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VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

Prospektet har upprättats av Active Biotech AB (publ) i enlighet med 
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt 
Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om 
genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. 
Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i 
enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980) 
om handel med finansiella instrument. Godkännande av och 
registrering hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från 
Finansinspektionen för att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller 
fullständiga.

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till aktieägare eller 
andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, 
Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat 
land där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta ytterligare 
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller 
strida mot regler i sådant land. Prospektet, anmälningssedeln och 
andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller 
till något land där sådan distribution eller Erbjudandet kräver åtgärder 
som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i 
sådant land. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra 
värdepapper utgivna av Active Biotech har registrerats eller kommer 
att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt 
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon 
provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter 
eller andra värdepapper utgivna av Active Biotech överlåtas eller 
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana 
undantagsfall som inte kräver registrering. 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas 
inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra länder än 
Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat 
Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) 
(var för sig hädanefter benämnd en ”Relevant Medlemsstat”) har inga 
åtgärder vidtagits och kommer inte heller att vidtas för att lämna ett 
erbjudande om värdepapper till allmänheten som kräver att ett 
prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Värdepapperna 
kan därför endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat till (i) en 
kvalificerad investerare såsom definierat i Prospektdirektivet eller (ii) 
någon som faller under Artikel 3(2) i Prospektdirektivet. 

Erbjudandet riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför 
Storbritannien; (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 
19(5) i den brittiska lagen om finansiella tjänster och marknader 
(Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) Order 
2005 (”Order”); eller (iii) företag med högt nettovärde och andra 
personer till vilka det lagligen kan delges enligt artikel 49(2) av Order, 
gemensamt benämnda ”relevanta personer”. Värdepapperna är endast 
tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att 
teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer 
endast att riktas till relevanta personer. Varje person som inte är en 
relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta 
dokument eller något av dess innehåll.

Den som ska fatta ett investeringsbeslut måste förlita sig på sin egen 
bedömning av Active Biotech och Erbjudandet enligt Prospektet, 
inklusive föreliggande sakförhållanden och risker, och investerare får 
inte förlita sig på annan information än den som ingår i Prospektet 
samt eventuella tillägg till Prospektet. Distributionen av Prospektet 
innebär inte att informationen är aktuell och uppdaterad vid någon 
annan tidpunkt än per datumet för Prospektet eller att Active Biotechs 
verksamhet varit oförändrad sedan detta datum. Om det sker 
väsentliga förändringar av informationen i Prospektet kommer sådana 
förändringar att offentliggöras enligt bestämmelserna om tillägg till 
prospekt i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Styrelsen för Active Biotech är ansvarig för Prospektet. Information om 
styrelsen återfinns i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och 
revisor”. Prospektet har upprättats i en svenskspråkig och en engelskspråkig 

version. I händelse av att versionerna inte överensstämmer ska den 
svenskspråkiga versionen ha företräde. För Prospektet gäller svensk rätt. 
Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol 
exklusivt.  

Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation 
Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar 
Active Biotechs aktuella syn och förväntningar på framtida händelser 
samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, 
”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär 
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender 
och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad 
information. Även om Active Biotech anser att dessa uttalanden är 
baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Active Biotech 
inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att 
förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända 
som okända risker och osäkerhetsfaktorer kan verkligt utfall väsentligen 
skilja sig från vad som uttalas i sådan framåtriktad information.

Andra faktorer som kan medföra att Active Biotechs faktiska verksam-
hetsresultat eller prestationer avviker från innehållet i framåtriktade 
uttalanden innefattar, men är inte begränsade till, de faktorer som 
beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktade uttalanden i Prospektet 
gäller endast vid tidpunkten för Prospektet. Active Biotech gör inga 
utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av 
framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser 
eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar.

Prospektet innehåller också information om de marknader där Active 
Biotech är verksamt och om Active Biotechs konkurrensmässiga ställning 
på dessa marknader, däribland information om marknadernas storlek 
samt information om marknadsandelar. Active Biotech anser att denna 
information i Prospektet utgör rättvisande och ändamålsenliga 
uppskattningar av storleken på de marknader där Active Biotech är 
verksamt och på ett rättvisande sätt speglar Bolagets konkurrensmässiga 
ställning på dessa marknader. Informationen har dock inte blivit 
bekräftad av någon oberoende part och Active Biotech kan inte 
garantera att en tredje part som använder andra metoder för insamling, 
analys eller sammanställning av marknadsinformation skulle komma 
fram till samma resultat. Viss information bygger också på uppskatt-
ningar av Active Biotech. I de fall information i Prospektet har inhämtats 
från tredje man har informationen återgivits korrekt och, såvitt Bolaget 
känner till och kunnat förvissa sig om genom jämförelse med annan 
information som offentliggjorts av sådan tredje man, ingen information 
har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig 
eller missvisande.

Presentation av finansiell information 
Active Biotechs reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2011, 
2012 och 2013 införlivas i tillämpliga delar genom hänvisning och utgör 
en del av Prospektet. Årsredovisningarna för 2011, 2012 och 2013 är 
reviderade av Bolagets revisorer. Räkenskaperna har upprättats i enlighet 
med International Financial Reporting Standards (”IFRS”) utgivna av 
International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av 
EU samt tolkningsutlåtanden av International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC). Med undantag av Bolagets 
årsredovisningar för 2011, 2012 och 2013 samt delårsrapporterna för 
perioden 1 januari – 30 september 2013 och 2014 har ingen information i 
Prospektet reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisorer.

Viss finansiell och annan sifferinformation som presenteras i Prospektet 
har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. 
Följaktligen kan det hända att siffrorna i vissa tabeller inte summerar 
exakt till angiven totalsumma. Alla finansiella tal är uttryckta i svenska 
kronor om inget annat anges och med ”SEK” avses svenska kronor. Med 
”TSEK” avses tusen SEK och med ”MSEK” avses miljoner SEK. ”EUR” avser 
euro, ”USD” avser amerikanska dollar och ”GBP” avser brittiska pund.
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Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt:  Fem befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie.

Teckningskurs:  15 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag: 4 december 2014.

Teckningsperiod: 8 december – 22 december 2014.

Handel med teckningsrätter: 8 december – 18 december 2014.

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”): 8 december 2014 – omkring den 21 januari 2015.

Handelssymboler: Aktier i Active Biotech: ACTI
 Teckningsrätter: ACTI TR
 BTA: ACTI BTA

ISIN-koder: Aktier i Active Biotech: SE0001137985
 Teckningsrätter: SE0006510442
 BTA: SE0006510459

Finansiell information 

Bokslutskommuniké 2014:  11 februari 2015

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015: 23 april 2015 

Som aktieägare i Active Biotech kommer du att erhålla  
teckningsrätter vilka förväntas ha ett ekonomiskt värde. För  
att värdet av teckningsrätterna inte ska gå förlorat måste  
innehavaren antingen utnyttja teckningsrätterna för att  
teckna nya aktier i Erbjudandet senast den 22 december 2014 
(eller enligt instruktioner från relevant förvaltare) eller sälja 
outnyttjade teckningsrätter senast den 18 december 2014. 
Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav 
tecknar nya aktier i Erbjudandet genom sin förvaltare samt  
att det är möjligt att teckna sig för ett större antal nya aktier  
än det antal för vilka teckningsrätter erhållits, se avsnittet 
”Villkor och anvisningar”.

Definitioner

Active Biotech eller Bolaget, avser ACTIVE Biotech AB (publ), 
organisationsnummer 556223-9227, eller, beroende på  
sammanhang, den koncern som ACTIVE Biotech AB (publ) är 
moderbolag i.

Erbjudandet, avser det erbjudande att teckna nya aktier i 
Active Biotech som beskrivs i Prospektet.

Euroclear, avser Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 
Stockholm.

Nasdaq Stockholm, avser Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Prospektet, avser detta prospekt.
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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 sammanfattning 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 förekomma 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”.

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 informa-
tion i ett prospekt anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i 
enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara 
för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena 
inleds. Civilrättsligt ansvar kan åläggas de personer som lagt fram samman-
fattningen, 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 nyckel-
information för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de värde-
papper som erbjuds.

A.2 Samtycke till finansiella mellan-
händers användning av 
Prospektet

Ej tillämplig. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

B.1 Firma och handelsbeteckning Bolagets registrerade firma är ACTIVE Biotech AB (publ), organisations-
nummer 556223-9227. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm under 
kortnamnet (ticker) ACTI.

B.2 Emittentens säte och bolagsform Bolaget har sitt säte i Lund och är ett publikt svenskt aktiebolag. Bolaget är 
bildat i Sverige och bedriver sin verksamhet enligt svensk lagstiftning.

B.3 Beskrivning av emittentens  
verksamhet

Bolagets verksamhet inleddes 1983 då investmentbolaget ACTIVE i Malmö 
AB grundades. Den ursprungliga affärsidén var att förvärva och utveckla en 
portfölj av mindre och medelstora industriella företag för att sedan avyttra 
dessa vid lämplig tidpunkt. Bolagets huvudsakliga verksamhet ändrades 1997 
till bioteknik och läkemedelsforskning och Bolaget namnändrades samtidigt 
till Active Biotech AB. 

De viktigaste delarna i Bolagets affärsstrategi innefattar att uppnå största 
möjliga värdetillväxt i varje projekt och att söka samarbeten med starka part-
ners i för varje projekt rätt skede, driva den kliniska utvecklingen för Bolagets 
utvalda substanser samt leda ytterligare substanser in i klinisk utveckling. 
Active Biotech har erfarna och skickliga ledande befattningshavare, där många 
varit anställda i Bolaget i över femton år och innan dess haft framträdande

AVSNITT B – EMITTENTEN OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE
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B.3 Beskrivning av emittentens  
verksamhet forts.

befattningar inom läkemedelsindustrin eller vid ansedda akademiska institu-
tioner. Vidare har Active Biotech ett mycket starkt och erfaret forskarlag, 
omfattande cirka 46 personer per den 30 september 2014, varav 21 med 
doktorsgrad. Antalet anställda i Bolaget uppgick per den 30 september 2014 
till 58 personer, varav 46 personer arbetar med forskning och resterande 
personer arbetar med administrativa verksamhetsstödjande uppgifter.

Active Biotech har idag två projekt i sen klinisk fas där bägge är utlicensie-
rade; laquinimod och tasquinimod. 

Projektet med laquinimod är fokuserat på behandling av neurodegenerativa 
sjukdomar. Sjukdomarna där klinisk utveckling pågår är inom RRMS, PPMS 
och Huntingtons sjukdom. En registreringsgrundande klinisk studie 
(CONCERTO) pågår och resultatet från denna väntas under det första halv-
året 2016. Projektet har genomgått en mycket omfattande klinisk utveckling 
och uppskattningsvis över 5 miljarder SEK har hittills investerats i projektet, 
där Bolagets partner Teva har finansierat huvuddelen. 

Projektet med tasquinimod är i en registreringsgrundande klinisk fas III-
studie (10TASQ10) för behandling av hormonresistent, metastaserande 
prostatacancer (metastatic Castrate Resistant Prostate Cancer (”mCRPC”)). 
Resultatet från denna studie förväntas under det första halvåret 2015. Dess-
utom pågår kliniska studier i senare stadier av prostatacancer samt i levercan-
cerpatienter. Uppskattningsvis över 2 miljarder SEK har hittills investerats i 
projektet av Active Biotech och Bolagets partner Ipsen. 

Därutöver bedriver Active Biotech ett prekliniskt projekt, ISI. Detta projekt 
har, baserat på prekliniska studier, en potential inom såväl degenerativa sjuk-
domar som cancer. ISI syftar till att exploatera Bolagets egna resultat som 
genererats kring en målmolekyl, S100A9, för quinolin-substanserna samt 
deras biologiska verkningsmekanism. Projektet har som mål att ta fram nya, 
patenterbara kemiska substanser för oral behandling som interagerar med 
S100A9 och de första patentansökningarna har skickats in. Ett första val av 
läkemedelskandidat (candidate drug (”CD”)) för cancerbehandling planeras 
under år 2015.

Active Biotech har efter det tredje kvartalet 2014 beslutat att avveckla  
fortsatta forskningsaktiviteter avseende projekten ANYARA och paquinimod 
(57-57). Enbart utlicensieringsaktiviteter kommer framgent att bedrivas av 
Bolaget avseende dessa projekt. Samarbetspartnern MediGene AG ansvarar 
för den kliniska utvecklingen av RhuDex, som för närvarande är i fas 
II-klinisk utveckling.

B.4a Trender avseende emittenten och 
de branscher i vilka emittenten är 
verksam

Avgörande för Active Biotechs långsiktiga finansiella styrka och uthållighet är 
Bolagets förmåga att utveckla läkemedelsprojekt till den tidpunkt då samar-
betsavtal kan ingås och partnern tar över den fortsatta utvecklingen och 
kommersialiseringen av projektet. Resultaten från de pågående fas III-studi-
erna avseende tasquinimod och laquinimod, som förutses inkomma under 
det första halvåret 2015 respektive det första halvåret 2016, förväntas ha en 
väsentlig inverkan på Bolagets affärsutsikter. Per dagen för detta Prospekt 
föreligger ingen information som antyder huruvida utfallet från dessa studier 
kommer att vara positivt eller negativt.
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B.5 Koncernbeskrivning Active Biotech är moderbolag i en koncern som, utöver Bolaget, består av 
dotterföretagen Active Forskaren 1 KB, Actinova AB och Active Security 
Trading AB.

