 283 –54 493 –32 111
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 20 7 262 2 395 1 095
Erhållen ränta 0 62 41
Erlagd ränta –5 –4 –4
Betald inkomstskatt –267 –3 –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital –63 293 –52 043 –30 979

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar –1 095 577 –807
Förändring av rörelseskulder 2 893 219 4 142
Kassaflöde från den löpande verksamheten –61 495 –51 247 –27 644

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar 14, 20 – –32 295 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten – –32 295 –

Finansieringsverksamheten
Nyemission 70 000 95 429 34 101
Emissionskostnader –107 –122 –22
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 69 893 95 307 34 079

Årets kassaflöde 8 398 11 765 6 435

Likvida medel vid årets början 23 011 11 151 4 716
Kursdifferens i likvida medel –5 95 –
Likvida medel vid årets slut 20 31 404 23 011 11 151
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Dessa finansiella rapporter omfattar det svenska moderbolaget 
Wilson Therapeutics AB (Wilson), organisationsnummer 556893-
0357 och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamhet 
är utveckling av läkemedel.

Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte i Stock-
holm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Västra trädgårds-
gatan 15, 111 53 Stockholm.

Dessa finansiella rapporter godkändes av styrelsen i Bolaget den 
28 april 2016.

Tillämpade regelverk
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) såsom de fastställts av Europe-
iska unionen (EU). Därtill följer koncernredovisningen rekommenda-
tionen från Rådet för finansiell rapportering RFR 1 ”Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner”.

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte annat 
anges, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras 
i koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper 
har tillämpats konsekvent av koncernens bolag.

Detta är koncernens första finansiella rapport i enlighet med IFRS 
med tidpunkt för övergång 1 januari 2013. Koncernen tillämpade 
tidigare BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Övergången till IFRS har skett i enlighet med IFRS 1 Första gången 
IFRS tillämpas. Övergången till IFRS beskrivs i mer detalj i not 27 
Övergång till IFRS.

Bolaget har gjort bedömningen att förutsättningar för fortsatt drift 
föreligger, vilket baseras på en bedömning av att befintliga medel i 
Bolaget är tillräckliga för att fortsätta driften fram till årsskiftet under 
förutsättning att vissa kostnadsbesparingar görs i förhållande till den 
budget som tillämpas om Erbjudandet genomförs.

Värderingsgrunder
Tillgångar, avsättningar och skulder har baserats på anskaffnings-
värden om inget annat anges nedan.

Valuta
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen 
bedriver sin verksamhet. Moderbolagets funktionella valuta är 
svenska kronor som även utgör rapporteringsvaluta för moder-
bolaget och koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna 
presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat 
anges, avrundade till närmaste tusental (tkr).

Nya eller ändrade IFRS som ännu inte tillämpats
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande 
räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa 
finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar med framtida tillämp-
ning planeras inte att förtidstillämpas. Nedan beskrivs de IFRS 
som väntas ha en påverkan eller kan komma att ha en påverkan på 
koncernens finansiella rapporter. Utöver de IFRS som beskrivs nedan 
väntas övriga nyheter som IASB har godkänt inte ha någon påverkan 
på koncernens finansiella rapporter.

IFRS 9 kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovis-
ning och värdering. Den innehåller regler för klassificering och värde-
ring av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning av finansiella 
instrument och säkringsredovisning. Standarden ska tillämpas från 
och med 1 januari 2018. Wilson har ännu inte utvärderat den nya 

standarden men bedömer preliminärt att den inte kommer att ha 
någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter. EU 
har ännu inte godkänt standarden.

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers ersätter samt-
liga tidigare utgivna standarder och tolkningar som hanterar intäkter. 
IFRS 15 innehåller således en samlad modell för all intäktsredovis-
ning. Tanken med standarden är att allt tar sin början i ett avtal om 
försäljning av en vara eller tjänst, mellan två parter. Inledningsvis 
ska ett kundavtal identifieras, vilket hos säljaren genererar en till-
gång (rättigheter, ett löfte om erhållande av ersättning) och en skuld 
(åtagande, ett löfte om överföring av varor/tjänster). Enligt modellen 
ska sedan en intäkt redovisas och därigenom påvisa att åtagandet 
att leverera utlovade varor eller tjänster till kunden uppfyllts. Vidare 
kommer de finansiella rapporterna påverkas i form av väsentligt 
utökade upplysningskrav. Standarden ska tillämpas från 1 januari 
2018. Under 2016 kommer arbetet påbörjas med att utvärdera vilka 
effekter den nya standarden kommer att få på koncernens resultat 
och finansiell ställning. EU har ännu inte godkänt standarden.

IFRS 16 ersätter IAS 17 från och med 1 januari 2019. Än så länge 
finns ingen information om när EU kommer godkänna standarden, 
varför inget beslut finns om när eller hur standarden kommer att 
tillämpas. Någon utvärdering av effekterna av standarden har ännu 
inte påbörjats.

Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt 
av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv 
månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kort-
fristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas åter-
vinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Konsolidering
Dotterbolag
Dotterbolag är bolag som står under Wilson Therapeutic AB:s 
bestämmande inflytande. En investerare har bestämmande infly-
tande över ett bolag när investeraren exponeras för, eller har rätt till, 
rörlig avkastning från sitt engagemang i bolaget och kan påverka 
avkastningen genom sitt inflytande.

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär 
att förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom 
koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar 
dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på 
förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna 
skulder samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande. 
Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är 
hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, 
som uppkommer redovisas direkt i årets resultat. Vid rörelseförvärv 
där överförd ersättning överstiger det verkliga värdet av förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder som redovisas separat, redovisas 
skillnaden som goodwill.

Dotterbolags finansiella rapporter inkluderas i koncernredo-
visningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det 
bestämmande inflytandet upphör.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och 
orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncernin-
terna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid 
upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimi-
neras på samma sätt, men endast i den utsträckning det inte finns 
något nedskrivningsbehov.
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Valutaomräkning
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 
till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära till-
gångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakurs-
differenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. 
Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder 
redovisas i rörelseresultatet, medan kursvinster och kursförluster på 
finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.
Omräkning av utlandsverksamheter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, omräknas från utlands-
verksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsva-
luta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. 
Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska 
kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av de 
valutakurser som förelegat vid respektive transaktionstidpunkt. 
Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlands-
verksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en 
separat komponent i eget kapital, benämnd omräkningsreserv. 

Intäkter
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för 
var och en av koncernens verksamheter. Intäkter innefattar det verk-
liga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda 
tjänster i koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklu-
sive mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter eliminering av 
koncernintern försäljning.

Wilson Therapeutics hade under 2013 och 2014 mindre intäkter 
som utgjordes av royalties för försäljning av bolagets produkt 
Decuprate i Europa. Under den tiden innehades de europeiska försälj-
ningsrättigheterna för produkten av Medical Need Europe AB. De 
sålde produkten via licensförskrivning utan marknadsgodkännande 
till ett fåtal patienter och var då skyldiga att betala royalties till bolaget. 
Under 2014 förvärvade Wilson Therapeutics de europeiska rättighe-
terna till produkten och därmed upphörde royaltybetalningarna.

Finansiella intäkter
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och valutakursvinster. 
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. Effek-
tivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida 
in- och utbetalningarna under ett finansiellt instruments förväntade 
löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade netto-
värde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits 
av avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskost-
nader och alla andra över- och underkurser.

Erhållen utdelning redovisas när rätten till att erhålla utdelning 
fastställts.

Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom lön, sociala avgifter, 
semesterersättning och bonus kostnadsförs i den period när de 
anställda utför tjänsterna.

Pensioner
Koncernens pensionsåtaganden omfattas enbart av avgiftsbe-
stämda planer. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan 
enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk 
enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser 
att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har till-
räckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som 
hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande 
eller tidigare perioder. Koncernen har därmed ingen ytterligare risk. 
För koncernens förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda 

planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas 
genom att de anställda utfört tjänster åt koncernen under en period.

Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av 
personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan 
realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan 
att avsluta en anställning före den normala tidpunkten. När ersätt-
ningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, 
redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att 
accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera erbju-
dandet tillförlitligt kan uppskattas.

Optionsprogram
Aktierelaterade ersättningar i bolaget avser personaloptionsprogram 
som regleras med egetkapitalinstrument.

Det verkliga värdet av aktierelaterader ersättningar redovisas som 
personalkostnad. Det verkliga värdet av personaloptionerna fastställs 
per tilldelningstidpunkten med Black-Scholes modell för prissättning 
av optioner. Kostnaden redovisas, tillsammans med en motsvarande 
ökning av eget kapital, under den period som prestations- och intjä-
ningsvillkoren uppfylls, till och med det datum då de anställda som 
berörs är fullt berättigade till ersättningen.

Den ackumulerade kostnaden som redovisas vid varje rapporte-
ringstillfälle visar i vilken utsträckning intjänandeperioden har avver-
kats med en uppskattning av det antal aktierelaterade instrument 
som slutligen kommer att bli fullt intjänade.

Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade instrument till 
anställda som ersättning för köpta tjänster ska kostnadsföras förde-
lade på de perioder under vilka tjänsterna utförs. Kostnaden ska då 
beräknas med tillämpning av samma värderingsmodell som använts 
när optionerna ställdes ut. Den avsättning som görs omvärderas vid 
varje rapporttillfälle.

