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Den 5 mars 2014 beslutade en extra bolagsstämma i Hansa Medical att 
genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets 
BLUJFÊHBSF� J� TZGUF� BUU� mOBOTJFSB� HFOPNGÚSBOEF� BW� GBT� **�TUVEJFS� NFE�
Bolagets läkemedelskandidat IdeS för behandling vid njurtransplantation, 
samt för att vidareutveckla ytterligare indikationer för IdeS. 

Erbjudandet omfattar högst 3 704 229 aktier och teckningskursen uppgår 
till 10 kronor, vilket medför att Hansa Medical vid full teckning tillförs totalt 
37 042 290 kronor före emissionskostnader. Förutsatt att Erbjudandet 
fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att utökas med 3 704 229 aktier 
till 25 929 603 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 14 procent av 
kapitalet och rösterna. Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas kommer 
aktiekapitalet att ökas med 3 704 229 kronor. 

Hansa Medicals två största ägare, Bo Håkansson genom bolag samt  
Nexttobe AB har åtagit sig att teckna sig för sina respektive andelar av  
Nyemissionen, totalt 71,8 procent. Bolaget har även avtalat om emissions-
garanti med Bo Håkansson och Nexttobe AB avseende den del som inte 
omfattas av teckningsförbindelserna, 28,2 procent. För emissionsgarantin 
utgår en ersättning på sammanlagt cirka 0,8 miljoner kronor. 

Härmed inbjuds investerare att teckna aktier i enlighet med villkoren i Pro-
TQFLUFU��'VMMTUÊOEJHU�1SPTQFLU�mOOT�UJMMHÊOHMJHU�WJB�XXX�IBOTBNFEJDBM�DPN
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Bästa aktieägare,

Dagligen kämpar transplantationskirurger världen över, för att möjliggöra 
njurtransplantation för tusentals så kallade sensitiserade patienter. Dessa 
patienter kan idag sällan erbjudas transplantation utan är fast i dialys 
QÌ� PCFTUÊNE� UJE�� %FU� CBLPNMJHHBOEF� TLÊMFU� UJMM� BUU� EFU� ÊS� TWÌSU� BUU� mOOB�
en donator till dessa patienter är att de har utvecklat antikroppar mot 
potentiella donatorers celler och organ. Om man försöker transplantera 
patienterna utan att ta bort antikropparna så stöts njuren bort. De metoder 
transplantationskirurger har till sin hjälp är långsamma och med begränsad 
effekt. Centrala begrepp inom transplantationskirurgi är snabbhet och 
effekt eftersom organ från avlidna donatorer snabbt blir oanvändbara för 
transplantation.

Hansa Medicals läkemedelskandidat IdeS har i en fas 
I-studie med friska försökspersoner svarat upp mot kraven 
på snabbhet, säkerhet och effekt. Kan vi visa att IdeS även 
är säkert, snabbt och effektivt i sensitiserade patienter kan 
IdeS komma att revolutionera situationen för tusentals av 
dessa patienter.

Resurser till fas II-studier
Vi genomför företrädesemissionen för att kunna genomföra 
fas II-studier med transplantationspatienter med start i 
Uppsala under våren 2014. Det primära målet är att 
undersöka IdeS säkerhet och effekt i sensitiserade 
patienter och därmed visa att vi kan möjliggöra njur-
transplantation.

Företrädesemissionen ger oss dessutom resurser för att 
LVOOB� VUÚLB� TUVEJFO�NFE� nFS� QBUJFOUFS� QÌ� ZUUFSMJHBSF�
transplantationskliniker om vi bedömer det nödvändigt 
eller fördelaktigt för projektet. Ett starkt underlag från fas 
II ökar möjligheterna att sälja projektet till potentiella 
licenstagare, alternativt att själva investera i en fortsatt 
utveckling av IdeS mot en marknadsintroduktion.

Marknadspotential 
Antalet årliga behandlingar inom transplantation 
uppskattas till cirka 5 000 patienter. Vi uppskattar att detta 
skulle kunna motsvara en årlig försäljning i storleks-
ordningen en miljard kronor. 