B.6 Större aktieägare och anmälnings-
pliktiga personer

Antalet aktieägare i Active Biotech uppgick till 11 331 den 31 oktober 2014. 
De största aktieägarna per den 31 oktober 2014 framgår av tabellen nedan.

Såvitt Bolaget känner till finns inga aktieägaravtal eller andra överenskom-
melser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över 
Bolaget eller som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

B.7 Utvald finansiell information i 
sammandrag

Den finansiella information som redovisas nedan har hämtats från Active 
Biotechs årsredovisningar för räkenskapsåren 2011-2013 samt delårsrapporterna 
för de tredje kvartalen 2013 och 2014. Årsredovisningarna för räkenskapsåren 
2011-2013 har reviderats av Bolagets revisorer. Delårsrapporterna för de tredje 
kvartalen 2013 och 2014 har översiktligt granskats av Bolagets revisorer. 
Räkenskaperna har upprättats i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (”IFRS”) utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) sådana de antagits av EU samt tolkningsutlåtanden av International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Aktieägare Procent av antal aktier och röster (%)

MGA Holding AB 25,9

Nordstjernan AB 13,2

Duba AB 8,0

Tredje AP-fonden 3,2

Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 2,7

Fjärde AP-fonden 1,9

BP2S Paris/EFG Bank AG 1,6

SEB-stiftelsen 1,3

Svenskt Näringsliv 1,3

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,1

JP Morgan Bank 1,1

Övriga aktieägare 38,7

Totalt 100

TSEK jan - sep 2014 jan - sep 2013 2013 2012 2011

Rörelseresultat -172 812 -128 627 -209 025 -163 216 -100 924

Finansnetto -3 343 -3 044 -5 269 -8 737 -2 616

Resultat före skatt -176 156 -131 671 -214 294 -171 953 -103 540

Periodens resultat -174 500 -130 015 -212 086 -175 015 -94 550

Resultaträkning för koncernen i sammandrag

Rappor t över finansiell ställning för koncernen i sammandrag
TILLGÅNGAR

TSEK 30 sep 2014 30 sep 2013 2013 2012 2011

Summa anläggningstillgångar 382 199 380 875 381 035 381 500 382 664

Summa omsättningstillgångar 168 001 436 040 386 772 315 237 475 852

SUMMA TILLGÅNGAR 550 200 816 915 767 807 696 737 858 516
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B.7 Utvald finansiell information i 
sammandrag forts.

Väsentliga förändringar

Under perioden 2011 – 2013 har Active Biotech erhållit totalt cirka 659 MSEK 
i samband med riktade nyemissioner av aktier, varav 389,6 MSEK under 2011 
och 269,8 MSEK under 2013. Under samma tidsperiod har Active Biotech 
erhållit totalt cirka 540 MSEK i ersättning från licens- och samarbetsavtal, 
varav 223,2 MSEK under 2011 i samband med undertecknandet av licens- 
och samarbetsavtalet med Ipsen, 212,8 MSEK under 2012 i delmålsbetalningar 
från licens- och samarbetsavtalen med Ipsen och Teva samt 104,1 MSEK 
under 2013 i delmålsbetalning från licens- och samarbetsavtalet med Ipsen. 
Fram till dagen för detta Prospekt har inga delmålsbetalningar eller andra 
liknande ersättningar erhållits under 2014.
    Inga händelser av väsentlig betydelse för Active Biotechs finansiella ställning 
eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 30 september 2014.

B.8 Proformaredovisning Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon resultatprognos.

B.10 Anmärkningar i revisions- 
berättelsen

Ej tillämplig. Det finns inte några anmärkningar i revisionsberättelserna.

B.11 Rörelsekapital Bolagets rörelsekapital är inte tillräckligt för de aktuella behoven under den 
kommande tolvmånadersperioden.
 Med beaktande av Bolagets befintliga likviditet, som per den 30 september 
2014 uppgick till 161,0 MSEK, bedöms Bolagets befintliga rörelsekapital, det 
vill säga bortsett från den likvid som tillförs Bolaget genom Erbjudandet, vara 
tillräckligt fram till det andra kvartalet 2015.
 Genom Erbjudandet kommer Bolaget, vid full teckning, att tillföras cirka 
225 MSEK, före emissionskostnader. Med beaktande av Bolagets befintliga 
likviditet samt likviden från Erbjudandet, i kombination med intäkter från

TSEK 30 sep 2014 30 sep 2013 2013 2012 2011

Summa eget kapital 236 782 485 525 405 411 339 918 501 990

Summa långfristiga skulder 224 344 224 859 224 046 228 479 234 796

Summa kortfristiga skulder 89 074 106 531 138 350 128 340 121 730

SUMMA SKULDER 313 418 331 390 362 396 356 819 356 526 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 550 200 816 915 767 807 696 737 858 516

EGET KAPITAL OCH SKULDER

TSEK jan - sep 2014 jan - sep 2013 2013 2012 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital -166 970 -121 991 -201 396 -159 083 -91 574

Kassaflöde från den löpande verksamheten -212 714 -158 145 -102 250 -240 396 -46 972

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 901 -53 -53 -17 -527

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -588 263 753 261 837 -8 100 381 531

Periodens kassaflöde -215 203 105 555 159 534 -248 513 334 032

Likvida medel vid periodens början 376 195 216 661 216 661 465 173 131 141

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 160 992 322 216 376 195 216 661 465 173

Rappor t över kassaflöden för koncernen i sammandrag
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C.1 Slag av värdepapper Erbjudandet avser högst 14 984 716 nya aktier i Active Biotech med ISIN-
kod SE0001137985.

C.2 Valuta Bolagets aktier är denominerade i SEK.

C.3 Totalt antal aktier i Bolaget Bolagets registrerade aktiekapital uppgår per dagen för detta Prospekt till 
cirka 282 412 653,46 SEK, fördelat på 74 923 582 aktier. Varje aktie har 
därmed ett kvotvärde om cirka 3,77 SEK. Efter Erbjudandets genomförande 
kommer, vid full teckning, Bolagets aktiekapital att uppgå till 338 895 
182,64 SEK, fördelat på 89 908 298 aktier.

C.4 Rättigheter som sammanhänger 
med värdepapperen

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och 
varje aktieägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren 
innehar i Bolaget. Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieä-
garna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhål-
lande till det antal aktier som innehades före emissionen.

Samtliga aktier i Active Biotech ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets 
tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinst-
utdelning fattas av bolagsstämman. Samtliga aktieägare som är registrerade i 
den av Euroclear förda aktieboken på avstämningsdagen för utdelning är 
berättigade att erhålla utdelning. 

C.5 Inskränkningar i den fria överlåt-
barheten

Ej tillämplig. Aktierna i Bolaget är inte föremål för några överlåtelsebegräns-
ningar.

C.6 Upptagande till handel Bolagets aktier är föremål för handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under 
handelsbeteckningen (ticker) ACTI. De aktier som ges ut i Erbjudandet 
förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den  
27 januari 2015.

C.7 Utdelningspolicy Med hänsyn till Active Biotechs finansiella ställning och negativa resultat har 
Bolaget hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. Bolagets styrelse 
avser heller inte föreslå att någon utdelning ska lämnas under de närmaste 
åren. Bolagets finansiella tillgångar kommer huvudsakligen att användas till 
att finansiera existerande och nya forskningsprojekt.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPEREN

B.11 Rörelsekapital forts. redan ingångna samt förväntade samarbetsavtal, kommer emellertid Bolagets 
rörelsekapital, enligt nuvarande planer, att vara tillräckligt för de kommande 
tolv månaderna och förväntas finansiera verksamheten fram till dess att positiva 
kassaflöden kan genereras.
 Skulle Erbjudandet inte tecknas i erforderlig utsträckning och resultatet från 
den pågående studien avseende tasquinimod vara negativt skulle Active Biotech 
tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter, antingen genom avyttringar av 
tillgångar eller genom externa finansiärer. Kapitalbehovet för den kommande 
tolvmånadersperioden bedöms, med bortseende från den likvid som tillförs Bolaget 
genom Erbjudandet, vara i storleksordning 100–125 MSEK. Om Bolaget 
misslyckas med att erhålla sådan finansiering kan Active Biotech komma att 
tvingas avveckla eller omstrukturera hela eller delar av sin verksamhet.
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AVSNITT D – RISKER

D.1 Huvudsakliga risker avseende 
emittenten och dess verksamhet

En investerare bör noggrant beakta de riskfaktorer som beskrivs i Prospektet 
innan denne beslutar sig för att investera i Active Biotech. Det finns en rad 
faktorer som påverkar, eller skulle kunna påverka, Active Biotechs verk-
samhet, finansiella ställning eller resultat. Huvudsakliga risker avseende Active 
Biotech och dess verksamhet utgörs, utan inbördes ordning, av: 

• risken att de kliniska prövningar av läkemedelskandidater som utförs av 
Active Biotech, självständigt eller i samarbete med partners, inte kommer att 
uppvisa tillräcklig säkerhet och effektivitet för att erforderliga myndighets-
tillstånd ska kunna erhållas, att Active Biotech och/eller dess partners för 
myndighetsgodkännanden tvingas utföra ytterligare kliniska prövningar vilket kan 
resultera i ökade kostnader eller begränsningar och/eller förseningar i till-
ståndsförfaranden samt att läkemedelskandidaterna, efter eventuella godkän-
nanden, uppvisar negativa effekter och därmed dras tillbaka från marknaden;

• risken att Bolagets produktkandidater vid registreringsförfaranden för 
godkännande av kandidaterna inte uppfyller registreringskraven samt att 
Bolaget inte uppfyller eller kommer att kunna uppfylla nya regler för att att 
kunna upprätthålla registreringen eller erhålla motsvarande tillstånd för 
ytterligare läkemedel;

• risken att marknaden, vid en eventuell kommersiell lansering av Bolagets 
produktkandidater, inte är mottaglig för produktkandidaterna innebärandes 
att sjukhus, läkare och patienter eller sjukvården i allmänhet kan komma att 
anse att Bolagets produkter är mindre attraktiva än andra behandlingar och/
eller metoder;

• risken att den ersättning som produktkandidaterna efter godkännande kan 
erhålla från privata försäkringsbolag, myndigheter och andra betalare av 
sjukvårdsprodukter och sjukvårdstjänster inte är tillräckligt hög, att even-
tuell godkänd och tillräckligt hög ersättning inte kan upprätthållas samt att 
det för läkemedelsprodukter existerande ersättningssystemet förändras till 
nackdel för Bolaget; samt

• risken att Bolaget, i framtiden efter Erbjudandets genomförande, kommer 
att tvingas söka ytterligare finansiering.

D.3 Huvudsakliga risker avseende 
värdepapperen

Huvudsakliga risker avseende Erbjudandet och Active Biotechs nya aktier 
utgörs, utan inbördes ordning, av:
• risken för att kursen för Bolagets aktier påverkas negativt av marknadsvolati-

liteten i läkemedelsbranschen, att läkemedel som har utvecklats av Bolaget 
eller andra företag inte lyckas i kliniska prövningar eller misslyckas med att 
erhålla myndighetstillstånd, att antalet aktier efter genomförandet av Erbju-
dandet utökats eller att likviditeten i Bolagets aktie kommer att vara begränsad;

• risken att Active Biotech, med hänsyn till Bolagets finansiella ställning och 
historia av negativa rörelseresultat aldrig kommer att lämna någon utdelning 
och att eventuell avkastning på en investering i Erbjudandet endast kommer 
att, om alls, genereras genom aktiekursens utveckling; samt

• risken att Bolagets större aktieägare kan komma att utöva ett betydande 
inflytande över viktiga beslut i Bolaget som kräver aktieägarnas godkännande 
samt att dessa aktieägares intressen kan komma att avvika från eller konkurrera 
med Bolagets, och/eller övriga aktieägares intressen.
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E.1 Emissionsintäkter och emissions-
kostnader

Vid full teckning kommer Erbjudandet att tillföra Bolaget cirka 225 MSEK, 
före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka  
1,5 MSEK.

E.2a Motiv och användning av  
emissionslikvid

Erbjudandet bidrar till att ge Active Biotech den finansiella uthållighet som 
krävs för att invänta utfallet av de pågående fas III-studierna avseende laqui-
nimod och tasquinimod, där både laquinimod och tasquinimod har en bety-
dande kommersiell potential. Om registreringsgrundande resultat erhålls för 
tasquinimod under det första halvåret 2015, anser Bolaget att denna finan-
siella uthållighet även krävs för att kunna maximera projektets kommersiella 
värde i förhandlingar med potentiella partners för Bolagets egna territorier.

E.3 Villkor Erbjudandet omfattar högst 14 984 716 nya aktier i Active Biotech. Den som 
på avstämningsdagen den 4 december 2014 är registrerad som aktieägare i 
Active Biotech har rätt att teckna aktier i Erbjudandet. Fem befintliga aktier 
berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskursen uppgår till 15 SEK 
per aktie.

Bolagets största aktieägare MGA Holding AB, Nordstjernan AB, Duba AB 
samt Peter Thelin (privat och genom bolag), med ett sammantaget innehav om 
cirka 49 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att teckna 
sina respektive företrädesrättsandelar i nyemissionen. Åtagandena omfattar 
cirka 49 procent av aktierna i Erbjudandet, motsvarande cirka 109 MSEK.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden 8 december – 22 december 2014. 
Handel med teckningsrätter äger rum Nasdaq Stockholm under perioden  
8 december – 18 december 2014. 