Leasing
Leasingavtal där leasegivaren i huvudsak behåller alla risker och 
fördelar med äganderätten klassificeras som operationella. Leasing-
avgifter kostnadsförs linjärt i resultaträkningen under leasingperi-
oden. Hänsyn tas initialt till eventuella incitament som har erhållits vid 
tecknandet av leasingkontraktet. I koncernen finns endast leasing-
avtal som redovisas som operationella.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader består huvudsakligen av räntekostnader på lån 
och valutakursförluster. Räntekostnader på lån redovisas enligt effek-
tivräntemetoden. Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas 
netto.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst-
skatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion 
redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande 
skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat respektive i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktu-
ellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i 
praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även juste-
ring av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräknings-
metoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dess redovisade 
värden. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga 
till andelar i dotterbolag som inte förväntas bli återförda inom över-
skådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på 
hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade 
eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per 
balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 
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Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatte-
skulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är 
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna 
skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att 
de kan utnyttjas.

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar består i koncernen av teknologi i 
form av patent, licenser produkträttigheter och liknande rättigheter 
och värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I koncernen finns endast förvär-
vade immateriella tillgångar.

Patent, licenser, produkträttigheter samt liknande rättigheter 
Immateriella tillgångar med begränsad livslängd redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas 
vid varje bokslutstillfälle och justeras vid behov. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall till-
gångens restvärde.

Utgifter för utvecklingsaktiviteter 
Utvecklingsutgifter aktiveras när de uppfyller kriterierna enligt IAS 38 
och beräknas uppgå till väsentliga belopp för utvecklingssatsningen 
som helhet. I övrigt kostnadsförs utvecklingsutgifter som normala 
rörelsekostnader. De viktigaste kriterierna för aktivering är att utveck-
lingsarbetets slutprodukt har en påvisbar framtida intjäning eller kost-
nadsbesparing och kassaflöde och att det finns tekniska och finan-
siella förutsättningar för att fullfölja utvecklingsarbetet när det startas. 
Marknadsgodkännande har ännu inte erhållits och därmed har inga 
utgifter aktiverats. 

Förvärvade immateriella tillgångar
Förvärvade immateriella tillgångar i koncernen redovisas till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och even-
tuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt 
utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i 
skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.

Avskrivningsprinciper
Efter påbörjad kommersialisering kommer Patent, licenser, produk-
trättigheter och liknande rättigheter skrivas av linjärt över förväntad 
nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och redovisas 
i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att 
bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet 
med anskaffningen.

Det redovisade värdet för en tillgång tas bort från balansräkningen 
vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska 
fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av till-
gången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrang-
ering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och 
tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskost-
nader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Den beräknade nyttjandeperioden för koncernens inventarier är fem 
år. Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder 
omprövas vid varje års slut.

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller en immate-
riell tillgång som ännu inte är färdig att nyttjas, exempelvis koncer-
nens immateriella tillgångar där avskrivning ännu inte har påbörjats, 
prövas minst årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov samt 
när indikation på nedskrivning föreligger. Tillgångar som skrivs av 
bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller 
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är 
återvinningsbart.

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovi-
sade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är 
det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskost-
nader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivnings-
behov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).

För att testa värdet av immateriella anläggningstillgångar använder 
Wilson Therapeutics en sannolikhetsjusterad kassaflödesmodell. 
Värdering av pågående utvecklingsprojekt beräknas genom att de 
förväntade framtida kassaflödena nuvärdesberäknas och sanno-
likhetsjusteras för att ta hänsyn till utvecklingsrisken. Värderingen 
beaktar kassaflödet för de närmaste 20 åren och omfattar inte beräk-
ning av något residualvärde därefter.

Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet 
bedöms överstiga redovisat värde. Återföring sker dock inte med ett 
belopp som är större än att det redovisade värdet uppgår till vad det 
hade varit om nedskrivning inte hade redovisats i tidigare perioder. 
Nedskrivning av eventuell goodwill återförs dock aldrig.

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen 
när koncernen blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Kundfordringar redovisas när faktura har skickats. Skuld redovisas 
när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att 
betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder 
redovisas när faktura mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna 
i avtalet realiseras, förfaller eller koncernen förlorar kontrollen över 
dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs 
eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell 
skuld. 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas 
med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en 
legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera 
posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången 
och reglera skulden.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärs-
dagen. Affärsdagen utgör den dag då bolaget förbinder sig att 
förvärva eller avyttra tillgången.

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde 
motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transak-
tionskostnader för alla finansiella instrument som finns i koncernen. 
Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen bland 
annat utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen 
avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovis-
ningstillfället. Koncernen innehar finansiella instrument i följande 
kategorier:

– Lånefordringar och kundfordringar
– Andra finansiella skulder

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte 
är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som 
inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms 
utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. 
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Andra finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder ingår i denna kategori. Skulderna 
värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objek-
tiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell till-
gång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller 
grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs 
ned endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov 
till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången 
redovisats första gången (en “förlusthändelse”) och att denna 
händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade fram-
tida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finan-
siella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Till de kriterier som koncernen använder för att fastställa om det 
föreligger objektiva bevis för nedskrivningsbehov hör betydande 
finansiella svårigheter hos emittenten eller gäldenären, ett avtalsbrott, 
såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller kapitalbe-
lopp eller att det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs 
eller annan finansiell rekonstruktion.

För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas 
nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde 
och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive fram-
tida kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den finan-
siella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade 
värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens 
resultat.

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och 
minskningen objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade 
efter att nedskrivningen redovisades återförs den tidigare redovisade 
nedskrivningen i koncernens resultat.

Likvida medel
Likvida medel består av kassa- och bankmedel.

Utdelningar
Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i koncer-
nens finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns.

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder 
ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera 
avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när det 
finns en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en 
inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska 
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en till-
förlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar görs med 
det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att 
reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av 
när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom 
diskontering av det förväntade framtida kassaflödet.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande 
som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas 
endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns 
ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på 
grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas.

Not 2 Bedömningar och uppskattningar
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att 
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör 
antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna 
och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kost-
nader. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar.

Uppskattningarna och antagandena utvärderas löpande. 
Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs 
om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period 
ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder.

Viktiga bedömningar
Väsentliga redovisningsmässiga bedömningar som gjorts vid tillämp-
ningen av koncernens redovisningsprinciper avser koncernens redo-
visningsmässiga bedömning av tilläggsköpeskillingar vid tillgångs-
förvärv. 2014 förvärvade Wilson Therapeutics tillgångarna i TTM 
Europe Development AB, omfattande de europeiska rättigheterna för 
bolagets produkt Decuprate. Enligt förvärvsavtalet ska Wilson Thera-
peutics betala en tilläggsköpeskilling om 4,5 MEUR när produkten 
har godkänts för försäljning på den europeiska marknaden. IAS 38 
(Immateriella tillgångar) saknar vägledning om hur tilläggsköpeskil-
lingar vid tillgångsförvärv ska redovisas när köparen har möjlighet att 
påverka utfallet av den framtida tilläggsköpeskillingen. Ett policyval 
har därför gjorts, vilket innebär att tilläggsköpeskillingen inte inklu-
deras den initiala redovisningen av de immateriella tillgångarna då 
bolaget kan påverka dess utfall i sin helhet. För ytterligare upplys-
ningar, se not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser.

Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar
De källor till osäkerheter i uppskattningar som innebär en signifikant 
risk för att tillgångars eller skulders värde kan komma att behöva 
justeras i väsentlig grad under det kommande räkenskapsåret är 
nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar med obestämbar 
nyttjandeperiod.

Nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar med obestämbar 
nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga 
att nyttjas
Vid nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar med obestämbar 
nyttjandeperiod måste ett antal väsentliga antaganden och bedöm-
ningar beaktas för att kunna beräkna ett återvinningsvärde. Dessa 
antaganden och bedömningar hänför sig bland annat till: förväntat 
försäljningspris för bolagets produkt Decuprate, förväntad mark-
nadspenetration, förväntade utvecklings-, försäljnings och mark-
nadsföringskostnader samt förväntad sannolikhet att produkten tar 
sig igenom utvecklingsstegen som återstår. Antagandena bygger på 
bransch- och marknadsspecifika data och tas fram av företagsled-
ningen och granskas av styrelsen. För mer information om nedskriv-
ningsprövningen av immateriella tillgångar med obestämbar nyttjan-
deperiod, se not 14.
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Not 3 Rörelsesegment
Wilson delar inte upp verksamheten i olika segment utan ser hela 
koncernens verksamhet som ett segment. Indelningen speglar före-
tagets interna organisation och rapportsystem. Wilson Therapeutics 
högste verkställande beslutsfattare är den verkställande direktören.

Koncernens nettoomsättning fördelas på följande geografiska 
marknader, baserat på var kunden finns. Intäkterna under 2013 och 
2014 härrör från royalties betalda av Medical Need Europe AB.

2015 2014 2013

Sverige – 91 301

Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar hänför 
sig endast till svenska bolag.