Ytterligare möjligheter 
IdeS potential omfattar även akutbehandling av en rad 
ovanliga sjukdomstillstånd där IgG antikroppar spelar en 
avgörande roll för sjukdomsutvecklingen. Exempel på 
sådana är det neurologiska tillståndet Guillain-Barrés 
syndrom samt akut antikroppsmedierad avstötning efter 
njurtransplantation eller hjärttransplantation. Företrädes -
emissionens omfattning möjliggör även för beredande 
prekliniskt arbete inom dessa sekundära indikationer 
vilket ökar förutsättningarna att nå även dessa viktiga 
potentiella marknader. 

Lund, mars 2014
Emanuel Björne
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Resurser till avgörande 
framsteg för IdeS



En investering i lösningar

Sensitiserade patienter
För 15-30 procent av de patienter som avvaktar njurtransplantation utgör 
antikroppar mot HLA ett hinder för transplantation. Dessa patienter kallas 
HFOFSFMMU�GÚS�TFOTJUJTFSBEF��%Ì�EFTTB�QBUJFOUFS�NBUDIBT�NPU�FO�TQFDJmL�
EPOBUPS�JEFOUJmFSBT�HÌOH�QÌ�HÌOH�EPOBUPSTQFDJmLB�BOUJLSPQQBS�	%4"
�TPN�
gör att det donerade organet istället erbjuds en annan patient på väntelistan. 
Transplantation av dessa patienter är besvärligt då antikropparna riskerar 
att initiera akut avstötning vilken med stor sannolikhet äventyrar det 
värdefulla donerade transplantationsorganet. Många sensitiserade 
patienter hänvisas därför till mångårig dialys med betydande risker för 
infektioner, hjärt-/kärl-sjukdomar samt en påtagligt förkortad livslängd. Idag 
mOOT� JOHFO� FUBCMFSBE� CSB� NFUPE� GÚS� BUU� TOBCCU� PDI� FGGFLUJWU� TÊOLB�
antikroppsnivåerna inför en transplantation. På några enstaka större 
transplantationsenheter i framförallt USA möjliggörs transplantation av vissa 
utvalda sensitiserade patienter med tidskrävande och kostsam för-
behandling med intravenöst gammaglobulin eller plasmaferes. Dessa 
NFUPEFS�IKÊMQFS�FOEBTU�FUU�GÌUBM�QBUJFOUFS�PDI�EFU�TUPSB�nFSUBMFU�ÊS�IÊOWJTBEF�
till dialys.

IdeS
Immunoglobulin G-degrading enzyme of Streptococcus pyogenes, IdeS, 
ÊS�FUU�FO[ZN�TPN�NZDLFU�TQFDJmLU�JOBLUJWFSBS�*H(�BOUJLSPQQBS��%POBUPS�
TQFDJmLB�BOUJLSPQQBS�	%4"
�IPT�TFOTJUJTFSBEF�QBUJFOUFS�ÊS�BW�*H(�UZQ�PDI�
Hansa Medicals behandlingsmetod utgörs av en intravenös engångsdos 
med IdeS i anslutning till njurtransplantation. IdeS har potential att avlägsna 
antikroppsbarriären inom några minuter och därmed möjliggöra 
transplantation för dessa patienter som sällan kan erbjudas transplantation 
utan är fast i dialys på obestämd tid.
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Antal aktier i Nyemissionen
Högst 3 704 229 nya aktier med företrädesrätt för Bola-
gets aktieägare kommer att emitteras i Nyemissionen. 

Teckningskurs
Teckningskursen är 10 kronor per aktie

Viktiga datum
Avstämningsdag 21 mars 2014
Anmälningsperiod 25 mars till 8 april 2014
Handel med teckningsrätter  25 mars till 3 april 2014
Offentliggörande av utfall  11 april 2014

Övrigt
Handelsplats NASDAQ OMX First North 
ISIN-kod för aktierna  SE0002148817
ISIN-kod för teckningsrätter  
avseende aktierna SE0005797347
ISIN-kod för BTA 1 SE0005797354
ISIN-kod för BTA 2 SE0005797362
Kortnamn för aktierna på  
NASDAQ OMX First North  HMED

Finansiell kalender
Årsredovisning 2013 april 2014
Årsstämma  7 maj 2014
Delårsrapport för januari – juni 2014 25 juli 2014

Erbjudandet i sammandrag 