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. Aktier som inte tecknas 
med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teck-
ningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid – 
vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal 
teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga 
personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt, varvid – vid över-
teckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i 
respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

E.4 Intressen och intressekonflikter Det förekommer inte några familjeband mellan styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare i Bolaget. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhål-
lande till Bolaget och bolagsledningen. Med undantag för Mats Arnhög (ägare 
av Bolagets störste aktieägare MGA Holding AB) och Peter Hofvenstam (vice 
verkställande direktör i Bolagets näst störste aktieägare Nordstjernan AB) är 
samtliga styrelseledamöter oberoende även i förhållande till Bolagets större 
ägare. Vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska 
intressen i Bolaget i form av aktieinnehav.

E.5 Säljare av värdepapper och lock 
up-avtal

Ej tillämplig. Erbjudandet omfattar nyemitterade aktier. Inga lock up-avtal 
förekommer i anslutning till Erbjudandet.

AVSNITT E – ERBJUDANDET
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E.6 Utspädningseffekt Vid full teckning i Erbjudandet kommer antalet aktier och röster i Bolaget att 
öka från 74 923 582 till 89 908 298. För aktieägare som avstår från att teckna 
nya aktier i Erbjudandet uppstår därmed en utspädningseffekt om totalt  
14 984 716 aktier och röster, motsvarande cirka 16,7 procent av antalet aktier 
och röster i Bolaget efter Erbjudandet.

Aktieägare som avstår från att teckna nya aktier i Erbjudandet har 
möjlighet att kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina 
teckningsrätter.

E.7 Kostnader som åläggs investerare Ej tillämplig. Courtage utgår ej.



Att investera i aktier är till sin natur förknippat med risk. Inves-
teringen kan både gå upp och ned i värde. Aktiebolags olika 
verksamheter är ständigt utsatta för påverkan, såväl från faktorer 
inom det specifika bolaget som från faktorer som är utanför det 
enskilda bolagets räckvidd men som ändå kan påverka verksam-
heten och dess förutsättningar. En investerare bör noggrant 
beakta de riskfaktorer som beskrivs nedan före denne beslutar sig 
för att investera i Erbjudandet. Var och en av dessa riskfaktorer 
kan komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat negativt och kan därmed komma att reducera värdet 
på Bolagets aktier. Active Biotechs verksamhet är föremål för ett 
antal riskfaktorer som helt eller delvis står utanför Bolagets  
kontroll och som påverkar eller kan komma att påverka aktiernas 
värde. Nedan beskrivs faktorer som bedöms ha särskild betydelse 
för Active Biotechs framtida utveckling. Den nedanstående redo-
visningen av riskfaktorer gör inte anspråk på att vara heltäck-
ande och görs utan inbördes rangordning. Ytterligare risker och 
osäkerheter som Active Biotech inte känner till kan också komma 
att ha en negativ effekt på Active Biotechs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. Utöver nedan beskrivna riskfaktorer bör 
en investerare även beakta all annan information i Prospektet. 

Risker relaterade till Bolaget och dess verksamhet

Projekt i tidiga utvecklingsskeden
Active Biotech har idag två projekt som befinner sig i klinisk 
fas och ett projekt i preklinisk utveckling. Bolaget har 
därmed ännu inte slutfört någon klinisk utveckling av något 
läkemedel, vare sig självständigt eller tillsammans med 
någon partner. Någon försäljning av läkemedel har därför 
inte påbörjats varför heller ingen av Active Biotechs 
produktkandidater hittills genererat några försäljningsin-
täkter. Bolagets projekt kräver fortsatt forskning och utveck-
ling och sådan är föremål för de risker att misslyckas som är 
förenade med all utveckling av läkemedel. Dessa risker inne-
fattar att någon eller samtliga av Active Biotechs produkt-
kandidater kan visa sig vara ineffektiva, farliga, toxiska eller 
på annat sätt inte lyckas uppfylla tillämpliga krav från regu-
latoriska myndigheter, att nödvändiga godkännanden eller 
tillstånd från regulatoriska myndigheter inte kan erhållas 
eller att produktkandidaterna visar sig vara svåra att utveckla 
till kommersiellt gångbara produkter som generar intäkter 
till Bolaget. För det fall Bolaget, av en eller annan anledning, 
inte lyckas utveckla, erhålla godkännande för, eller fram-
gångsrikt utlicensiera eller kommersialisera sina produktkan-
didater kan detta hindra Active Biotech från att generera 
tillräckliga intäkter för att uppnå långsiktig lönsamhet. Om 
Bolaget drabbas av avsevärda förseningar med att färdigställa 

sina projekt, erhåller ogynnsamma eller endast marginellt 
gynnsamma resultat från sina nuvarande eller framtida 
projekt, eller misslyckas med att erhålla relevanta godkän-
nanden eller ett positivt mottagande på marknaden kan även 
Active Biotechs kortsiktiga förmåga att generera intäkter, 
dess rykte och dess förmåga att anskaffa ytterligare kapital 
försvagas, vilket skulle få en väsentlig negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Osäkerhet beträffande effektivitet och säkerhet hos  
Bolagets produkter
Innan ett läkemedel lanseras på marknaden måste dess 
säkerhet och effektivitet vid behandling av människor för 
varje angiven indikation visas vilket sker genom omfattande 
prekliniska och kliniska prövningar. Resultatet av prekli-
niska prövningar, vilka görs på djur, är dock inte alltid över-
ensstämmande med de resultat som senare uppnås på 
människor. Resultaten från tidigare kliniska prövningar ger 
inte heller alltid ett rättvisande resultat om vilka effekter 
som kan uppnås vid mer omfattande kliniska prövningar. 
Det finns en risk att de kliniska prövningar som utförs av 
Active Biotech, självständigt eller i samarbete med partners, 
inte kommer att uppvisa tillräcklig säkerhet och effektivitet 
för att erforderliga myndighetstillstånd ska kunna erhållas 
eller att prövningarna inte kommer att leda fram till ett 
läkemedel som kan säljas på marknaden.
 Det finns också en risk att negativa eller ofullständiga 
resultat av kliniska prövningar angående någon av Active 
Biotechs produktkandidater kan, trots initialt lovande prov-
resultat, komma att resultera i uteblivna godkännanden, 
erfordra att Active Biotech och/eller dess partners utför 
ytterligare kliniska prövningar vilket kan resultera i ökade 
kostnader, påtagligt försena registreringen hos tillstånds-
givande myndigheter, resultera i registrering av en mer 
begränsad indikation eller föranleda Active Biotech och/eller 
dess partners att avstå från att kommersialisera produktkan-
didaten. Active Biotech, dess samarbetspartners, institutio-
nella granskningsorgan och/eller regulatoriska myndigheter 
kan vidare när som helst komma att avbryta kliniska pröv-
ningar om det antas att försökspersoner eller patienter som 
deltar i sådana studier utsätts för oacceptabla hälsorisker. 
Även om godkännanden erhålls finns risken att produkter i 
ett senare skede uppvisar negativa effekter som kan komma 
att förhindra deras utbredda användning med resultatet att 
de dras tillbaka från marknaden. Nämnda risker skulle 
kunna få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.
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Riskfaktorer



Resultatet från pågående fas III-studier
Bolaget har idag två projekt i sen klinisk fas där bägge är 
utlicensierade; laquinimod och tasquinimod. Såvitt avser 
laquinimod förväntas studieresultat från den pågående fas 
III-studie som bedrivs av Active Biotechs partner Teva Phar-
maceutical Industries Ltd inkomma under det första halv-
året 2016. Såvitt avser tasquinimod förväntas studieresultat 
från den pågående fas III-studie som bedrivs av Active Biotech 
inkomma under det första halvåret 2015. Studieresultaten  
i respektive projekt avses, om positiva, vara registrerings-
grundande.
 Resultaten från tidigare prekliniska, fas I- och fas 
II-studier för både laquinimod och tasquinimod har i 
huvudsak varit positiva och i linje med Bolagets och dess 
partners strategiska plan för projekten. Laquinimod erhöll 
emellertid den 24 januari 2014 en negativ rekommendation 
för registreringsansökan från den Europeiska läkemedels-
myndighetens vetenskapliga kommitté ”Committee for 
Medicinal Products for Human Use” (”CHMP”). CHMP:s 
bedömning var att laquinimods positiva effekt på att reducera 
antalet relapser inte uppvägde riskerna. I riskbedömningen 
fokuserade CHMP på observationer i djurstudier, utförda 
parallellt med de registreringsgrundande kliniska studierna, 
rörande potentiella risker för fosterskador och potentiellt 
ökad cancerrisk. Beslutet överklagades men myndigheten 
vidhöll i maj 2014 sin bedömning, men bekräftade samtidigt 
att de risker som observerades i djurstudier ej förhindrar en 
registrering för behandling av människa.
 Ovanstående exempel åskådliggör att riskerna med läke-
medelsutveckling är mycket stora. De positiva resultat som 
erhålls i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen är inte 
en garanti för att ett slutligt positivt besked erhålls från rele-
vanta tillståndsmyndigheter. Det finns således en risk för att 
resultatet från de pågående fas III-studierna avseende laqui-
nimod och tasquinimod är, helt eller delvis, negativa och att 
Bolagets och dess partners antingen tvingas till ytterligare 
kostsamma utvecklingsåtgärder och fortsatta studier eller att 
de tvingas omstrukturera eller lägga ned projekten i sin 
helhet. Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat skulle påverkas väsentligt negativt för det fall ett 
sådant negativt besked erhålls i ett, eller båda, av de projekt 
för vilka fas III-studier för närvarande bedrivs. 

Osäkerhet kring den kommersiella framgången för Bolagets 
produkter
Även om Active Biotech och dess partners erhåller myndig-
hetstillstånd för att marknadsföra någon av produktkandi-

daterna kan det visa sig att marknaden vid den kommersiella 
lanseringen inte är mottaglig för produkten. Det finns 
således en risk att sjukhus, läkare och patienter eller sjuk-
vården i allmänhet kan komma att anse att Bolagets 
produkter är mindre attraktiva än andra behandlingar och/
eller metoder och därmed välja att inte använda någon av 
Active Biotechs produkter vilket kan få till följd att Bolaget 
inte blir lönsamt. Ett förverkligande av denna risk skulle få 
en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

Osäkerhet kring samarbetsavtal
Active Biotech är beroende av samarbetsavtal med externa 
parter för främst kliniska prövningar, produktion, mark-
nadsföring och distribution av substanser och läkemedel. 
Bolaget anlitar vissa externa parter för delar av sin forsknings- 
och produktionsverksamhet, bland annat så kallade clinical 
research organizations som är involverade i ledningen och 
kontrollen av kliniska prövningar i utvecklingen av Bolagets 
produkter. Om dessa externa parter inte skulle uppfylla sina 
åtaganden gentemot Bolaget eller inte håller sig inom 
förväntade tidsramar, om parterna behöver ersättas eller om 
kvaliteten på eller tillförlitligheten av den kliniska informa-
tion som de erhåller eftersätts, kan planerade kliniska pröv-
ningar komma att försvåras, försenas eller helt avbrytas 
vilket skulle få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet 
och dess förmåga att utlicensiera eller kommersialisera sina 
produkter. De förväntade intäkterna från kommersialiserade 
produkter är också beroende av försäljningen och marknads-
föringen som bedrivs av de externa parterna.
 Även framöver har Active Biotech för avsikt att ingå 
samarbetsavtal med ytterligare parter för att bland annat 
sprida den finansiella risk som läkemedelsutveckling och 
kommersialisering av produktkandidater medför. Bolagets 
framgång i detta avseende är beroende bland annat av Bolagets 
förmåga att attrahera samarbetspartners och att ingå sam- 
arbetsavtal på för Bolaget förmånliga villkor. Det finns dock 
en risk att Active Biotech inte kommer att kunna ingå sådana 
samarbetsavtal. Även om Active Biotech anser att nuvarande 
och framtida partners besitter tillräcklig kunskap och har 
ekonomiska intressen av att fullfölja sina åtaganden enligt 
ingångna avtal kan det visa sig att Bolagets samarbetspartners 
avsätter otillräckliga resurser eller på annat sätt är oförmögna 
eller ovilliga att fullfölja ingångna avtal. Om Bolaget inte är 
framgångsrikt i sina ansträngningar att ingå framtida eller 
upprätthålla nuvarande samarbetsavtal avseende relevant 
produktkandidat kan Bolaget sakna tillräckliga medel för att 
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utveckla produktkandidaten på egen hand. Produktkandidaten 
kommer då inte kunna introduceras på marknaden och generera 
intäkter, vilket skulle påverka Active Biotechs verksamhet 
negativt.
 Även om flera av Active Biotechs anställda har erfarenhet 
av läkemedelsproduktion saknar Bolaget kapacitet för egen 
storskalig tillverkning och Bolaget planerar för närvarande 
inte att utveckla någon sådan tillverkningskapacitet. Om 
Active Biotech misslyckas med att ingå eller upprätthålla 
avtal rörande tillverkningen av sina produktkandidater, eller 
upprätthålla dem endast på för Bolaget ofördelaktiga 
kommersiella villkor, kan Active Biotech misslyckas med att 
framgångsrikt dra ekonomisk fördel av sina produkter.
 Det finns således en risk att Active Biotechs samarbete 
med nuvarande och/eller framtida samarbetspartners på ett 
eller annat sätt utvecklas på ett för Bolaget ofördelaktigt 
sätt. Detta skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på  
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Beroende av nyckelpersoner
Active Biotech är beroende av ett antal nyckelpersoner. En 
eventuell förlust av någon eller några av dessa personer kan 
medföra att Bolagets produktutveckling och kommersialisering 
av produkter kan fördröjas eller reduceras. Active Biotechs 
förmåga att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare 
är av stor betydelse för att säkerställa kompetensnivån i Bolaget. 
Active Biotech har träffat anställningsavtal med nyckelpersoner 
på villkor som Bolaget bedömer vara marknadsmässiga. 
Trots detta finns det en risk för att Bolaget inte kommer att 
kunna behålla dessa nyckelpersoner och ett bortfall av någon 
av personerna skulle på kort sikt kunna inverka negativt på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Hård konkurrens
Utvecklingen i läkemedelsbranschen är snabb och hårt  
konkurrensutsatt. Ett stort antal läkemedelsbolag, bioteknik-
bolag, universitet, akademiska institutioner och andra forsk-
ningsinstitutioner över hela världen är verksamma inom 
forskning och utveckling av läkemedel och utgör därmed 
potentiella konkurrenter till Active Biotech och dess partners. 
Vissa av dessa konkurrenter har en betydligt starkare finan-
siell ställning och avsevärt större resurser och kapacitet vad 
avser till exempel forskning och utveckling, kontakter med 
tillståndsgivande myndigheter och marknadsföring än Active 
Biotech. Det finns därför en risk för att konkurrenter kan 
komma att utveckla produkter som är mer effektiva, prisvärda 
eller praktiska eller kan komma i åtnjutande av patentskydd 