2015 2014 2013

Sverige 64 645 64 659 32 398

Not 4 Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter på 35 tkr (101 tkr, 0 tkr) avser valutakursdiffe-
renser och vidarefakturering av inköp.

Not 5 Arvode till revisorer
2015 2014 2013

Ernst &Young AB
Revisionsuppdraget 208 – –
Annan revisionsverksamhet 25 – –
Skatterådgivning – – –
Övriga tjänster 821 – –

1 054 – –

Övriga byråer
Revisionsuppdraget 6 114 99
Annan revisionsverksamhet 8 22 –
Skatterådgivning – 73 –
Övriga tjänster – 255 202

14 464 301

Not 6 Kostnader per kostnadsslag
2015 2014 2013

Övriga externa kostnader 46 613 42 335 24 291
Personalkostnader 23 691 12 340 8 041
Av- och nedskrivningar 14 11 14
Övriga rörelsekostnader – – 66

70 318 54 686 32 412

Not 7 Leasingavtal
Operationell leasetagare
Årets leasingkostnader avseende operationella leasingavtal utgörs 
främst av lokalhyror och kontorsutrustning. Hyresavtal för lokal i 
moderbolaget är fram till 2015-12-31 med möjlighet till förlängning 
på ett år. Hyresavtalet har förlängts för 2016. Hyresnivån höjs med 
2% per år.

Framtida betalningsåtaganden per 31 december för operationella 
leasingkontrakt fördelar sig enligt följande:

2015 2014 2013

Framtida minimi - 
leaseavgifter
Inom 1 år 287 282 –
Mellan 1–5 år – – –
Mer än 5 år – – –

287 282 –

Årets leasingkostnader 
 avseende operationella 
leasingavtal uppgår till: 373 354 285
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Not 8 Anställda och personalkostnader
Medelantal anställda

2015 2014 2013

Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Moderföretaget
Sverige 3 80% 4 50% 4 50%
Schweiz 1 100% 1 100% 0 0%

4 83% 5 60% 4 50%

Dotterföretag
USA 2 0% 1 100% 1 100%

2 0% 1 100% 1 100%

Koncernen totalt 6 71% 6 67% 5 60%

Löner och andra ersättningar, pensionskostnader samt sociala kostnader till styrelse och ledande befattningshavare  
samt övriga anställda 

2015 2014 2013

Löner 
och andra 

ersättningar

Sociala  
kostnader 

(varav pensions-
kostnader)

Löner 
och andra 

ersättningar

Sociala   
kostnader  

(varav pensions-
kostnader)

Löner 
och andra 

ersättningar

Sociala  
kostnader  

(varav pensions-
kostnader)

Moderföretaget
Styrelse och ledande 
befattningshavare 11 083 5512 5 353 2 455 4 163 2 295

(1 724) (718) (680)
Övriga anställda 416 148 346 133 258 94

(16) (14) (11)
Dotterföretag
Styrelse och ledande 
befattningshavare 6 197 204 3 737 129 1 303 70

(8) (117) (70)
Totalt 17 696 5 864 9 436 2 717 5 724 2 459

(1 748) (849) (761)

       
Redovisad lönekostnad som är relaterad till optionsprogrammet uppgår till 4 963 tkr (1 669 tkr, 674 tkr)

Ledande befattningshavare inkluderar styrelsen samt verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Andel kvinnor i styrelsen 17% 0% 0%
Andel män i styrelsen 83% 100% 100%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 14% 20% 25%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 86% 80% 75%
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Fortsättning Not 8

Upplysningar avseende ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Grundlön, 
styrelsearvode

Pensions-
kostnad

Rörlig 
ersättning

Aktierelaterad 
ersättning

Övrig  
ersättning Totalt

2015
Styrelseordförande
Hugh Rienhoff (t. nov-15) 375 – – 377 – 752
Andrew Kay (fr. nov-15) 125 – – 588 – 713

Styrelseledamöter*
Hans Schikan (fr. jul-15) 62 – – 642 – 704

Ledande befattningshavare
VD 2 293 550 286 1 170 – 4 299
Övriga ledande befattningshavare (6 st) 8 744 1 182 483 2 135 12 544
varav dotterföretag 4 946 8 188 311 – 5 453
Totalt 11 599 1 732 769 4 912 – 19 012

Grundlön, 
styrelsearvode

Pensions-
kostnad

Rörlig 
ersättning

Aktierelaterad 
ersättning

Övrig 
ersättning Totalt

2014
Styrelseordförande*
Hugh Rienhoff 524 – – 495 – 1 019

Ledande befattningshavare
VD 1 551 330 – 358 – 2 239
Övriga ledande befattningshavare (4 st) 5 064 506 301 797 – 6 668
varav dotterföretag 2 534 117 183 – – 2 834
Totalt 7 139 836 301 1 650 – 9 926

       
       

Grundlön, 
styrelsearvode

Pensions-
kostnad

Rörlig 
ersättning

Aktierelaterad 
ersättning

Övrig 
ersättning Totalt

2013
Styrelseordförande*
Hugh Rienhoff 167 – – 244 – 411

Ledande befattningshavare
VD 1 008 302 325 183 – 1 818
Övriga ledande befattningshavare (3 st) 3 065 447 230 244 – 3 986
varav dotterföretag 1 303 71 – – – 1 374
Totalt 4 240 749 555 671 – 6 215

*  Utöver ledamöter nämnda i tabellen var Genghis Lloyd-Harris, Bali Muralidhar, Mårten Steen och Dina Chaya ledamöter under 2015; Genghis Lloyd-Harris, Bali Muralidhar, Mårten Steen, 
Björn Odlander, Chandler Robinson och Peder Walberg ledamöter under 2014; Mårten Steen, Björn Odlander, Chandler Robinson och Peder Walberg ledamöter under 2013. Ingen av 
dessa ledamöter erhöll något arvode under dessa år.
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Fortsättning Not 8

Ersättningar ledande befattningshavare
Ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befatt-
ningshavare utgörs av grundlön, pensionsförmåner, rörlig ersättning 
och personaloptioner. Med andra ledande befattningshavare avses 
de fem personer som tillsammans med verkställande direktören 
utgör koncernledningen. Övriga ledande befattningshavare avser 
Chief Financial Officer, Chief Medical Officer, Chief Scientific Officer, 
VP Clinical Operations och VP Chemical Manufacturing and Control. 

Pensioner
Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern 
för den verkställande direktören är 65 år och pensionspremien 
motsvarar ITP-planen. Pensionsåtagandena för övriga svenska 
ledande befattningshavare motsvarar ITP-planen och för utländska 
befattningshavare marknadsmässiga villkor i respektive land. 
Pensionsåldern är 65 år för samtliga övriga ledande befattningsha-
vare. Inga övriga pensionsförpliktelser förekommer.

Rörlig ersättning
Med rörlig ersättning avses rörlig bonus baserad på en fast andel av 
grundlönen. Utfallet baseras på en intjäningsperiod om ett år, och 
är beroende av uppfyllelse av en kombination av i förväg uppsatta 
personliga mål och företagsmål. Det maximala utfallet för den verk-
ställande direktören uppgår till 30% av grundlönen och för övriga 
ledande befattningshavare till 20% av grundlönen.

Personaloptioner
Wilson Therapeutics AB har ett utestående program för perso-
naloptioner. I programmet ingår styrelseledamöter, verkställande 
direktören, övriga ledande befattningshavare samt vissa anställda 
som inte ingår i ledningsgruppen. Tilldelade personaloptioner måste 
intjänas genom fortsatt anställning under intjänandeperioden för att 
kunna utnyttjas. Om en anställd lämnar bolaget förverkas tilldelade 
personaloptioner som ännu inte intjänats. En intjänad personaloption 
ger rätt att teckna en aktie i Wilson Therapeutics AB till ett fastställt 
lösenpris. Lösenpriset uppgår till kvotvärdet för en stamaktie, och 
deltagarna har inte erlagt någon optionspremie. För övrig information 
om personaloptionsprogrammet se not 9 Optioner.

Avgångsvederlag
Om uppsägningen av anställning sker gäller för den verkställande 
direktören en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Verk-
ställande direktören har inte rätt till särskilt avgångsvederlag men 
får lön under uppsägningstiden. Mellan bolaget och andra ledande 
befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex 
månader under vilken lön utgår. Till styrelseledamöterna utgår inget 
avgångsvederlag.

Not 9 Optioner
Wilson Therapeutics AB har ett utestående program för personalop-
tioner. I programmet ingår styrelseledamöter, verkställande direk-
tören, övriga ledande befattningshavare samt vissa anställda som 
inte ingår i ledningsgruppen. Därutöver har vissa konsulter tilldelats 
optioner. Tilldelade personaloptioner måste intjänas genom fortsatt 
anställning under intjänandeperioden för att kunna utnyttjas. Optio-
nerna kan endast utnyttjas om bolaget börsintroduceras eller säljs i 
sin helhet på annat sätt. Intjänandeperioden omfattar totalt 4 år efter 
tilldelningsdagen, och på de första fyra årsdagarna av tilldelnings-
dagen intjänas i sin helhet en fjärdedel av optionerna som tilldelats om 
optionsinnehavaren då fortfarande är aktiv i bolaget. Om en anställd 
lämnar bolaget förverkas tilldelade personaloptioner som ännu inte 
intjänats. En intjänad personaloption ger rätt att teckna en aktie i 
Wilson Therapeutics AB till ett fastställt lösenpris. Vid direkt försälj-
ning till ny ägare intjänas samtliga tilldelade ej förverkade optioner 
omedelbart. Lösenpriset uppgår till kvotvärdet för en stamaktie, och 
deltagarna har ej erlagt någon optionspremie. Personaloptionerna 
förfaller efter 10 år från tilldelningsdatumet om dessa då ej utnyttjats.