eller kommersialisera sina produkter tidigare än Active Biotech. 
Dessa konkurrerande produkter kan innebära att Active 
Biotechs produkter blir obsoleta eller begränsa möjligheten 
för Bolaget att erhålla intäkter. Det finns vidare en risk för 
att ett likartat läkemedel skulle kunna utvecklas snabbare än 
vad som är möjligt för Active Biotech och dess partners. 
Vidare kan teknologi som kontrolleras av utomstående parter 
och som skulle kunna vara till nytta för Bolagets verksamhet 
komma att förvärvas eller licensieras av Active Biotechs  
konkurrenter, och därigenom hindra Active Biotech från att 
erhålla sådan teknologi på rimliga kommersiella villkor, eller 
överhuvudtaget. Konkurrenter med större resurser för mark-
nadsföring än Bolaget kan dessutom komma att framgångs-
rikt marknadsföra ett likartat eller till och med sämre 
läkemedel och erhålla ett bredare erkännande inom sjukvården 
i allmänhet för ett sådant läkemedel vilket skulle kunna få en 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Tvister
Active Biotech är från tid till annan inblandat i tvister 
förknippade med Bolagets löpande verksamhet. Sådana 
tvister avser bland annat påstådda intrång i immateriella 
rättigheter, vissa patents giltighet samt andra kommersiella 
tvister. Tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa den 
löpande verksamheten, avse betydande belopp eller prin-
cipiellt viktiga frågor samt medföra betydande kostnader 
och påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Beroende av ersättningssystem
Bolaget och dess partners möjligheter att framgångsrikt 
kommersialisera produkter kommer att vara beroende av 
vilken ersättning som produkterna kan erhålla från privata 
försäkringsbolag, myndigheter och andra betalare av sjuk-
vårdsprodukter och sjukvårdstjänster. Risken för att sådana 
ersättningar förändras påverkar eller kommer att påverka 
Active Biotechs förmåga att anskaffa kapital, erhålla ytterligare 
samarbetspartners och marknadsföra Bolagets produkter. 
Ersättningens storlek beror bland annat på andra faktorer, 
såsom betalarens uppfattning om huruvida produkten är säker 
och effektiv, icke experimentell, medicinskt viktig och 
lämplig för patienter samt huruvida den är kostnadseffektiv 
utifrån de lagar och regler som gäller för den specifika mark-
naden. Det finns en risk att Bolagets produkter inte kvali-
ficerar sig för subventioner från privat och offentligt 
finansierade sjukvårdsprogram och att tillräcklig ersättning 
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därmed inte kan erhållas för Bolagets produkter, att eventuell 
godkänd tillräcklig ersättning inte kan upprätthållas, att even-
tuella begränsningar från olika betalare innebär ett lägre pris 
eller en minskad efterfrågan på Bolagets produkter eller att 
det för läkemedelsprodukter existerande ersättningssystemet 
förändras till nackdel för Bolaget. Förändringar skulle 
kunna inverka negativt på Bolagets förmåga att sälja sina 
produkter och/eller leda till att Bolagets kunder på dessa mark-
nader väljer billigare produkter. Detta skulle kunna få en 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Registrering av nya läkemedel
Alla läkemedel som utvecklas måste för att kunna mark-
nadsföras genomgå ett omfattande registreringsförfarande 
hos relevant myndighet på en enskild marknad, till exempel 
amerikanska Food and Drug Administration (”FDA”) eller 
European Medicines Agency (”EMA”). Registreringsförfa-
randet omfattar till exempel, där så är tillämpligt, krav vad 
avser utveckling, prövning, registrering, godkännande, 
märkning, tillverkning och distribution av nya läkemedel 
samt medicinska och biologiska produkter. Om sådana krav, 
som föreligger eller som kan tillkomma i framtiden, inte 
uppfylls kan detta medföra återkallande av produkter, 
importstopp, att registrering ej medges, att tidigare 
godkända ansökningar dras tillbaka eller att åtal väcks. Även 
om ett läkemedel som tillverkats av Active Biotech, eller av 
annan part enligt avtal med Bolaget, skulle registreras för 
kommersialisering finns det en risk för att Active Biotech 
inte kommer att kunna uppfylla nya regler eller kommer att 
kunna upprätthålla registreringen eller erhålla motsvarande 
tillstånd för ytterligare läkemedel. Det finns vidare en risk 
för att de regler som idag gäller för registrering, eller tolk-
ningar av dessa regler, kommer att ändras på ett för Bolaget 
ofördelaktigt sätt vilket skulle inverka negativt på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Skydd för immateriella rättigheter
Utöver Active Biotechs beroende av ej patenterade företags-
hemligheter och know-how för att utveckla och bibehålla 
sin konkurrensposition är Active Biotechs potentiella fram-
gång till stor del beroende av Bolagets förmåga att erhålla 
och behålla patentskydd för sina projekt, både vad avser de 
specifika substanserna, användningsområden och produk-
tionsmetoder samt att bevara Bolagets egna och dess part-
ners forskningshemligheter i syfte att hindra andra från att 
använda Bolagets skyddade information. Det finns en risk 

för att läkemedel och produktionsmetoder som utvecklats 
av Active Biotech inte kan patentskyddas, att Active Biotech 
kommer att vara oförmöget att registrera och fullfölja alla 
nödvändiga eller önskvärda patentansökningar till en rimlig 
kostnad och i rätt tid eller att godkända patent inte är till-
räckliga för att skydda Active Biotechs rättigheter. Det kan 
även, eftersom vissa patentansökningar är konfidentiella till 
dess att patent beviljas, visa sig att utomstående parter har 
ansökt om patent avseende teknologier som omfattas av 
Active Biotechs ingivna patentansökningar utan Bolagets 
kännedom. Det kan i samband därmed visa sig att Bolagets 
patentansökningar inte har prioritet i förhållande till andra 
eventuella ansökningar. Det finns vidare en risk för att ett 
patent inte medför en konkurrensfördel för Bolagets läke-
medel och/eller metoder, att konkurrenter lyckas kringgå 
Bolagets patent eller att obehöriga parter kan komma att 
erhålla och använda sig av information som Active Biotech 
betraktar som Bolagets egen. Vidare innebär inte nödvän-
digtvis det faktum att ett patent beviljas att det är giltigt 
eller kan göras gällande mot utomstående parter. Läkeme-
delsföretags, inklusive Active Biotechs, patenträttsliga ställ-
ning är dessutom i allmänhet osäker och innefattar 
komplexa medicinska och juridiska bedömningar.
 Om Active Biotech tvingas försvara sina patenträttigheter 
mot en konkurrent kan detta medföra betydande kostnader, 
särskilt i tvister med konkurrenter med betydligt större 
resurser än Active Biotech och med bättre förutsättningar 
att klara kostnaderna för komplexa patentprocesser än 
Active Biotech. Dessutom kan Bolagets existerande och 
framtida samarbetsavtal föreskriva att samtliga eller vissa av 
de beviljade patenten endast får utnyttjas av Bolagets part-
ners och således inte stå under Bolagets direkta kontroll. 
Vidare kan Bolagets medarbetare, konsulter, rådgivare, part-
ners eller andra komma att bryta mot sekretessförbindelser 
vad avser Bolagets forskningshemligheter och know -how. 
Konkurrerande företag kan även självständigt utveckla 
motsvarande forskningsresultat eller know-how.
 Om Active Biotech i den egna verksamheten utnyttjar 
eller påstås utnyttja substanser eller metoder som är patent-
skyddade eller kommer att bli patenterade av annan kan 
innehavaren av dessa patent komma att anklaga Active 
Biotech för patentintrång. Tredje parts patent kan även 
hindra eller begränsa Bolaget eller dess partners från att fritt 
använda den berörda produkten eller produktionsmetoden. 
Det finns därför även en risk för att Active Biotech dras in i 
domstolsprocesser av konkurrenter för påstådda patent- eller 
rättighetsintrång. Intrångstvister kan, i likhet med tvister i 
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allmänhet, vara kostsamma och tidskrävande, även om 
utgången av en sådan tvist är till Bolagets fördel. Vid en för 
Bolaget negativ utgång av en sådan process skulle Active 
Biotech kunna bli skyldigt att utge skadestånd och förbjudas 
fortsätta den aktivitet som utgör ett intrång. Bolaget eller 
dess samarbetspartners skulle även kunna tvingas skaffa en 
licens för att fortsätta att tillverka eller marknadsföra de 
produkter och förfaranden som omfattas och det finns en 
risk att sådana licenser endast är tillgängliga på för Bolaget 
kommersiellt ofördelaktiga villkor, eller inte alls. Dessutom 
kan vissa licenser vara icke-exklusiva varför Active Biotechs 
konkurrenter kan komma att få tillgång till samma tekno-
logi som den som licensierats till Bolaget. Ett misslyckande 
med att upprätthålla sina egna, och/eller ett inkräktande på 
andras, immateriella rättigheter skulle kunna få en väsentligt 
negativ inverkan på Active Biotechs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Avsaknad av försäljnings- och marknadsföringskapacitet och 
–erfarenhet
Active Biotech har för närvarande inga marknadsförings- 
och försäljningsresurser. För att kommersialisera sina 
produkter måste Bolaget förlita sig på samarbete med part-
ners eller utveckla sin egen marknadsförings- och försälj-
ningsorganisation med adekvat tekniskt kunnande och 
distributionsförmåga på de områden där Bolaget har behållit 
eller kan komma att behålla rätten att marknadsföra och 
sälja sina produkter. Att utveckla en marknadsförings- och 
försäljningsorganisation kommer att vara kostsamt och tids-
krävande och kan komma att försena lanseringen av en 
eventuell produkt.

Tillstånd och lagstiftning
Active Biotech och dess samarbetspartners är skyldiga att 
löpande uppfylla myndighetskrav, däribland krav på säker-
hetsrapportering och ytterligare krav efter det att eventuellt 
marknadsföringsgodkännande erhållits. Active Biotech innehar 
idag alla erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. 
Då forsknings-  och utvecklingsarbete samt produktion och 
marknadsföring är föremål för kontinuerlig tillsyn från 
myndigheter finns dock en risk för att sådana tillstånd i 
framtiden inte kommer att förnyas på samma villkor som 
tidigare. Det finns vidare en risk för att sådana tillstånd kan 
komma att dras in eller begränsas eller att nya tillstånd inte 
ges. Bolaget kan även bli föremål för böter, beslagtagande av 
produkter, inskränkningar i verksamheten och åtal. 
Ändringar i lagstiftningen eller tillståndsregler för mark-

nadsföring av läkemedel kan därmed komma att negativt 
påverka Active Biotechs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Produktansvar och försäkringar
Active Biotechs verksamhet medför risk för produktansvar, 
vilket är oundvikligt i samband med forskning och utveck-
ling, prekliniska och kliniska prövningar, marknadsföring 
och försäljning av läkemedel. Det finns därmed en risk för 
att Active Biotech ställs inför produktansvarskrav om en 
produkt orsakar skada på person eller egendom. Även om 
Bolaget anser sig ha ett adekvat försäkringsskydd för sin 
nuvarande verksamhet kan Bolagets nuvarande och/eller 
framtida försäkringsskydd visa sig vara otillräckligt för att 
täcka de eventuella krav som kan uppkomma rörande 
produktansvar. Det kan vidare visa sig omöjligt för Bolaget 
att bibehålla sitt försäkringsskydd på godtagbara villkor, 
eller överhuvudtaget. Det finns således en risk för att even-
tuella produktansvarskrav kan komma att inverka negativt 
på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Miljörättsliga risker
På grund av de kemiska beståndsdelarna i läkemedel och 
tillvägagångssättet i tillverkningen är läkemedelsindustrin 
föremål för miljörättsliga bestämmelser vilket innebär en 
risk att ådra sig ett skadestånds- eller kostnadsansvar för 
avhjälpande, sanering eller kontroll av miljöproblem. Även 
om Active Biotech anser att man för närvarande följer samt-
liga tillämpliga miljörättsliga lagar och regler skulle Bolaget 
vid ett misslyckande med att efterleva miljörättsliga regler 
om användning eller avhändande och bortforslande av 
farligt material, bli föremål för straffrättsliga sanktioner och 
omfattande skadestånd eller bli skyldigt att upphöra eller 
förändra sin verksamhet vilket skulle kunna få en negativ 
inverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat.

Förhållande till arbetstagarorganisationer
Merparten av Active Biotechs anställda är anslutna till och 
företrädda av olika fackliga organisationer. Även om Bolaget 
i nuläget har goda relationer med de anställda och deras 
representanter finns det en risk för att problem kan uppstå i 
framtiden, framförallt för det fall Bolaget av en eller annan 
anledning tvingas genomföra uppsägningar till följd av 
neddragningar av verksamheten. Om sådana problem resul-
terar i strejk, lock-out eller liknande stridsåtgärder kan detta 
medföra avbrott i Bolagets verksamhet och få negativa 
följder för Bolagets finansiella ställning och resultat.
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Risker förknippade med Bolagets lokaler
Active Biotechs hela nuvarande verksamhet är förlagd till 
Bolagets fastighet i Lund. För det fall en brand, explosion, 
översvämning eller annan olycka inträffar som allvarligt 
skadar fastigheten kan väsentliga störningar eller begräns-
ningar i Bolagets verksamhet uppkomma, vilket kan medföra 
en negativ inverkan på Active Biotechs finansiella ställning 
och resultat. 
 En stor del av lokalerna i Bolagets fastighet är uthyrda 
till andra verksamheter. Active Biotech har därmed ett 
ansvar i egenskap av hyresvärd som kan medföra att Bolaget 
blir inblandat i diskussioner och tvister som kan ta stora 
resurser i anspråk och avleda uppmärksamheten från Bolagets 
primära verksamhet. För det fall någon sådan händelse som 
anges ovan inträffar kan Active Biotech vidare i vissa fall bli 
ersättningsskyldigt gentemot hyresgästerna samt att Bolagets 
intäkter från hyresavtalen kan minska. Det finns därtill en 
risk för att en eller flera hyresgäster väljer att förlägga sin 
verksamhet till andra lokaler och att Active Biotech inte 
lyckas hitta andra hyresgäster i deras ställe. Detta skulle 
kunna leda till negativa konsekvenser för Bolagets finansiella 
ställning och resultat.

Fortsatta förluster och framtida kapitalbehov
Active Biotech har sedan verksamheten startade uppvisat ett 
negativt rörelseresultat. Allteftersom Bolagets produktport-
följ utvecklas och registreringsgrundande prövningar 
genomförs ökar utvecklingskostnaderna. Bolaget kan därför 
komma att behöva ytterligare kapital för att kunna utveckla 
de kliniska projekten i den hastighet och omfattning som 
Bolaget bedömer vara i Bolagets bästa intresse. Bolagets 
rörelsekapital är inte tillräckligt för de aktuella behoven 
under den kommande tolvmånadersperioden. Bolagets 
befintliga likviditet samt likviden från Erbjudandet, i 
kombination med intäkter från redan ingångna samt 
förväntade samarbetsavtal, förutsätts dock enligt nuvarande 
planer att finansera verksamheten fram tills dess att positiva 
kassaflöden kan genereras. Även om det kapital som 
anskaffas genom Erbjudandet, i kombination med befintligt 
rörelsekapital och redan ingångna samarbetsavtal, således 
stärker Bolagets finansiella ställning finns det en risk att det 
i framtiden kommer att uppstå behov av ytterligare finansiering 
av Bolaget, till exempel genom upptagande av lån eller 
genom ytterligare nyemissioner av aktier eller andra värde-
papper. Tillgången till samt villkoren för ytterligare finansie-
ring påverkas av ett flertal faktorer såsom möjligheten att 
ingå samarbetsavtal och huruvida forsknings- och utveck-

lingsprojekt framskrider framgångsrikt, marknadsvillkor, 
den generella tillgången på krediter samt Active Biotechs 
kreditvärdighet och kreditkapacitet. Även störningar och 
osäkerhet på kredit- och kapitalmarknaderna kan begränsa 
tillgången till ytterligare kapital. Det finns en risk för att 
Bolaget framöver inte kommer att ha tillräckliga intäkter 
eller positivt kassaflöde för att upprätthålla verksamheten i 
dess nuvarande form.

Förlustavdrag
Mot bakgrund av att Active Biotechs verksamhet har gene-
rerat betydande underskott har Bolaget stora ackumulerade 
skattemässiga underskott. Ägarförändringar som innebär 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 underskotten i framtiden kan även komma att 
påverkas negativt av ändringar i tillämplig lagstiftning.

Valutakurs- och kreditrisk
Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i utländsk valuta 
ger upphov till valutaexponeringar. En försvagning av SEK 
mot andra valutor ökar Active Biotechs redovisade till-
gångar, skulder, intäkter och resultat, medan en förstärkning 
av SEK mot andra valutor minskar dessa poster. Bolaget är 
exponerat för sådana förändringar då den operativa verk-
samheten bedrivs i Sverige och forskningstjänster upphandlas 
internationellt. Resultatet exponeras för valutakursföränd-
ringar främst för inköp av kliniska prövningstjänster, forsk-
ningsuppdrag och produktion av kliniskt material. Rörelsens 
kostnader uppgick under verksamhetsåret 2013 till 325 
MSEK, varav cirka 55 procent representerade kostnader i 
utländsk valuta. Andelen kostnader i utländsk valuta, 
huvudsakligen amerikanska dollar och euro, kan dessutom 
komma att öka framöver. Eftersom Active Biotech ej 
använder terminer eller optioner för att säkra valutarisker 
kan valutakurseffekter få genomslag i Bolagets räkenskaper, 
vilket kan leda till negativa effekter på Bolagets finansiella 
ställning och resultat.
 Kreditrisk avser risken för att en motpart inte fullgör 
sina åtaganden att återbetala en skuld eller betala ränta som 
löper på sådan skuld. Bolaget gör löpande bedömningar av 
dessa kreditrisker och motparternas kreditvärdighet, men 
Bolagets bedömningar i dessa avseenden kan vara inkor-
rekta. För det fall någon motpart inte kan fullgöra sina 
åtaganden mot Active Biotech kan Bolagets finansiella ställ-
ning och resultat komma att påverkas negativt.
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Likviditets- och ränterisk
Likviditetsrisk avser risken för att Active Biotech på grund 
av brist på likvida medel inte kan fullgöra sina ekonomiska 
åtaganden eller får minskad möjlighet att bedriva verksam-
heten på ett effektivt sätt. Det finns en risk att Bolaget, som 
en följd av idag okända händelser, kan komma att få en 
brist på likvida medel, vilket i sin tur skulle kunna komma 
att få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.
Ränterisk avser risken att Active Biotechs exponering för 
förändringar i marknadsräntan påverkar Bolagets nettore-
sultat negativt. Räntebindningstiden på Bolagets finansiella 
tillgångar och skulder är den mest betydande faktorn som 
inverkar på ränterisken. Förändringar i marknadsräntan 
skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till Erbjudandet och Bolagets aktier

Aktiekurs och likviditet
Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. 
Eftersom en investering i aktier både kan komma att öka 
och minska i värde kan det inte garanteras att en innehavare 
kommer att få tillbaka det satsade kapitalet. Aktiekursens 
utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är 
bolagsspecifika och andra är knutna till aktiemarknaden som 
helhet. Aktiekurser för värdepapper utgivna av läkemedels-, 
bioteknik- och andra life science-bolag kan vara mycket 
volatila. Active Biotechs aktiekurs skulle kunna påverkas 
negativt om läkemedel som har utvecklats av andra företag 
inte lyckas i kliniska prövningar eller misslyckas med att 
erhålla myndighetstillstånd, även om sådana misslyckanden 
inte är direkt relaterade till Bolagets produktkandidater. 
Bolagets aktiekurs kan komma att falla efter genomförandet 
av Erbjudandet på grund av det utökade antalet aktier i 
Bolaget. Aktiekursen kan vidare komma att påverkas nega-
tivt till följd av marknadsvolatilitet (se ovan), av att aktier 
eventuellt avyttras på marknaden eller till följd av en 
förväntan om att sådan avyttring kommer att ske eller 
annars som en konsekvens av eller i relation till Erbju-
dandet. Försäljning av aktier kan även göra det svårt för 
Bolaget att i framtiden anskaffa kapital genom nyemission 
av aktier eller andra värdepapper. Vidare kan begränsad 
likviditet i Active Biotechs aktier medföra ökade aktiekurs-
fluktuationer för Bolagets aktier. Begränsad likviditet i Bola-
gets aktier kan även medföra problem för enskilda 
aktieägare att sälja större handelsposter. Det finns en risk för 
att aktier i Active Biotech inte kommer att kunna säljas till 
en för innehavaren acceptabel kurs vid någon tidpunkt.

Utdelning
Med hänsyn till Active Biotechs finansiella ställning och 
historia av negativa rörelseresultat har Bolaget hittills inte 
lämnat någon utdelning till aktieägarna. Bolagets styrelse 
avser heller inte att föreslå att någon utdelning ska lämnas 
under de närmaste åren. Bolagets finansiella tillgångar 
kommer huvudsakligen att användas till att finansiera exi-
sterande och nya forskningsprojekt. Så länge ingen utdelning 
lämnas kommer eventuell avkastning på en investering i 
Erbjudandet endast att, om alls, genereras genom aktiekur-
sens utveckling.

Ägare med betydande inflytande
Bolagets två största ägare, MGA Holding AB och Nords-
tjernan AB, innehar per dagen för detta Prospekt tillsam-
mans cirka 39 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. 
MGA Holding AB och Nordstjernan AB har, tillsammans 
med Investor AB genom Duba AB samt Peter Thelin (privat 
och genom bolag), åtagit sig att teckna sina företrädesrätts-
andelar i Erbjudandet. MGA Holding AB och Nordstjernan 
AB:s ägande i Bolaget kan således komma att öka ytterligare 
efter Erbjudandets genomförande. Följaktligen kan MGA 
Holding AB och Nordstjernan AB (gemensamt eller var för 
sig) i nuläget, men även efter Erbjudandets genomförande, 
komma att utöva ett betydande inflytande över viktiga 
beslut som kräver aktieägarnas godkännande, exempelvis 
tillsättande och avsättande av styrelseledamöter, och det 
finns en risk MGA Holding AB och Nordstjernan AB:s 
intressen kan komma att avvika från eller konkurrera med 
Bolagets, och/eller övriga aktieägares intressen.

Teckningsåtaganden
Active Biotech har erhållit teckningsåtaganden motsvarande 
49 procent av Erbjudandet i enlighet med vad som anges 
ovan. Åtagandena är emellertid inte säkerställda genom 
bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande 
arrangemang, varför det finns en risk för att de aktieägare 
som ingått sådana åtaganden med Bolaget inte kommer att 
kunna infria sina åtaganden.

Utspädning
De aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja 
sina teckningsrätter till att teckna nya aktier i Erbjudandet 
kommer få sitt ägande i Bolaget utspätt. Deras andel av 
aktierna och rösterna i Bolaget kommer därmed att minska, 
vilket kan leda till att framtida vinster, för det fall sådana 
uppkommer, inte kommer att tillfalla dem i samma omfattning 
som före Erbjudandet.
 



Inbjudan till teckning av aktier i Ac tive Biotech

I N B J U D A N  T I L L  T E C K N I N G  A V  A K T I E R  I  A C T I V E  B I O T E C H   1 9

Styrelsen i Active Biotech beslutade den 4 november 2014, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en 
nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsens beslut godkändes av extra bolagsstämma i Bolaget den 1 
december 2014.
 Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst cirka 56 482 529,181 SEK, från cirka 282 412 
653,46 SEK till högst cirka 338 895 182,64 SEK, genom utgivande av högst 14 984 716 nya aktier. Bolagets aktieägare har 
företrädesrätt att teckna nya aktier i Erbjudandet. Fem befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Tecknings-
kursen uppgår till 15 SEK per aktie. Nyemissionen kommer vid full teckning att tillföra Active Biotech cirka 225 MSEK före 
emissionskostnader.2 
 Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 4 december 2014. Teckning ska ske under perioden 8 december 
– 22 december 2014. Även teckning utan företrädesrätt ska ske under perioden 8 december – 22 december 2014, för mer 
information, se avsnittet ”Villkor och anvisningar”.
 Bolagets största aktieägare MGA Holding AB, Nordstjernan AB och Investor AB genom Duba AB samt Peter Thelin 
(privat och genom bolag), med ett sammantaget innehav om cirka 49 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit 
sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i nyemissionen. Åtagandena omfattar cirka 49 procent av aktierna i 
Erbjudandet. För mer information, se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” under rubriken ”Tecknings-
åtaganden”.
 

Härmed inbjuds aktieägarna i Active Biotech att, i enlighet med villkoren i detta Prospekt, teckna nya aktier i Bolaget.

Lund den 4 december 2014

Active Biotech AB (publ)
Styrelsen

1) Aktiens kvotvärde är 282.412.653,460594 kronor.