Personaloptionerna värderas enligt den så kallade Black & 
Scholes-modellen vilket innebär att värdet på personaloptionerna 
bl a är avhängigt på värdet av den underliggande aktien, som i det 
här fallet är stamaktien. Då noterade kurser ej finns att tillgå för 
den underliggande aktien har värdet beräknats baserat på senast 
genomförda affärer med bolagets preferensaktier med extern part. 
Volatiliteten baseras på ett beräknat genomsnitt för jämförbara 
börsnoterade företag. Den riskfria räntan jämställs med räntan för 
10-åriga svenska statsobligationer.

Totalkostnad för optionsprogrammet för respektive räkenskapsår 
samt utställda personaloptioner vid slutet av respektive räken-
skapsår har angivits nedan. Med totalkostnad avses de kostnader för 
optionsprogrammet som har redovisats i resultaträkningen inklusive 
sociala avgifter. Med ackumulerat antal utestående avses totalt antal 
personaloptioner som har tilldelats till anställda och inte har förver-
kats, och med ackumulerat antal intjänade avses antal personalop-
tioner som har tjänats in per respektive bokslutsdatum.

Räkenskapsår Totalkostnad

2013 1 080 646
2014 2 384 954
2015 7 238 052

Tilldelade personaloptioner

Ackumulerat  
antal 

utestående

Ackumulerat 
antal  

intjänade

Per 2013-12-31 23 600 4 950
Per 2014-12-31 52 800 10 850
Per 2015-12-31 165 500 23 925
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Fortsättning Not 9

Tilldelade per år, 
personaloptioner

Antal  
utestående per            

2015-12-31 Lösenkurs

Värde per  
tilldelad option, 

spann

Värde per 
tilldelad option, 

vägt snitt
Volatilitet, 

spann
Värde per aktie, 

vägt snitt Förfall

2012 19 300 1,11 61,59–61,60 62 60% 63 2022 
2013 2 050 1,11 86,61–108,56 90 60% 91 2023 
2014 26 700 1,11 130,37–134,19 133 60% 134 2024 
2015 117 450 1,11 164,59–177,11 171 60% 172 2025 

Under 2015 tilldelade bolaget 117 450 personaloptioner av vilka VD och övriga ledande befattningshavare tilldelades 73 000 st, motsvarande 
62 procent. 4 750 optioner förverkades, samtliga tillhörande övriga ledande befattningshavare. Nedan framgår förändringar och innehav av 
personaloptioner per balansdagen för den verkställande direktören, styrelseledamöter, övriga ledande befattningshavare samt övriga anställda 
och konsulter.

Innehavare

Antal 
utestående
2013-01-01

Tilldelade/
förverkade

Antal 
utestående
2013-12-31

Tilldelade/
förverkade

Antal 
utestående
2014-12-31

Tilldelade/
förverkade

Antal 
utestående
2015-12-31

VD Jonas Hansson 7 500 – 7 500 5 000 12 500 24 800 37 300
Styr.ordför. Andrew Kay (fr. nov-15) – – – – – 25 500 25 500
Styr.ordför. Hugh Rienhoff (t. nov-15) 10 000 – 10 000 7 000 17 000 – 17 000
Styrelseledamot Hans Schikan – – – – – 17 000 17 000
Övriga ledande befattningshavare 2 000 3 500 5 500 17 000 22 500 42 950 65 450
Övriga anställda & konsulter 300 300 600 200 800 2 450 3 250

Bolaget har ställt ut 165 500 teckningsoptioner som innehas av dotterbolaget Wilson Therapeutics Incentive AB som hedge för att kunna leve-
rera aktier relaterade till personal optionerna.

Efter den 31 december 2015 beslutades om en aktiesplit 1:10. Spliten ökade antalet utestående personaloptioner och teckningsoptioner 
med en faktor på 10 samtidigt som lösenkursen per option ändrades till 1/10 av lösenkursen före split. Utspädningseffekt, totalkostnad och 
totalt värde för programmet påverkas inte av spliten.

Not 10 Finansiella intäkter
2015 2014 2013

Ränteintäkter 0 62 41
0 62 41

Not 11 Finansiella kostnader
2015 2014 2013

Räntekostnader –5 –57 –4
Kursdifferenser –52 0 0

–57 –57 –4

Not 12 Skatt på årets resultat
2015 2014 2013

Aktuell skatt –72 5 –
Justering avseende tidigare år –98 – –
Förändring av uppskjuten 
skatt avseende temporära 
skillnader 3 –3 –
Redovisad skatt –167 2 –

Avstämning av effektiv 
skattesats
Resultat före skatt –70 340 –54 488 –32 074
Skatt enligt gällande skatte-
sats för moderbolaget (22%) 15 475 11 988 7 056
Effekt av andra skattesatser 
för utländska dotterbolag 33 –1 –
Skatt avseende ej redovisad 
uppskjuten skattefordran –15 652 –11 968 –6 919
Ej avdragsgilla kostnader –36 –89 –179
Ej skattepliktiga intäkter 111 72 42
Skatt hänförlig till tidigare år –98 – –
Redovisad skatt –167 2 –

Koncernen har skatteposter avseende emissionskostnader som 
redovisas direkt mot eget kapital. 
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Fortsättning Not 12

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld
I nedanstående tabell specificeras skatteeffekten av de temporära skillnaderna:

2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Uppskjuten skatteskuld
Obeskattade reserver i legala enheter – 3 –
Redovisat värde – 3 –

Specifikation av förändring av uppskjuten skatteskuld:

2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående redovisat värde 3 – –
Förändring av temporära skillnader –3 3 –
Utgående redovisat värde uppskjuten skatteskuld – 3 –

Det finns skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i balansräkningen uppgående till 163 184 
tkr (91 932 tkr, 37 407 tkr) och de har ingen tidsbegränsning. Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster, då det inte är 
sannolikt att koncernen kommer att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.

Not 13 Resultat per aktie
2015 2014 2013

Resultat per aktie före och 
efter utspädning
Årets resultat (tkr) hänför-
ligt till moderbolagets 
aktieägare –70 507 –54 486 –32 074
Preferensaktiernas rätt till 
utdelning avseende räken-
skapsåret (tkr) 10 011 6 447 1 537
Årets resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 
justerat för preferensaktier 
(tkr) –80 518 –60 933 –33 609
Genomsnittligt antal utestå-
ende stamaktier1) 1 450 000 1 450 000 1 450 000
Resultat per aktie före 
utspädning (SEK)1) –56 –42 –23

Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det 
vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier för utspädnings-
effekten av samtliga potentiella stamaktier. Dessa potentiella stamak-
tier är hänförliga till de optioner som tilldelades ledande befattnings-
havare och konsulter under åren 2012–2015. Se vidare not 9. Om 
årets resultat är negativt betraktas inte optionerna som utspädande. 
Optionerna är heller inte utspädande om lösenkursen, inklusive 
tillägg för värdet av kvarstående framtida tjänster att redovisa under 
intjänandeperioden, överstiger periodens genomsnittliga börskurs. 
Ingen utspädningseffekt föreligger för optionsprogrammet eftersom 
resultatet för åren som presenteras ovan har varit negativt.

För upplysning om förändring av antalet utestående aktier, se 
not 22 Eget kapital.

Upplysningsändamål
I samband med noteringen på Nasdaq Stockholm kommer samtliga 
preferensaktier av serie A och samtliga preferensaktier av serie B i 
Bolaget att omvandlas till stamaktier genom omstämpling av varje 
preferensaktie till en stamaktie (1:1), vilket medför att alla aktier i 
Bolaget efter detta kommer att vara stamaktier. För ytterligare infor-
mation, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Omvand-
ling av aktier i samband med Erbjudandet”.

Förändring av antal aktier

Stamaktier

Preferens-
aktier  

serie A

Preferens-
aktier  

serie B

Antal aktier per 31 dec, 
20151) 1 450 000 3 018 200 10 851 060
Nyemission mars 20161) – – 1 510 840
Summa aktier före 
omvandling 1 450 000 3 018 200 12 361 900
Omvandling 15 380 100 –3 018 200 –12 361 900
Summa aktier
före Erbjudandet1) 16 830 100 0 0

1) Justerat för split 1:10 som genomförts efter 31 december 2015.
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Not 14  Patent, licenser, produkträttigheter 
samt liknande rättigheter 

2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden 64 632 32 360 32 360
Årets förvärv – 32 272 –
Utgående 
ackumulerade 
anskaffningsvärden 64 632 64 632 32 360

Utgående redovisat 
värde 64 632 64 632 32 360

Förvärvade tillgångar
Wilson Therapeutics förvärvade 2012 rättigheterna till bolagets 
produkt Decuprate. Därmed inträdde bolaget som licenstagare i ett 
existerande licensavtal med University of Michigan avseende patent 
utvecklade av University of Michigan. När produkten är godkänd och 
börjar säljas ska Wilson Therapeutics enligt avtalet betala royalties 
till University of Michigan uppgående till tre procent av den globala 
försäljningen av Decuprate. Därtill tillkommer engångsbetalningar 
som utgår om försäljningen når vissa förutbestämda milstolpar. 

Wilson Therapeutics förvärvade 2014 tillgångarna i TTM Europe 
Development AB av Medical Need Europe AB, omfattande de euro-
peiska rättigheterna för bolagets produkt Decuprate. Enligt förvärvs-
avtalet ska Wilson Therapeutics betala en tilläggsköpeskilling om 4,5 
MEUR när produkten har godkänts för försäljning på den europeiska 
marknaden. När produkten är godkänd och börjar säljas ska Wilson 
Therapeutics därutöver betala royalties till Medical Need Europe 
AB uppgående till fyra procent av den europeiska försäljningen av 
Decuprate.

För ytterligare beskrivning av förvärv se not 20 och 26.

Nedskrivningsprövning
För att testa värdet av immateriella anläggningstillgångar använder 
Wilson Therapeutics en sannolikhetsjusterad kassaflödesmodell. 
Värdering av pågående utvecklingsprojekt beräknas genom att de 
förväntade framtida kassaflödena nuvärde beräknas och sanno-
likhetsjusteras för att ta hänsyn till utvecklingsrisken. Värderingen 
beaktar kassaflödet för de närmaste 20 åren och omfattar inte beräk-
ning av något residualvärde därefter. Värderingmodellen hänförs 
till nivå 3 enligt IFRS 13 och omfattar nedanstående väsentliga 
antaganden:

•	 	Intäkts-	 och	 kostnadsprognoser	 över	 20	 år	 för	 utvecklingspro-
jektet som Wilson Therapeutics arbetar med.

•	 	Intäkterna	beräknas	utifrån	prognoser	 för	 total	marknadsstorlek,	
förväntad marknadsandel för produkten, bedömd prisnivå, royalty-
nivå samt i vissa fall även så kallade ”milestone”-betalningar. Stor-
leken på marknad, royaltynivåer och värden på milestone-betal-
ningar fås från sekundära källor, vedertagna antaganden inom 
industrin och antaganden gjorda av Wilson Therapeutics.

•	 	Kostnaderna	omfattar	utvecklingskostnader	och	direkta	och	indi-
rekta Projektkostnader baserat på Wilson Therapeutics affärsplan.

•	 	Kassaflödena	 nuvärdesberäknas	 och	 justeras	 för	 sannolikheten	
att projektet ska lyckas. Sannolikheten grundar sig på veder-
tagna antaganden om möjligheten för en motsvarande produkt 
att nå marknaden och uppskattas till 38% (2014: 38%; 2013: 
33%; IB2013: 33%). Vägd genomsnittlig kapitalkostnad efter skatt 
uppskattas till 15% (2014:15%; 2013:15%; IB 2013:15%).

De mest kritiska antagandena utgörs framförallt av de antaganden 
som görs om marknadsstorlek, marknadsandel och sannolikhet. 
Som i många projekt inom läkemedelsutveckling kan i resultatet av 
utvecklingsarbetet vara digitalt såtillvida att antingen utvecklas det 
enligt plan eller så måste projektet stoppas helt.

Värderingen har i tillämpliga fall kalibrerats mot genomförda och 
planerade genomförda emissioner med externa investerare. Inga 
rimliga förändringar i gjorda antaganden och uppskattningar skulle 
leda till en nedskrivning.

Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas, dvs. när den 
befinner sig på den plats och i det skick som krävs för att kunna 
använda den på det sätt som företagsledningen avser. Avskrivning 
har ännu inte påbörjats för koncernens immateriella tillgångar.

Not 15 Inventarier
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden 55 55 55
Utgående 
ackumulerade 
anskaffningsvärden 55 55 55

Ingående avskrivningar –28 –17 –3
Årets avskrivningar –14 –11 –14
Utgående ackumule-
rade avskrivningar –42 –28 –17

Utgående redovisat 
värde 13 27 38

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar ingår i resultaträk-
ningen i delposten försäljnings- och administrationskostnader.

Not 16 Långfristiga fordringar
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden 54 54 54
Utgående redovisat 
värde 54 54 54

Långfristiga fordringar avser lämnade depositioner för lokalhyra.



Historisk finansiell information

Inbjudan till teckning av aktier i Wilson Therapeutics AB (publ) 101

Not 17 Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder per den 31 december 2015

Lånefordringar och 
kundfordringar

Andra finansiella  
skulder

Summa redovisat  
värde

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar 54 54
Kundfordringar 4 4
Övriga kortfristiga fordringar 231 231
Likvida medel 31 404 31 404

31 693 31 693

Finansiella skulder
Leverantörsskulder 3 119 3 119
Övriga kortfristiga skulder 348 348
Upplupna kostnader 3 878 3 878

7 345 7 345

Finansiella tillgångar och skulder per den 31 december 2014
Lånefordringar och 

kundfordringar
Andra finansiella 

skulder
Summa redovisat 

värde

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar 54 54
Övriga kortfristiga fordringar 1 1
Likvida medel 23 011 23 011

23 066 23 066

Finansiella skulder
Leverantörsskulder 4 598 4 598
Övriga kortfristiga skulder 255 255
Upplupna kostnader 861 861

5 714 5 714

Finansiella tillgångar och skulder per den 31 december 2013
Lånefordringar och 

kundfordringar
Andra finansiella 

skulder
Summa redovisat 

värde

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar 54 54
Kundfordringar 86 86
Övriga kortfristiga fordringar 358 358
Likvida medel 11 151 11 151

11 649 11 649

Finansiella skulder
Leverantörsskulder 5 130 5 130
Övriga kortfristiga skulder 168 168
Upplupna kostnader 485 485

5 783 5 783

Finansiella tillgångar och skulder per den 1 januari 2013
Lånefordringar och 

kundfordringar
Andra finansiella 

skulder
Summa redovisat 

värde

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar 54 54
Övriga kortfristiga fordringar 0 0
Likvida medel 4 716 4 716

4 770 4 770

Finansiella skulder
Leverantörsskulder 2 015 2 015
Övriga kortfristiga skulder 142 142
Upplupna kostnader 171 171

2 328 2 328
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Fortsättning Not 17

Värdering till verkligt värde
IFRS 13 Värdering till verkligt värde innehåller en värderingshierarki 
avseende indata till värderingarna. Denna värderingshierarki indelas i 
tre nivåer, vilka utgörs av:

Nivå 1 – Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för iden-
tiska tillgångar eller skulder
Nivå 2 – Andra observerbara indata för tillgången eller skulder än 
noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisno-
teringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar)
Nivå 3 – Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på obser-
verbara marknadsdata (dvs. icke observerbara indata)

För samtliga poster ovan är det bokförda värdet en approximation 
av det verkliga värde, varför dessa poster inte indelas i nivåer enligt 
värderingshierarkin.

Not 18 Finansiella risker
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika slags finansiella 
risker; kreditrisk, marknadsrisker (valutarisk, ränterisk och annan 
prisrisk) och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhante-
ring fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna 
och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på 
koncernens finansiella resultat.

Koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt 
av moderbolaget genom koncernens CFO och CEO. Den övergri-
pande målsättningen för finansiella risker är att tillhandahålla kost-
nadseffektiv finansiering och likvidhantering samt säkerställa att alla 
betalningsåtaganden hanteras i rätt tid.

Styrelsen upprättar skriftliga principer såväl för den övergripande 
riskhanteringen som för specifika områden såsom kreditrisker, 
valutarisker, ränterisker, refinansieringsrisker, likviditetsrisker samt 
användning av derivatinstrument och placering av överlikviditet. 
Koncernen använder i nuläget inte derivat men tillåter säkring av 
valuta i vissa situationer. 

Kreditrisk 
Kreditrisk är risken att koncernens motpart i ett finansiellt instru-
ment inte kan fullgöra sin skyldighet och därigenom förorsaka 
koncernen en finansiell förlust. Koncernens exponering för kreditrisk 
är begränsad.

Kreditrisk i kundfordringar
Betalningsvillkoren uppgår till 30 dagar beroende på motpart. 

Åldersanalysen för förfallna, men ej nedskrivna fordringar på 
balansdagen anges nedan. Finns ej någon reserv för osäkra ford-
ringar och inte några redovisade kreditförluster.

15-12-31 14-12-31 13-12-31 13-01-01

Ej förfallna 
kundfordringar 4 – 78 –
Förfallna  
kundfordringar 
1–30 dagar – – 8 –
Redovisat värde 4 – 86 –

Marknadsrisker
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida 
kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av föränd-
ringar i marknadspriser. Marknadsrisker indelas av IFRS i tre typer, 
valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. Den marknadsrisk som 
påverkar koncernen utgörs av valutarisk. I dagsläget har koncernen 
inte några lån eller innehav som exponerar koncernen för ränterisk 
eller annan prisrisk.