                                                     74.923.582

2) Från emissionsbeloppet uppskattas avdrag göras för kostnader föranledda av Erbjudandet (emissionskostnader) om cirka 1,5 MSEK. 
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Active Biotech är ett bolag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel inom medicinska områden där immunför-
svaret är av central betydelse. Forskningsportföljen innefattar i huvudsak projekt för utveckling av läkemedel mot neuro- 
degenerativa sjukdomar och cancer.
 Active Biotech har idag två projekt i sen klinisk fas där bägge är utlicensierade; laquinimod och tasquinimod. Bolaget har 
emellertid behållit alla kommersiella rättigheter för tasquinimod i Nord- och Sydamerika samt Japan för utlicensiering efter 
att fas III-resultat erhållits.
 Projektet laquinimod är fokuserat på behandling av neurodegenerativa sjukdomar. Sjukdomarna där klinisk utveckling pågår är 
inom RRMS, PPMS och Huntingtons sjukdom. Under det första halvåret 2016 förväntas studieresultat som, om positiva, 
avses vara registreringsgrundande. Projektet har genomgått, och genomgår, en mycket omfattande klinisk utveckling och 
gjorda samt pågående investeringar i projektet av Active Biotech och dess partner uppgår uppskattningsvis till cirka  
5 miljarder kronor. 
 Projektet tasquinimod är utvecklat för behandling av cancer; primärt hormonresistent, metastaserande prostatacancer 
(metastatic Castrate Resistant Prostate Cancer (mCRPC)). Under det första halvåret 2015 förväntas studieresultat som, om 
positiva, avses vara registreringsgrundande. Genomförda och pågående investeringar i projektet av Active Biotech och dess 
partner uppgår uppskattningsvis till cirka 2 miljarder kronor. 
 Därutöver bedriver Active Biotech ett prekliniskt projekt, ISI. Detta projekt har, baserat på prekliniska studier, en potential 
inom såväl degenerativa sjukdomar som cancer. Ett första val av läkemedelskandidat (candidate drug (CD)) för cancer- 
behandling planeras under 2015.
 Erbjudandet bidrar till att ge Active Biotech den finansiella uthållighet som krävs för att invänta utfallet av de pågående 
fas III-studierna, där både laquinimod och tasquinimod har en betydande kommersiell potential. Om registreringsgrundande 
resultat erhålls för tasquinimod under det första halvåret 2015, anser Bolaget att denna finansiella uthållighet även krävs för 
att kunna maximera projektets kommersiella värde i förhandlingar med potentiella partners för Bolagets egna territorier. 
Likviden från Erbjudandet, som vid full teckning uppgår till cirka 225 MSEK, avses i huvudsak användas till slutförandet av 
den pågående fas III-studien med tasquinimod i prostatacancer (cirka 125 MSEK), den fortsatta prekliniska utvecklingen av 
ISI-projektet (cirka 75 MSEK) samt allmänna rörelsekapitalsbehov för verksamheten.
 Bolagets rörelsekapital är inte tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Bolagets 
befintliga likviditet samt likviden från förevarande nyemission, i kombination med intäkter från redan ingångna samt  
förväntade samarbetsavtal, förutsätts dock enligt nuvarande planer att finansiera verksamheten fram tills dess att positiva 
kassaflöden kan genereras.
 I övrigt hänvisar styrelsen till detta Prospekt som har upprättats med anledning av Erbjudandet.

Styrelsen för Active Biotech är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder 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.

Lund den 4 december 2014

Active Biotech AB (publ)
Styrelsen

Bakgrund och motiv



 V I L L K O R  O C H  A N V I S N I N G A R   2 1

V illkor och anvisningar

Företrädesrätt och teckningsrätter

De som på avstämningsdagen den 4 december 2014 var regist-
rerade som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken har 
företrädesrätt att teckna aktier i Erbjudandet. 
 En aktie i Active Biotech som innehades på avstämnings-
dagen berättigar till en teckningsrätt. Fem teckningsrätter 
berättigar till teckning av en aktie i Erbjudandet. 
 Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer 
att få sin ägarandel utspädd med cirka 16,7 procent, vid full 
teckning i Erbjudandet, men har möjlighet att kompensera sig 
för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 15 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som 
har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet var den  
4 december 2014. 
 Sista dag för handel i Active Biotech-aktien inklusive rätt 
att erhålla teckningsrätter var den 2 december 2014. Första dag 
för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den  
3 december 2014.

Teckningstid

Teckning av nya aktier i Erbjudandet ska ske under perioden  
8 december – 22 december 2014. Styrelsen för Active Biotech 
har rätt att förlänga teckningsperioden, vilket – i förekom-
mande fall – kommer att meddelas genom pressmeddelande så 
snart möjligt efter att sådant beslut har fattats.

Emissionsredovisning

Direktregistrerade innehav
Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi 
skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för 
aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den 
av Euroclear förda aktieboken. Av emissionsredovisningen 
framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det 
hela antal aktier som kan tecknas i Erbjudandet. Avi avse-
ende registrering av teckningsrätter på VP-konto kommer 
inte att skickas ut.
 Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktie-
boken förda särskilda förteckningen över panthavare och 
förmyndare erhåller inte någon emissionsredovisning utan 
meddelas separat.

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller 
annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller 
bankgiroavi. Teckning av och betalning för aktier i Erbju-
dandet ska istället ske i enlighet med instruktioner från 
respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier 
till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av 
värdepapperslagstiftningen i sådana länder, se det i Prospektet 
inledande avsnittet ”Viktig information”. Med anledning 
härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare 
som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton 
med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, 
Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller 
i något annat land där deltagande i Erbjudandet skulle 
förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra 
åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant 
land inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna 
nya aktier i Erbjudandet. De teckningsrätter som annars 
skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas 
och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer 
att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 
100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm 
under perioden 8 december – 18 december 2014. Värde-
pappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med 
förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. ISIN-
koden för teckningsrätterna är SE0006510442.

Teckning med stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier i Erbjudandet med stöd av tecknings-
rätter ska ske under perioden 8 december – 22 december 
2014. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teck-
ningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den  
22 december 2014 kommer, utan avisering från Euroclear, 
outnyttjade teckningsrätter att bokas bort från innehavarens 
VP-konto.
 För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat 
måste innehavaren antingen:
• utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier i 

Erbjudandet senast den 22 december 2014, eller enligt 
instruktioner från tecknarens förvaltare, eller

• sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas för teck-
ning senast den 18 december 2014.
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Direktregistrerade aktieägares teckning
Teckning av aktier i Erbjudandet med stöd av tecknings-
rätter sker genom samtidig kontant betalning, antingen 
genom användande av den förtryckta bankgiroavin eller 
genom användande av en särskild anmälningssedel enligt 
något av följande alternativ:
n Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga 

teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euro-
clear ska utnyttjas.

n Anmälningssedeln märkt ”Anmälningssedel för teckning av 
aktier med stöd av teckningsrätter” ska användas om teck-
ningsrätter har köpts, sålts eller överförts från annat 
VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal teck-
ningsrätter än det som framgår av den förtryckta emis-
sionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av nya 
aktier. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln 
skickas in ska betalning ske för de tecknade aktierna, 
vilket kan ske på samma sätt som för andra bankgiro-
betalningar, till exempel via Internetbank, genom girering 
eller på bankkontor.

Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på Active Biotechs 
hemsida, www.activebiotech.com, samt kan beställas från 
Remium Nordic AB (”Remium”) under kontorstid på telefon 
08-454 32 70. Anmälningssedel ska vara Remium tillhanda 
(adress enligt nedan) senast klockan 17.00 den 22 december 
2014.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige berätti-
gade till teckning med stöd av teckningsrätter
Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna 
aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrätter samt inte 
är bosatta i Sverige, inte är föremål för de restriktioner som 
beskrivs ovan under rubriken ”Aktieägare bosatta i vissa 
obehöriga jurisdiktioner” och som inte kan använda den 
förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i 
utlandet i enlighet med instruktionerna nedan:

Swedbank
SWIFT: SWEDSESS
IBAN-nummer: SE3280000890119841217350

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-konto-
nummer och referensen från emissionsredovisningen anges. 
Sista betalningsdag är den 22 december 2014. 
 Om teckning avser ett annat antal aktier än vad som 
framgår av emissionsredovisningen ska istället ”Anmälnings-
sedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter” 
användas, vilken tillhandahålls på Active Biotechs hemsida, 

www.activebiotech.com, samt kan beställas från Remium under 
kontorstid på telefon 08-454 32 70. Betalningen ska ske enligt 
ovan angiven instruktion, dock ska referens från anmälnings-
sedeln anges. Anmälningssedel och betalning ska vara Remium 
tillhanda senast klockan 17.00 den 22 december 2014.

Förvaltarregistrerade aktieägares teckning
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som 
önskar teckna aktier i Erbjudandet med stöd av tecknings-
rätter ska anmäla sig för teckning i enlighet med instruktion 
från respektive förvaltare.

Betalda tecknade aktier (BTA)

Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi 
som bekräftelse på att betalda tecknade aktier (”BTA”) 
bokats in på VP-kontot. De nytecknade aktierna kommer 
att bokföras som BTA på VP-kontot till dess att de nya 
aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas 
ske omkring den 16 januari 2015. Därefter kommer BTA 
att bokas om till vanliga aktier. Någon VP-avi utsänds ej i 
samband med denna ombokning. 
 Handel med BTA beräknas ske på Nasdaq Stockholm 
under perioden från och med den 8 december 2014 fram 
till dess att aktiekapitalökningen har registrerats av Bolags-
verket. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står 
till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTA. 
ISIN-koden för BTA är SE0006510459.

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier i Erbjudandet kan även göras utan stöd 
av teckningsrätter.

Direktregistrerade aktieägare och övriga
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 
ska göras på därför avsedd anmälningssedel, benämnd 
”Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av tecknings-
rätter”. Det är tillåtet att ge in fler än en anmälningssedel, 
varvid dock endast den senast daterade anmälningssedeln 
kommer att beaktas. Anmälningssedel tillhandahålls på 
Active Biotechs hemsida, www.activebiotech.com, samt kan 
erhållas från Remium på telefon 08-454 32 70. Anmälnings-
sedeln måste vara Remium tillhanda senast klockan 17.00 
den 22 december 2014 och ska skickas till följande adress:

Remium Nordic AB
Ärende: Active Biotech
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm
Faxnummer: 08-454 32 01
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Förvaltarregistrerade aktieägare och övriga
Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av tecknings-
rätter ska ske till respektive förvaltare och i enlighet med 
instruktioner från denne, eller om innehavet är/avses vara 
registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter
Om inte samtliga nya aktier i Erbjudandet tecknas med 
stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning 
enligt följande. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt 
ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av tecknings-
rätter och anmält intresse för teckning även utan företrädes-
rätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i 
förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer 
utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga 
personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt, 
varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande 
till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd 
av teckningsrätter översänds avräkningsnota till direktregistre-
rade aktieägare och övriga med VP-konto. Tecknade och till-
delade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktion på 
avräkningsnotan, dock senast tre bankdagar från erhållande av 
avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked 
om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 
Inget meddelande kommer att skickas till dem som ej tilldelats 
några aktier. 
 Teckning av aktier i Erbjudandet är bindande. Om betal-
ning ej görs i tid kan aktierna komma att överföras till annan. 
För det fall försäljningspriset i sådant fall är lägre än tecknings-
kursen i Erbjudandet kan den som först tilldelats aktierna bli 
betalningsskyldig för hela eller delar av mellanskillnaden.
 De nya aktierna kommer att levereras så snart erforderlig 
registrering skett hos Bolagsverket. Sådan leverans beräknas ske 
omkring den 27 januari 2015. Som bekräftelse på att nya aktier 
bokförts på VP-kontot översänds en VP-avi till direktregistre-
rade aktieägare eller förvaltare.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 
det att de nya aktierna införts i Bolagets aktiebok.

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet

Teckningsresultatet i Erbjudandet kommer att offentliggöras 
omkring den 29 december 2014 genom ett pressmeddelande 
från Active Biotech. 
 Besked om tilldelning av aktier i Erbjudandet till de som 
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter kommer att ske 
genom utsändande av VP-avi med bekräftelse på att BTA 
bokats in på respektive tecknares VP-konto. Till de som tecknat 
aktier utan stöd av teckningsrätter sker besked om tilldelning 
av aktier genom översändande av avräkningsnota.

Handel med aktier som omfattas av Erbjudandet

Active Biotechs aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stock-
holm, Mid Cap. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya 
aktierna kommer även de att handlas på Nasdaq Stockholm. 
Sådan handel beräknas inledas omkring den 27 januari 2015.

Oåterkallelig teckning

Bolaget har inte rätt att avbryta Erbjudandet. Teckning av aktier 
i Erbjudandet, vare sig om detta sker genom utnyttjande av 
teckningsrätter eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig 
och tecknaren får inte återkalla eller förändra teckningen, såtill-
vida inte annat följer av detta Prospekt eller av tillämplig lag.

Övrig information

För det fallet ett för stort belopp betalats in av en tecknare 
kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp åter-
betalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande 
belopp. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar 
kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden 
inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan 
anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller 
teckning komma att bedömas ha skett för ett lägre belopp. 
Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i sådana fall att 
återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid. 
Ytterligare frågor gällande Erbjudandet besvaras av Remium 
under kontorstid på telefon 08-454 32 70.