Valutarisk
Valutarisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden från 
ett finansiellt instrument varierar på grund av förändring i utländska 
valutakurser. Den främsta exponeringen härrör från koncernens 
inköp i utländska valutor. Denna exponering benämns transaktions-
exponering. Valutarisker återfinns också i omräkningen av utländska 
verksamheters tillgångar och skulder till moderbolagets funktionella 
valuta så kallad omräkningsexponering.

Transaktionsexponering
Transaktionsexponeringen från kontrakterade betalningsflöden 
i utländsk valuta är begränsad i koncernen. Se tabellen nedan för 
exponering i respektive valuta. 

Rörelse-
intäkter

Rörelse-
kostnader

Valutaexponering 2015 (%)

USD   38%
EUR 19%
GBP 24%
SEK 100% 13%
Övrigt 6%

Rörelse-
intäkter

Rörelse-
kostnader

Valutaexponering 2014 (%)

USD 35%
EUR 18%
GBP 8%
SEK 100% 39%
Övrigt 0%

Rörelse-
intäkter

Rörelse-
kostnader

Valutaexponering 2013 (%)

USD 38%
EUR 24%
GBP 2%
SEK 100% 35%
Övrigt 1%

Som framgår av tabellen ovan består koncernens huvudsakliga 
transaktionsexponering av USD, GBP samt EUR. En 10% starkare 
USD gentemot SEK skulle ha en negativ påverkan på resultatet efter 
skatt och eget kapital med cirka 1 724 tkr (1 510 tkr, 745 tkr). En 
10% starkare GBP gentemot SEK skulle ha en negativ påverkan på 
resultatet efter skatt och eget kapital med cirka 1 083 tkr (310 tkr, 
37 tkr). En 10% starkare EUR gentemot SEK skulle ha en negativ 
påverkan på resultatet efter skatt och eget kapital med cirka 872 tkr 
(744 tkr, 477 tkr). 

Omräkningsexponering
Koncernen har även en omräkningsexponering som uppstår vid 
omräkningen av utländska dotterbolags resultat och nettotillgångar 
till SEK. Omräkningsexponeringen är gentemot USD, där expone-
ringen på balansdagen uppgår till 44 tkr (78 tkr). 10% starkare SEK 
gentemot USD skulle ha en negativ påverkan på eget kapital med 
cirka 101 tkr (60 tkr).
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Fortsättning Not 18

Refinansieringsrisk
Med refinansieringsrisk avses risken att likvida medel inte finns till-
gängliga och att finansiering bara delvis eller inte alls kan erhållas 
alternativt till förhöjd kostnad. Koncernen finansieras idag med eget 
kapital och är därmed inte utsatt för risker relaterade till extern låne-
finansiering. De främsta riskerna avser därför risken att inte erhålla 
ytterligare tillskott och investeringar från ägare. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att koncernen får svårigheter att full-
göra sina förpliktelser som sammanhänger med finansiella skulder. 
Styrelsen hanterar likviditetsrisker genom att kontinuerligt följa 
upp kassaflödet för att reducera likviditetsrisken och säkerställa 
betalningsförmågan. 

Koncernens kontraktsenliga och odiskonterade räntebetalningar 
och återbetalningar av finansiella skulder framgår av tabellen nedan. 
Belopp i utländsk valuta har omräknats till SEK med balansdagens 
kurs. Finansiella instrument med rörlig ränta har beräknats med den 
ränta som förelåg på balansdagen. Skulder har inkluderats i den 
period när återbetalning tidigast kan krävas.

2015-12-31

<6 mån 6–12 mån >12 mån

Löptidsanalys
Leverantörsskulder 3 119 – –
Övriga kortfristiga skulder 348 – –
Upplupna kostnader 5 481 900 410

2014-12-31

<6 mån 6–12 mån >12 mån

Löptidsanalys
Leverantörsskulder 4 598 – –
Övriga kortfristiga skulder 255 – –
Upplupna kostnader 1 235 921 343

2013-12-31

<6 mån 6–12 mån >12 mån

Löptidsanalys
Leverantörsskulder 5 130 – –
Övriga kortfristiga skulder 168 – –
Upplupna kostnader 1 245 406 167

2013-01-01

<6 mån 6–12 mån >12 mån

Löptidsanalys
Leverantörsskulder 2 015 – –
Övriga kortfristiga skulder 142 – –
Upplupna kostnader – 816 –

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2013-01-01

Förutbetalda hyreskostnader 81 72 88 36
Förutbetalda försäkringspremier 149 296 332 137
Förutbetalda kostnader för forskning och utveckling 852 – – –
Övriga förutbetalda kostnader 11 – 11 –

1 093 368 431 173

I posten Förutbetalda kostnader för forskning och utveckling, ingår 809 tkr som förskottsbetalning för klinisk studier.
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Not 20 Likvida medel
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2013-01-01

Disponibla tillgodohavanden 31 404 23 011 11 151 4 716
31 404 23 011 11 151 4 716

Likvida medel avser banktillgodohavanden.

2015 2014 2013

Kassaflöde ej likvidpåverkande poster:
Avskrivningar 14 11 14
Förändringar av avsättningar 2 230 716 407
Personaloptioner 5 007 1 669 673
Övrigt 11 – –

7 262 2 395 1 095

Förvärv av immateriella tillgångar:
Köpeskilling – 32 108 –
Förvärvskostnader – 273 –
Likvida medel – –86 –
Påverkan på likvida medel i förvärvat bolag – 32 295 –

Under 2014 förvärvades 100 procent av aktierna i TTM Europe Development AB. Förvärvspriset var 3,5 MEUR, vilket betalades kontant. 
Förvärvet har redovisats som ett tillgångsförvärv. 

Not 21 Koncernföretag
Andel

Företag Huvudsaklig aktivitet 2015 2014 2013

Wilson Therapeutics AB Utveckling av läkemedel.
Wilson Therapeutics Incentive AB Administerar incitamentsprogram utgivna av moderbolaget. 100% 100% 100%
Wilson Therapeutics USA, Inc Utveckling av läkemedel. 100% 100% 0%
TTM Europe Development AB Innehav av immateriella tillgångar. 100% 100% 100%

       
Under 2014 har bolaget TTM Europe Development AB förvärvats, se not 20. Koncernens sammansättning under 2015 är oförändrad.  
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Not 22 Eget kapital
Aktiekapital och övriga tillskjutet kapital

Antal preferens-
aktier A

Antal preferens-
aktier B

Antal  
stamaktier Aktiekapital

Övrigt tillskjutet 
kapital

Per den 1 januari 2013 44 274 – 145 000 210 40 943
Personaloptionsprogram 673
Nyemission beslutad juli 2013 47 606 53 9 937
Nyemission beslutad oktober 2013 114 730 128 23 961
Per den 31 december 2013 206 610 – 145 000 391 75 514

Personaloptionsprogram 1 669
Nyemission beslutad april 2014 95 210 251 179 384 86 090
Nyemission beslutad maj 2014 33 929 38 8 848
Per den 31 december 2014 301 820 285 108 145 000 813 172 121

Personaloptionsprogram 5 007
Nyemission beslutad maj 2015 399 998 444 29 468
Nyemission beslutad oktober 2015 400 000 445 39 536
Per den 31 december 2015 301 820 1 085 106 145 000 1 702 246 132

Aktiekapital
Per den 31 december 2015 omfattade det registrerade aktiekapitalet 1 531 926 st aktier enligt fördelningen på aktieslag ovan. Preferensaktie 
av serie B har företrädesrätt framför preferensaktie av serie A och båda har företräde framför stamaktier till en årlig vinstutdelning motsvarande 
sex procent av den genomsnittliga teckningskursen för samtliga preferensaktier av respektive serie. Därutöver har övriga aktieslag lika rätt till 
bolagets vinst. Ackumulerad företrädesrätt till utdelning för preferensaktier A och B uppgår till 18 299 tkr per 31 december 2015 (8 287 tkr per 
31 december 2014, 1 841 tkr per 31 december 2013 samt 304 tkr per 1 januari 2013).

Samtliga aktier är fullt betalda och inga aktier är reserverade för överlåtelse. Varje aktie medför en röst. Kvotvärdet uppgår till 1,1 kr (1,1 kr). 
Inga aktier innehas av bolaget själv eller dess dotterbolag.

Övrigt tillskjutet kapital  
Övrigt tillskjutet kapital utgörs av kapital tillskjutet av bolagets ägare, överkurs vid aktieteckning, aktieägartillskott och bokfört kapital från 
optionsprogram.

Omräkningsreserv 
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter. 

2015 2014 2013

Omräkningsreserv
Ingående redovisat värde 78 0 –
Årets förändring 44 78 0
Utgående redovisat värde 122 78 0

Kapitalhantering
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att upprätthålla en över tiden optimal tillgångs- och kapitalstruktur som är väl anpassad till 
koncernens verksamhet. Kapital definieras som eget kapital, vilket uppgår till 84 562 tkr (80 125 tkr, 37 504 tkr). Det finns inga uttalade finan-
siella mål i koncernen. 

Under året har ingen förändring skett i koncernens kapitalhantering. Inget av koncernbolagen står under externa kapitalkrav.