Beskattning

För information rörande beskattning, se avsnittet ”Skattefrågor 
i Sverige”.
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Läkemedelsutveckling

Inledning

Active Biotech är ett bolag fokuserat på forskning och utveck-
ling av läkemedel inom medicinska områden där immunför-
svaret är av central betydelse. Forskningsportföljen innefattar 
i huvudsak projekt för utveckling av läkemedel mot neurod-
egenerativa sjukdomar och cancer. I avsnittet nedan tillhan-
dahålls en generell beskrivning av de olika stegen inom 
läkemedelsutveckling. Avsnittet är baserat på faktauppgifter 
från Farmaceutiska Specialiteter i Sverige (FASS, www.fass.se) 
samt från Nature Biotechnology, januari 2014. En närmare 
beskrivning av Bolagets verksamhet tillhandahålls i avsnittet 
”Bolagets verksamhet”. 
 Den information som tillhandahålls i nedanstående 
avsnitt och i avsnittet ”Bolagets verksamhet”, och som har 
inhämtats från tredje man, har återgivits korrekt och, såvitt 
Bolagets känner till och kan förvissa sig om genom jämförelse 
med annan information som offentliggjorts av sådan tredje 
man, har ingen information utelämnats som skulle göra den 
återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Läkemedelsutvecklingens olika steg

Läkemedelsutveckling är en tids- och resurskrävande process 
som är starkt reglerad av olika myndigheter, i första hand EMA 
och FDA. Utvecklingen från upptäckt till färdigt läkemedel 
tar 10–15 år och kostnaden uppgår i regel till mellan 5 och 
10 miljarder SEK, varav den största andelen är hänförlig till den 
kliniska utvecklingen med studier på stora grupper av friska 
frivilliga och patienter. Utvecklingsfasen omfattar många steg 
och i varje steg gallras ett antal projekt eller kandidater ut på 
grund av olika prioriteringar. 

Upptäckts- och utvecklingsfas
Upptäcktsforskning och så kallad preklinisk forskning består 
av de aktiviteter som bedrivs av kemister, biologer och farma-
kologer som utvecklar och testar nya substanser. Förr sökte 
man ofta efter nya mediciner bland naturligen förekommande 
ämnen, till exempel örter, svampar, alger med mera. Fann man 
att en sådan substans hade biologisk aktivitet extraherades den 
aktiva substansen från sin naturliga källa och identifierades 
för att sedan syntetiseras på kemisk väg. Därefter eftersträ-
vades att kemiskt optimera substansens egenskaper genom 
mindre justeringar och utveckling av så kallade analoger. 
Numera har sådana långsamma och arbetskrävande metoder 
till stor del ersatts med nya datorbaserade tekniker, så kallade 
combinatorial chemistry och high-throughput screening. 
Dessa metoder har förkortat tiden till identifieringen av 
möjliga läkemedelssubstanser. Hundratusentals molekyler 
kan undersökas på relativt kort tid. Eftersom mängder av 

substanser sållas bort innan en lämplig kandidat hittats 
måste ett mycket stort antal substanser undersökas. 
 Innan ett läkemedel kan prövas på människa måste ett 
omfattande arbete läggas ned på att säkerställa att produkten 
är tillräckligt säker och stabil samt att klargöra hur den 
uppträder i kroppen och hur den lämnar kroppen. Det är 
också nödvändigt att utveckla en beredningsform (tablett, 
injektion etc.) som är medicinskt lämplig. Parallellt med 
detta måste en tillverkningsprocess för storskalig tillverkning 
av läkemedlet utarbetas för att möjliggöra att medlet kan 
göras tillgängligt för klinisk prövning med ett stort patient-
antal och därefter för allmän användning. Denna process 
brukar inledas fyra till fem år innan de kliniska prövningarna 
avses genomföras.
 Att omsätta en vetenskaplig teori till ett nytt läkemedel 
tar numera cirka tolv år. Under denna tid studeras datorge-
nererade modeller av nya molekyler. Tusentals varianter 
prövas och ett fåtal går vidare till djurförsök. Därefter – om 
forskare och läkare är säkra på att medlet är rimligt säkert – 
övergår man efter myndigheternas medgivande till att pröva 
läkemedlet på människa. Djurförsöken är viktiga för att 
bedöma att läkemedlet inte ger upphov till allvarliga biverk-
ningar samt har den eftersträvade medicinska effekten. Även 
djurförsöken sker under myndighetskontroll.
 Innan ett läkemedel får prövas på människa måste en 
ansökan inges till berörda läkemedelskontrollmyndigheter – 
i Sverige är den relevanta myndigheten Läkemedelsverket. 
Företagets ansökan och vetenskapliga dokumentation gran-
skas av oberoende medicinska experter som bedömer om 
prövningen kan påbörjas eller om ytterligare dokumenta-
tion behövs.
 Om ansökan beviljas börjar en lång – cirka sju år – och 
komplex process av kliniska studier innan företaget kan 
ansöka hos myndigheterna om att få produkten godkänd 
för allmänt bruk.
 De kliniska prövningarna är uppdelade i tre faser enligt 
nedan.

Fas I
Fas I är det första tillfället då en ny substans ges till en människa. 
Normalt är försökspersonerna friska, frivilliga som står under 
konstant medicinsk övervakning. Syftet med prövningen är att 
avgöra om försökspersonerna tolererar läkemedlet och om det 
uppträder i kroppen på det sätt som djurstudierna och annan 
forskning indikerat. Den inledande dosen görs så låg som 
möjligt, men tillräckligt stor för att ge svar på de frågor som 
prövningen avser belysa. Om allt går väl kan dosen sedan 
successivt höjas till den nivå som ska användas vid kliniskt bruk.
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Fas I-studier tar ungefär ett till två år att genomföra och 
upptar mellan fem och tio procent av de samlade kostnaderna 
för den kliniska utvecklingen av läkemedel. Av alla de 
substanser som genomgår fas I når i genomsnitt 10,4 procent 
marknaden i form av ett färdigt läkemedel. 

Fas II
Fas II är normalt det första tillfället läkemedlet ges till patienter 
med den aktuella sjukdomen. Olika doser prövas för att se 
hur medlet påverkar sjukdomen eller dess symtom samt för 
att fastställa den dos som ska användas i storskalig prövning 
(Fas III). Parallellt sker även vidare studier kring biverkningar 
och metabolism. Antalet patienter i Fas II är relativt begränsat.
 Fas II-studier tar i allmänhet två till tre år att genomföra 
och upptar cirka 20 procent av de samlade kostnaderna för 
den kliniska utvecklingen av ett läkemedel. I genomsnitt 
resulterar 16,2 procent av alla substanser som är i fas II-studier 
i ett färdigt läkemedel.

Fas III
Fas III påbörjas endast om resultaten i Fas II är så goda att 
fortsatta studier är motiverade. Den nya medicinen prövas 
mot en verkningslös kopia, ofta kallad placebo, eller mot ett 
redan godkänt läkemedel för samma sjukdomstillstånd. 
Patienter fördelas slumpvis mellan dessa läkemedel. Varken 
läkare eller patienter vet vilken av produkterna respektive 
patient får. Denna prövning kallas ”dubbelblindrandomiserad” 
och anses vara den metod som ger den bästa och mest objek-
tiva värderingen. Först när prövningen avslutas avslöjas vilka 
patienter som fått det nya läkemedlet respektive placebo. 
Därefter kan man avläsa och utvärdera vilken effekt det nya 
läkemedlet haft jämfört med placebo. 
 I Fas III-studierna ingår ett stort antal patienter, ibland 
tusentals. Det stora antalet är nödvändigt för att få ett fullgott 
underlag för statistiska analyser. Om läkemedlet framstår som 
lovande och tolereras väl av patienterna görs ytterligare pröv-
ningar för att verifiera resultaten. Därefter kan ansökan om 
godkännande inges till berörda läkemedelskontrollmyndig-
heter, i Europa företrädesvis till den gemensamma myndig-
heten EMA och i USA till FDA. En ansökan ska innehålla all 
dokumentation som belyser produktens kvalitet, säkerhet och 
effekt. En ansökan kan omfatta hundratusentals sidor. De 
nedlagda forsknings- och utvecklingskostnaderna är ansenliga, i 
storleksordningen miljardtals SEK. Registreringsfasen kan ta 
upp till ett år. Myndigheterna gör en risk-/nyttobedömning, 
där läkemedlets nytta vägs mot dess biverkningar och 
produktprofilen vägs mot jämförbara resultat. Längden på 
prövningarna varierar beroende på vilken sjukdom som ska 

behandlas. Ett medel mot till exempel en urinvägsinfektion 
förväntas resultera i ett tillfrisknande inom några få dagar. För 
kroniska tillstånd, till exempel Alzheimers, MS, AIDS eller 
cancer kan prövningarna behöva pågå i ett år eller längre och 
dessutom fordra långtidsuppföljning av de deltagande patien-
terna för att utröna om effekten är av bestående karaktär.
 Mellan 70 och 80 procent av kostnaderna för en klinisk 
prövning uppkommer normalt i fas III. Endast hälften av alla 
substanser i fas III når hela vägen till marknaden.

Registrering
Om resultaten i fas III är tillfredsställande kan en registrerings-
ansökan, New Drug Application eller motsvarande, lämnas in 
till relevant myndighet för granskning och godkännande. 
Ansökan innehåller samlade fakta från utvecklingen, allt från 
konstruktion och tillverkning av det nya läkemedlet till säker-
hetstester på djur och undersökningar av effekt och säkerhet i 
kliniska studier. 
 Ansökan om tillstånd att marknadsföra det nya läkemedlet 
görs i ett specifikt land, men för EU finns dessutom möjlighet 
att ansöka om tillstånd för samtliga medlemsländer i en 
gemensam ansökan. 
 Registreringsfasen kan ta upp till ett år eller längre. Relevant 
myndighet gör en risk-/nyttobedömning, där läkemedlets nytta 
vägs mot dess biverkningar och produktprofilen vägs mot 
jämförbara resultat. Av de substanser som godkänts i fas III och 
för vilka en registreringsansökan har lämnats in når i genom-
snitt 83 procent marknaden i form av ett färdigt läkemedel.

Offentliga åtgärder med mera som kan påverka  

Active Biotechs verksamhet

Bolaget och dess partners möjligheter att framgångsrikt 
kommersialisera produkter kommer att vara beroende av 
vilken ersättning som produkterna kan erhålla från privata 
försäkringsbolag, myndigheter och andra betalare av sjuk-
vårdsprodukter och sjukvårdstjänster. Ersättning beror också 
på andra faktorer, såsom betalarens uppfattning om huruvida 
produkten är säker och effektiv, icke experimentell, medi-
cinskt viktig och lämplig för patienter samt huruvida den är 
kostnadseffektiv utifrån de lagar och regler som gäller för den 
specifika marknaden. Det finns en risk att tillräcklig ersättning 
inte kan erhållas för Bolagets produkter, att eventuell 
godkänd tillräcklig ersättning inte kan upprätthållas, att even-
tuella begränsningar från olika betalare innebär ett lägre pris 
eller en minskad efterfrågan på Bolagets produkter eller att 
det för läkemedelsprodukter existerande ersättningssystemet 
förändras till nackdel för Bolaget. 
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Bolagets verksamhet

Historik

1983 
Koncernens verksamhet inleddes då investmentbolaget 
ACTIVE i Malmö AB grundades. Den ursprungliga affärs-
idén var att förvärva och utveckla en portfölj av mindre och 
medelstora industriella företag för att sedan avyttra dessa vid 
lämplig tidpunkt.

1986 
Bolaget noterades på Stockholmsbörsen den 1 december 
1986. Under åren 1983 till 1996 förvärvades och avyttrades 
ett stort antal bolag med olika verksamhetsinriktningar.

1997 
Koncernens huvudsakliga verksamhet ändrades till 
bioteknik och läkemedelsforskning och Bolaget namnänd-
rades samtidigt till Active Biotech AB. Samma år förvär-
vades bolaget SBL Vaccin AB från svenska staten i syfte att 
öka engagemanget inom bioteknik.

1998 
1998 förvärvade Active Biotech bolaget Lund Research 
Center AB, senare namnändrat till Active Biotech Research 
AB, från Pharmacia & Upjohn. Köpet inkluderade forsk-
ningsanläggning, personal och forskningsprojekt samt de 
därtill relaterade patentportföljerna. I utbyte erhöll Pharmacia 
aktier i Active Biotech samt del i de kommersiella rättigheterna 
till vissa projekt. Dessa rättigheter är återköpta och sedan 
2004 är Pharmacia & Upjohn (senare förvärvat av Pfizer) 
inte heller aktieägare i Active Biotech.

1999 
Under den senare delen av 1999 beslutades att fokusera 
forskningsaktiviteterna. Det brittiska dotterbolaget Actinova 
Ltd lades ner då dess verksamhet låg utanför ramen för 
Active Biotechs strategiska fokus. För att ytterligare koncen-
trera verksamheten till läkemedelsforskning samlades de 
verksamheter och bolag som inte var aktiva inom läkeme-
delsområdet under bolaget Wilh. Sonesson AB. Aktierna i 
Wilh. Sonesson AB delades ut till aktieägarna i Active 
Biotech 1999 och noterades samtidigt på Stockholmsbörsen.

2001
2001 beslutade Active Biotech att ytterligare koncentrera 
verksamheten och öka satsningarna på forsknings- och 
utvecklingsverksamheten inom Active Biotech Research AB i 
Lund. Som ett led i detta såldes i juli 2001 vaccinverksamheten 
SBL Vaccin till det brittiska bolaget PowderJect Pharmaceuticals.

2004
Givet bredden på Active Biotechs kliniska portfölj samt för 
att bevara finansiella resurser, beslutade Bolaget i februari 
2004 att fokusera verksamheten på Bolagets projekt i klinisk 
fas. En genomgripande omorganisation genomfördes med 
en omfattande personalneddragning som följd. Antalet 
anställda minskades från cirka 175 till cirka 90.
 I juni 2004 tecknades ett globalt avtal med det israeliska 
läkemedelsbolaget Teva Pharmaceutical Industries Ltd 
(”Teva”) avseende utveckling och kommersialisering av 
laquinimod.