Not 23 Långfristiga avsättningar
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2013-01-01

Sociala avgifter avseende personaloptioner
Belopp vid årets ingång 1 217 501 94 –
Årets avsättningar 2 230 716 407 94

3 447 1 217 501 94

Bolaget har ställt ut 165 500 teckningsoptioner som innehas av dotterbolaget Wilson Therapeutics Incentive AB som hedge för att kunna leve-
rera aktier relaterade till personaloptionerna. För övriga upplysnigar om personaloptioner, se not 9 Optioner.
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Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2013-01-01

Upplupna löner 981 189 758 –
Semesterlöneskuld 900 856 309 98
Sociala avgifter 931 563 265 31
Upplupna kostnader för forskning och utveckling 2 876 612 194 –
Övriga upplupna kostnader 1 103 279 292 687

6 791 2 499 1 818 816

Till följd av ökad omfattning av kliniska studier vid utgången av 2015, har Upplupna kostnader för forskning och utveckling ökat, jämfört mot 
tidigare år. 

Not 25 Transaktioner med närstående
För information om ersättningar till ledande befattningshavare se not 
8 Anställda och personalkostnader.

Från 2015 finns ett konsultavtal med tidigare styrelseordförande 
Hugh Reinhoff. Inköpta tjänster av Hugh Reinhoff uppgår till 52 tkr, i 
dotterbolaget Wilson Therapeutics USA, Inc. Samtliga transaktioner 
till närstående parter har skett till marknadsmässiga villkor. 

Not 26  Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser

Wilson Therapeutics förvärvade 2012 rättigheterna till bolagets 
produkt Decuprate. Därmed inträdde bolaget som licenstagare i ett 
existerande licensavtal med University of Michigan avseende patent 
utvecklade av University of Michigan. När produkten är godkänd och 
börjar säljas ska Wilson Therapeutics enligt avtalet betala royalties 
till University of Michigan uppgående till tre procent av den globala 
försäljningen av Decuprate. Därtill tillkommer engångsbetalningar 
som utgår om försäljningen når vissa förutbestämda milstolpar: 2,5 
MUSD när den årliga försäljningen överstiger 100 MUSD; 3,5 MUSD 
när försäljningen överstiger 300 MUSD samt 6 MUSD när den årliga 
försäljningen överstiger 800 MUSD. Därutöver finns engångsbetal-
ningar avseende utveckling av produkten inom onkologi där Wilson 
Therapeutics dock inte är aktivt varför de inte kan falla ut. Licens-
avtalet löper så länge som de licensierade patenten är giltiga vilket 
innebär att avtalet löper ut 2023 om inte patenten förlängs.

Wilson Therapeutics förvärvade 2014 tillgångarna i TTM Europe 
Development AB av Medical Need Europe AB, omfattande de euro-
peiska rättigheterna för bolagets produkt Decuprate. Enligt förvärvs-
avtalet ska Wilson Therapeutics betala en tilläggsköpeskilling om 4,5 
MEUR när produkten har godkänts för försäljning på den europeiska 
marknaden. När produkten är godkänd och börjar säljas ska Wilson 
Therapeutics därutöver betala royalties till Medical Need Europe 
AB uppgående till fyra procent av den europeiska försäljningen av 
Decuprate. Royalties ska utgå under 10 år efter marknadsgodkän-
nande eller så långe produkten har IP-skydd om det skyddet gäller 
längre än 10 år efter marknadsgodkännande.

Koncernen är från tid till annan inblandad i diverse processer och 
juridiska förfaranden som har uppstått genom den vardagliga affärs-
verksamheten. Dessa anspråk relaterar till, men är inte begränsade 
till, koncernens affärspraxis, personalfrågor och skattefrågor. Vad 
gäller frågor som inte kräver några avsättningar anser koncernen, 
med utgångspunkt från information som för närvarande finns till-
gänglig, att dessa inte kommer att ha någon betydande negativ 
effekt på koncernens finansiella resultat.

I koncernen finns det inte några ställda säkerheter.

Not 27 Övergång till IFRS och rättelse av fel
Dessa finansiella rapporter för koncernen är de första som upprättats 
med tillämpning av IFRS. Wilson har tidigare inte upprättat koncern-
redovisning med hänvisning till undantaget för krav på koncernredo-
visning för mindre koncerner (ÅRL 7 kap 3 §). Tidigare upprättade 
årsredovisningar för moderbolaget har redovisats i enlighet med 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). I och 
med att koncernredovisning inte tidigare har publiserats finns ingen 
avstämning mellan koncernen enligt tidigare principer och enligt 
IFRS. I samband med moderbolagets övergång från K3 till RFR 2 
har ett antal fel i tidigare finansiella rapporter identifierats. De rättelser 
av fel som har gjorts i moderbolaget avser en återföring av aktiverad 
uppskjuten skatt om 20 088 tkr, justeringar avseende aktierelaterade 
ersättningar som inte har beaktats på rätt sätt i redovisningen, juste-
ringar avseende förvärvs- och emissionskostnader, samt personal-
relaterade kostnader som felaktigt har kostnadsförts. 

Summan av justeringarnas nettoeffekt på eget kapital i moderbo-
laget sammanfattas i nedan:

2014-12-31 2013-12-31 2013-01-01

Uppskjuten skatt –20 088 – –
Aktierelaterade 
ersättningar –505 –176 –94
Övriga justeringar 1 112 839 336

–19 481 663 242

De rättelser och justeringar som skett vid moderbolagets övergång 
från K3 till RFR 2 är i tillämpliga delar beaktade i öppningsbalansen 
för IFRS. Se not 22 i moderbolaget för ytterligare upplysningar om 
effekter av rättelser av fel.

De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när 
koncernredovisningen upprättats per den 31 december 2015 och för 
den jämförande information som presenteras per den 31 december 
2014 och 2013 samt vid upprättande av rapporten över periodens 
ingående finansiella ställning per den 1 januari 2013. De uppskatt-
ningar som gjorts enligt IFRS per den 1 januari 2013 överens-
stämmer med de uppskattningar som gjordes enligt tidigare tilläm-
pade redovisningsprinciper.

Wilson har valt att tillämpa den övergångsregel enligt IFRS 1 
som innebär att ackumulerade omräkningsdifferenser som uppstår 
vid omräkning av utländska dotterbolag nollställs vid ingången av 
räkenskapsåret 2013. Det innebär en lättnad jämfört med att fast-
ställa ackumulerade omräkningsdifferenser i enlighet med IAS 21, 
Effekterna av ändrade valutakurser, från den tidpunkt då ett dotter-
företag bildades eller förvärvades. Koncernen har valt att nollställa 
alla ackumulerade omräkningsdifferenser i omräkningsreserven och 
omklassificera dessa till balanserade vinstmedel vid tidpunkten för 
övergången till IFRS. 

Övriga frivilliga och tvingande undantag från retroaktiv tillämpning 
av IFRS har inte tillämpats av koncernen.
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Not 28 Händelser efter balansdagen
Emission genomförd
I mars 2016 genomfördes en nyemission som tillförde 40,0 MSEK 
från bolagets huvudägare före emissionskostnader om 0,1 MSEK. 
Emissionen omfattade 1 510 840 preferensaktier av serie B, justerat 
för omvandling (split) 1:10 beslutad i april 2016. Emissionen var vill-
korad av att patientrekryteringen i Bolagets pågående kliniska Fas 
II-studie utvecklas enligt plan och emissionen genomfördes då rekry-
teringen nådde upp till de uppsatta målen.

Aktiesplit beslutad
På årsstämman den 4 april 2016 beslutades om en aktiesplit 1:10. 
Antalet aktier uppgick efter aktiespliten till 16 830 100 fördelat på 1 
450 000 stamaktier, 3 018 200 preferensaktier av serie A och 12 361 
900 preferensaktier av serie B. Aktiespliten påverkade även Bolagets 
personaloptionsprogram och antalet utestående personaloptioner 
uppgick efter aktiespliten till 1 655 000.

Data från pågående Fas II-studie presenterades 
på leverkonferens
I april 2016 presenterades data från bolagets pågående Fas II-studie 
av Decuprate på den vetenskapliga leverkonferensen The Interna-
tional Liver Congress™ 2016 som hölls i Barcelona. Presentationen 
gjordes av Prof. Karl Heinz Weiss från Universitetet i Heidelberg.

Not 29 Nyckeltalsdefinitioner
Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats 
med uppskjuten skatt.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
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Revisors rapport avseende finansiella 
rapporter över historisk finansiell information

Till styrelsen i Wilson Therapeutics AB (publ)
Vi har utfört en revision av de finansiella rapporterna för Wilson Therapeutics AB på sidorna 86–107, som omfattar balansräk-
ningen per den 31 december 2015, 31 december 2014 och 31 december 2013 och resultaträkningen, kassaflödesanalysen 
och redogörelsen för förändringar i eget kapital för dessa år samt ett sammandrag av väsentliga redovisningsprinciper och 
andra tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras på 
ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild av finansiell ställning, resultat, förändringar i eget kapital och kassaflöde i enlighet 
med International Financial Reporting Standards så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen och kompletterande till-
lämplig normgivning. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant 
för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror 
på oegentligheter eller fel. Styrelsen ansvarar även för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras enligt kraven i 
prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört vår revision i enlighet med 
FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt. Det innebär att vi följer FARs etiska regler och 
har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed 
ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska 
krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

En revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt innebär att utföra 
granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella rapporterna. De valda 
granskningsåtgärderna baseras på vår bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om 
de beror på oegentligheter eller fel. Vid riskbedömningen överväger vi den interna kontroll som är relevant för bolagets framta-
gande och rättvisande presentation av de finansiella rapporterna som en grund för att utforma de revisionsåtgärder som är till-
lämpliga under dessa omständigheter men inte för att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innebär också att utvärdera tillämpligheten av använda redovisningsprinciper och rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de finansiella rapporterna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en rättvisande bild i enlighet med International Financial Reporting Stan-
dards så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen och kompletterande tillämplig normgivning av Wilson Therapeutics 
AB ställning per den 31 december 2015, 31 december 2014 och 31 december 2013 och resultat, redogörelse för förändringar 
i eget kapital och kassaflöde för dessa år.

Uppsala den 28 april 2016

Ernst & Young AB

Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor
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Definitioner

ABGSC
ABG Sundal Collier AB.

albumin
Det vanligast förekommande proteinet i blodet och med för-
måga att binda koppar.

ALS
Amyotrofisk lateralskleros.

aminotransferaser i serum
En markör för leverskada.

antioxidativ process
Biologiska mekanismer som förhindrar cellskador till följd av 
oxidering. 

artrit
En form av ledsjukdom som innefattar inflammation i en eller 
flera leder.

ATP7B
En gen som kodar för en intracellulär koppartransportör som 
spelar en central roll i regleringen av kopparbalansen i lever-
cellerna.

autosomalt recessiv mutation
Mutation i en autosomal gen (dvs. inte en kromosom knuten 
till kön såsom x eller y), innebärandes att en defekt orsakad 
av mutationen är oberoende av kön och endast när mutation 
finns i båda kopiorna som ärvts av föräldrarna kan barnet visa 
de defekta, ärvda egenskaperna. 

Avanza
Avanza Bank AB.

biliär cirros
En ovanlig leversjukdom.

biliär utsöndring
Utsöndring genom gallan.

CAGR
Compound annual growth rate, genomsnittlig årlig tillväxttakt.

Carnegie
Carnegie Investment Bank AB (publ).

cellandning
Metabola reaktioner i cellernas mitokondrier och som 
omvandlar näringsämnen i biokemisk energi som kan 
användas av cellerna för dess vitala funktioner.

ceruloplasmin
Ett viktigt koppartransporterande protein.

CHF
Schweiziska franc.

copays
Där en patient måste betala ett fast belopp för en tjänst som 
omfattas när patienten mottar tjänsten.

CTA
Clinical Trial Application, ansökan om att påbörja kliniska stu-
dier i EU.

Cuprimine
En penicillaminprodukt i USA, markandsförd av läkemedels-
bolaget Valeant.

Decuprate®

Det egenutvecklade kolinsaltet av tetrathiomolybdat och 
Bolagets huvudsakliga läkemedelsprodukt.

Depen
En penicillaminprodukt i USA, markandsförd av läkemedels-
bolaget Meda.

DNB Markets
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige.

dysartri
En neurologisk talstörning som orsakas av nedsatt rörlighet 
i de muskler som används vid tal, inkluderat läppar, tunga, 
stämband och/eller diafragma. 

EMA
European Medicines Agency.

Erbjudandet
Det erbjudande av aktier som beskrivs i Prospektet.

EUR
Euro.

Euroclear Sweden
Euroclear Sweden AB.

farmakokinetisk
Processen genom vilken ett läkemedel absorberas, distribu-
eras, metaboliseras och utsöndras av kroppen.
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FDA
United States Food and Drug Administration, det ameri-
kanska läkemedelsverket.

Galzin
En zinkprodukt i USA, som tillhandahålls av läkemedelsbo-
laget Teva.

GBP
Brittiska pund.

GCP
Good Clinical Practice, god forskningssed.

Global Co-ordinators och Joint Bookrunners
ABGSC, Carnegie och DNB Markets.

glutationproteiner
En antioxidant som levercellerna använder för att lagra 
koppar.

kelator
En molekyl som binder metalljoner på ett visst sätt.

hemolys
Röda blodkroppar som spricker eller går sönder.

hepatit
Inflammation i levern. 

hepatocyter
Leverceller

hepatolog
En läkare specialiserad på levern samt behandling av dess 
sjukdomar.

homeostas
Ett systems egenskap att upprätthålla jämvikt så att interna 
förhållandena är stabila och relativt konstanta.

Koden
Svensk kod för bolagsstyrning.

kolinsalt
Kolinsalt är ett ämne som finns i viss föda och som är vik-
tigt för cellernas uppbyggnad. I egenskap av anjon (negativt 
laddad jon) används den för att bilda saltet tetrathiomolyb-
date, Decuprate. 

idiopatisk lungfibros
En ovanlig lungsjukdom.

immunsuppressiv
Ett läkemedel som försämrar immunförsvaret.

IND
Investigational New Drug, ansökan om att påbörja kliniska 
studier i USA.

jon
En atom eller molekyl med en positiv (katjon) och en negativ 
(anjon) elektrisk laddning.

MAA
Marketing Authorization Application, ansökan för godkän-
nande av ett nytt läkemedel i EU.

mitokondria
En celldel som producerar energi till cellen.

molekyldel
En del eller en specialiserad grupp av en molekyl.

monoterapi
Användningen av ett enda läkemedel (det vill säga inte i kom-
bination med något annat läkemedel) för behandling av en 
särskild störning eller sjukdom.

MPA
The Swedish Medical Products Agency, det svenska Läke-
medelsverket.

myasteni
En immunsjukdom som påverkar musklerna.

Nasdaq Stockholm
Den reglerade marknad som drivs av Nasdaq Stockholm AB.

NDA
New Drug Application, ansökan för godkännande av ett nytt 
läkemedel på den amerikanska markanden.

neuropsykiatrisk
En kombination av neurologiska och psykiska symptom.

neutrofiler
En sorts vita blodkroppar som är en del av immunsystemet.

NORD
National Organization for Rare Disorders, en amerikansk 
intresseorganisation för patienter med ovanliga sjukdomar.

onkologi
Medicinskt forskningsområde inriktat på prevention, diagnos 
och behandling av cancer. 

penicillamin
En nuvarande behandling av Wilsons sjukdom som på ett 
icke specifikt sätt fäller ut koppar och främjar att kopparen 
avlägsnas genom urinen.
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peroxidering av lipider
Oxidativ skada på fetter.

Placeringsavtal
Det avtal om placering av aktier som beskrivs I avsnittet 
“Legala frågor och kompletterande information – Placerings-
avtal”.

PPI
Protonpumpshämmare.

PRIME
Ett program för prioriterade läkemedel som för närvarande 
utvecklas av EMA.

Prospekt
Detta prospekt.

pseudobulbär pares
Ett medicinskt tillstånd som karaktäriseras av oförmågan att 
kontrollera ansiktsrörelser. 

Riluzol
Ett läkemedel som är godkänt för behandling av ALS.

SEK
Svenska kronor.

SOD1-fALS
En ärftlig form av ALS orsakad av en defekt i SOD1-genen.

Syprine
En trientinprodukt i USA, marknadsförd av Valeant.

systemisk lupus erythematosus
Ett tillstånd när immunförsvaret angriper kroppens egna väv-
nader.

särläkemedel
Läkemedelsklassificering som kan ges om den potentiella 
läkemedelsprodukten inriktas på en sjukdom som bara före-
kommer i ett fåtal människor och om vissa ytterligare kriterier 
uppfylls.

tetrathiomolybdat
En ny kopparbindande produkt som har en stark bindning till 
och selektivitet för koppar.

transkupreinbärare
Kopparbärare i plasman och som är involverad i den initiala 
distributionen av koppar som kommer in i blodet genom mat-
smältningskanalen.

trientin
En kopparkelator för behandling av Wilsons sjukdom i 
patienter som inte tål penicillamin.

TSEK
Tusentals svenska kronor.

USD
Amerikanska dollar.

Wilson Therapeutics, Bolaget eller Koncernen
Wilson Therapeutics AB (publ), den koncern vari Wilson 
 Therapeutics AB (publ) är moderbolag eller ett dotterbolag i 
koncernen, beroende på sammanhanget.
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Adresser

Bolaget

Wilson Therapeutics AB (publ)
Västra Trädgårdsgatan 15

111 53 Stockholm
Tel: 08-796 00 00

Global coordinators och joint bookrunners

ABG Sundal  
Collier AB

Regeringsgatan 65
103 89 Stockholm

Carnegie Investment  
Bank AB (publ)

Regeringsgatan 56
111 56 Stockholm 

DNB Markets,  
del av DNB Bank ASA, filial Sverige

Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm

 

Revisor

Ernst & Young AB
Box 7850

103 99 Stockholm

Legala rådgivare till bolaget

Avseende svensk rätt
Advokatfirman Vinge KB

Östergatan 30
203 13 Malmö

Sverige

Legal rådgivare till global coordinators och  
joint bookrunners avseende svensk rätt

Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Norra Bankogränd 2
111 30 Stockholm
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Wilson Therapeutics AB (publ)
Västra Trädgårdsgatan 15
SE-111 53 Stockholm
Sweden
Tel: 08-796 00 00
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