2010 
I februari 2010 förvärvade Teva ytterligare rättigheter till 
laquinimod och utökades till att även omfatta Norden och 
Baltikum, marknader som tidigare ägdes av Active Biotech.
 I december 2010 presenterades framgångsrika resultat 
från fas III-studien ALLEGRO med läkemedelskandidaten 
laquinimod för behandling av MS.

2011 
I april 2011 tecknade Active Biotech och det franska läke-
medelsbolaget Ipsen SA (”Ipsen”) ett brett samarbetsavtal 
för gemensam utveckling och kommersialisering av Active 
Biotechs substans tasquinimod. Avtalet gav Ipsen exklusiva 
rättigheter till kommersialisering av tasquinimod globalt, 
förutom i Nord- och Sydamerika och Japan där Active Biotech 
har alla kommersialiserings- och marknadsrättigheter.
 I augusti 2011 presenterades resultat från den andra fas 
III-studien, BRAVO, vilka bekräftade laquinimods skyd-
dande effekt på CNS och var i linje med resultaten från 
ALLEGRO-studien. BRAVO-studien uppvisade en trend, 
men uppnådde inte det primära kliniska målet att, jämfört 
med placebo, minska antalet relapser per år. 
 Under 2011 inleddes en global, registreringsgrundande 
fas III-studie (10TASQ10) för tasquinimod.

2012
En total översyn av verksamheten genomfördes för att på ett 
optimalt sätt kunna möta projektens behov. Verksamheten 
fokuserades på genomförandet av fas III-studien av tasqui-
nimod samt utvecklandet av ISI-plattformen. Bolaget genom-
förde som en konsekvens av denna översyn en neddragning 
av personalstyrkan med 19 personer till cirka 60 anställda.
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2014
I maj 2014 meddelades att EMAs rådgivande utskott CHMP 
vidhållit sin risk/nytta-bedömning från januari 2014, att i detta 
skede ej rekommendera ett godkännande av laquinimod för 
behandling av RRMS i EU. CHMP bekräftade samtidigt att de 
risker som observerats i djurstudier ej förhindrar en registrering 
för behandling av människa. Active Biotech och Teva fortsätter 
att med full kraft driva den kliniska utvecklingsplanen för 
laquinimod för behandling av MS och under hösten 2014 
utvidgades det kliniska programmet till att även omfatta 
PPMS och Huntingtons sjukdom.
 I november 2014 beslutades att inga ytterligare veten-
skapliga aktiviteter genomförs av Active Biotech för 
projekten ANYARA och paquinimod (57-57). Kommersiella 
aktiviteter för en eventuell utlicensiering fortgår.

Affärsstrategi

De viktigaste delarna i företagets affärsstrategi innefattar att:
n Uppnå största möjliga värdetillväxt i varje projekt och att söka 

samarbeten med starka partners i för varje projekt rätt skede. 
Active Biotech har säkrat utvecklings- och kommersialise-
ringspartners för sina pågående kliniska projekt; Teva för 
laquinimod, som för närvarande är i fas III-studier för 
behandling av multipel skleros (”MS”), och Ipsen för 
tasquinimod, som för närvarande är i fas III- studier för 
behandling av prostatacancer.

n Driva den kliniska utvecklingen för företagets utvalda substanser. 
Bolaget driver tasquinimod fas III-studie tillsammans 
med samarbetspartnern Ipsen. 

n Leda ytterligare substanser in i klinisk utveckling. 
Active Biotech har stor potential att kunna generera 
attraktiva produktkandidater för vidare utveckling inom 
företagets fokusområden.

Dessutom innefattar Bolagets strategi följande operativa 
punkter:
n Skapa intäkter från forskningssamarbeten, utlicensiering, 

produktförsäljning och royaltyströmmar.
n Begränsa kostnaderna genom samarbeten, användande av 

underleverantörer och extern kompetens.
n Eftersträva tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv 

och allianser.
n Säkra och stärka kompetensen genom att vara en attraktiv 

arbetsgivare som erbjuder en kreativ atmosfär med 
möjlighet till individuell utveckling.

n Skapa en organisation som, utöver medicinsk specialist-
kunskap, professionellt kan driva forskningsprojekt från 
läkemedelskandidat till registrering.

n Med en aktiv patentstrategi skydda sitt kunnande genom 
starka patent.

n Skapa ekonomisk uthållighet via såväl starka partners som 
starka och aktiva ägare.

Erfaren bolagsledning och organsation

Active Biotech har erfarna och skickliga ledande befatt-
ningshavare, där många varit anställda i Bolaget i över 
femton år och innan dess haft framträdande befattningar 
inom läkemedelsindustrin eller vid ansedda akademiska 
institutioner. Denna grupp har genomdrivit en omorganisa-
tion av Bolaget från ett diversifierat investmentbolag till det 
bolag det är idag. Noterbara prestationer innefattar:
n framgångsrik förhandling kring samarbetet avseende  

laquinimod med Teva och tasquinimod med Ipsen;
n avyttring av icke kärnverksamhet; och
n storleksanpassning av organisationen.

Vidare har Active Biotech ett mycket starkt och erfaret  
forskarlag med gedigen meritlista. Gruppen, som innefattar 
cirka 46 personer per den 30 september 2014, varav 21 med 
doktorsgrad, har bland annat åstadkommit:
n framtagande av Active Biotechs nuvarande projektportfölj 

i sin helhet uteslutande genom forskning och utveckling i 
egen regi;

n drivit denna projektportfölj till att omfatta två projekt i 
globala registreringsgrundande studier; och

n ökat kunskapen om quinolin-substansernas målmolekyl 
och skapat en stark position för Bolaget att vidareutveckla 
denna plattform och generera ett flöde av nya läkemedels-
kandidater.

Organisation och anställda

Active Biotechs verksamhet är organiserad med fokus på 
läkemedelsutvecklingens kliniska faser. Forsknings- och 
utvecklingsverksamheten är indelad i tre organisatoriska 
enheter:
n BioScience (Target identification & Validation, In vivo 

pharmacology, Cell biology, Biochemistry, Immunohisto-
chemistry, Protein expression & purification)

n Pre-clinical development (Synthesis, Chemical analysis, 
Formulation, Stability testing, Bioanalysis, In vitro/In 
vivo metabolism, Pharmacokinetics)

n Clinical Science (Clinical studies, Drug supply, Biostatistics, 
Regulatory affairs)

Enheten Clinical Science ansvarar för de kliniska studier 
som Active Biotech bedriver. Ytterligare ansvarsområden 
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inom Bolaget är patent och system för kunskapshantering. 
Regulatory affairs säkerställer bland annat att alla aktiviteter 
inom Bolaget utförs i enlighet med tillämplig läkemedels-
lagstiftning. Forsknings- och utvecklingsverksamheten stöds 
av de administrativa enheterna:

n Finans/Administration/IT
n Investerarrelationer och Affärsutveckling
n Patent

Antalet anställda i Bolaget uppgår per den 30 september 
2014 till 58 personer, varav 46 personer arbetar med forsk-
ning och resterande personer arbetar med administrativa 
och verksamhetsstödjande uppgifter.  

Konkurrensfördelar

Active Biotech anser att Bolaget har ett antal konkurrensför-
delar som har hjälpt Bolaget att utvecklas och som kommer 
att underlätta för Bolaget att uppnå dess strategiska mål:

n Unik skicklighet och ställning inom quinolin-substansområdet 
– en brett applicerbar plattform som bekräftats genom fram-
gångar i Active Biotechs kliniska projekt.
Active Biotech är först med att utveckla substansklassen 
quinoliner som uppvisar väldigt attraktiva immunmodu-
lerande egenskaper. Bolaget besitter unik expertis och ett 
brett patentskydd inom detta område, vilket omfattar en 
djup förståelse av modeller för autoimmuna sjukdomar, 
en rad produktpatent och andra patent såväl som tekno-
logi för att fullt ut kunna exploatera potentialen i platt-
formen. Bolaget anser att dessa substansers kliniska och 
vetenskapliga framgångar hittills starkt har bekräftat platt-
formen. Quinolin-plattformen har potential att generera 
ytterligare läkemedelskandidater genom Active Biotechs 
framsteg med att definiera målmolekyl för substanserna. 
Upptäckten bekräftar att quinolinerna är ”first in class” 
med avseende på denna målmolekyl. Active Biotech anser 
att detta arbete skapar möjligheter för utveckling av ytter-
ligare nya intressanta läkemedelskandidater mot samma 
målmolekyl.

n Laquinimod – en ny produkt med stor potential för behand-
ling av neurodegenerativa sjukdomar
Laquinimod befinner sig för närvarande i den sista fasen i 
utvecklingen för behandling av MS; en tredje global fas 
III-studie som fullrekryterad kommer att omfatta cirka  
2 100 patienter pågår.  Laquinimod utvecklas i samarbete 

med Teva, ett av de ledande företagen inom MS-området, 
som driver den fortsatta kliniska utvecklingen och, vid 
framgångsrikt utfall av den pågående fas III-studien, blir 
ansvariga för den globala kommersialiseringen. Teva har 
även startat en fas II klinisk studie för att utvärdera 
effekten och säkerheten av laquinimod för behandling av 
primär progressiv MS och Huntingtons sjukdom. Laqui-
nimods viktigaste konkurrensfördel är dess verknings-
mekanism. Laquinimod har i kliniska studier visats kunna 
bromsa funktionsnedsättning och minska förlusten av 
hjärnvävnad. Detta i kombination med en hittills mycket 
god klinisk säkerhetsprofil, särskiljer laquinimod från de 
flesta andra produkter på marknaden.

n Tasquinimod – en produkt med unik verkningsmekanism för 
behandling av i första hand prostatacancer 
Tasquinimod, Active Biotechs längst avancerade projekt, 
befinner sig i slutfasen av en registreringsgrundande 
klinisk fas III-studie med 1 245 prostatacancer-patienter 
världen över. Tasquinimod är en immunmodulerande, 
metastashämmande substans som indirekt påverkar 
tumörens möjlighet att växa och sprida sig. Tasquinimod 
utvecklas i samarbete med det franska läkemedelsbolaget 
Ipsen som har rättigheter till kommersialisering av tasqui-
nimod globalt, förutom i Nord- och Sydamerika och 
Japan där Active Biotech har alla kommersialiserings- och 
marknadsrättigheter. Tasquinimod har i kliniska studier 
visats kunna bromsa sjukdomsutvecklingen och har effekt 
på biomarkörer kopplade till såväl immunmodulering 
som angiogenes (kärlnybildning). Detta positionerar 
tasquinimod som ett framtida unikt behandlingsalternativ 
med en verkningsmekanism som inte riktar sig mot 
androgenreceptorn.

n ISI (Inhibition of S100 Interactions) – Egenutvecklade 
substanser som blockerar protein-protein-interaktioner
Active Biotech bedriver ett prekliniskt projekt med målet 
att ta fram substanser som binder till målproteinet 
S100A9. S100A9 har visats vara viktig för tumörers 
förmåga att tillväxa samt inblandat i tumörers förmåga att 
utveckla metastaser i försöksdjur. S100A9 har även i 
andra djurmodeller visats vara inblandad i de underlig-
gande sjukdomsprocesserna för osteoartrit och Alzheimers 
sjukdom. Active Biotech upptäckte att S100A9 var en av 
målmolekylerna för quinolin-substanserna och har baserat 
på den kunskapen tagit fram nya substanser som binder 
till S100A9 och förhindrar proteinets interaktioner med 
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sina receptorer. Hittills har två patentansökningar för 
dessa substanser skickats in och ytterligare patent planeras 
för år 2015.
    Active Biotech anser att denna fokuserade projektport-
följ ger en god riskspridning och ger Bolaget ett bra 
utgångsläge för långsiktig tillväxt.

n Ytterligare projekt
ANYARA-projektet har genomgått klinisk utveckling i 
patienter med metastatisk njurcancer. 
     Projektet paquinimod (57-57) har genomgått klinisk 
utveckling i patienter med systemisk lupus erythematosus 
och systemisk skleros.  
      Efter slutförda kliniska studier med paquinimod  
(fas I) samt ANYARA (fas II/III) kommer inga ytterligare 
vetenskapliga aktiviteter genomföras. Kommersiella  
aktiviteter för en eventuell utlicensiering pågår.
      Ett kliniskt projekt (RhuDex) är utlicensierat till  
Medigene AG sedan 2002. 

Konkurrens

Laquinimod
För det fall laquinimod godkänns för kommersialisering 
kommer det främst att konkurrera med andra generationens 
MS-läkemedel på marknaden, såsom de orala Tecfidera 
(Biogen Idec), Gilenya (Novartis), Aubagio (Sanofi) och det 
injicerbara Tysabri (Biogen Idec). Andra konkurrerande 
preparat är de sedan länge på marknaden etablerade injicer-
bara produkterna Copaxone (Teva), beta-interferonerna 
Betaferon/Betaseron/Extavia (Bayer/Novartis), Avonex 
(Biogen Idec) och Rebif (Merck Serono). Därutöver kan 
laquinimod komma att konkurrera med andra läkemedel 
som för närvarande är i fas III klinisk utveckling. 

Tasquinimod
Nuvarande behandling av prostatacancer innefattar initialt 
kirurgi, därefter hormonella behandlingar, riktade behand-
lingar samt kemoterapi, till exempel Taxotere eller Jevtana 
från Sanofi. Om tasquinimod godkänns för kommersialisering 
kommer det i första hand att konkurrera med de produkter 
som används för behandling efter hormonbehandling och 
före kemoterapi. De nyare behandlingsalternativen inom 
detta område är till exempel Zytiga (Johnson&Johnson) och 
Xtandi (Astellas/Medivation) som är riktade mot androgen-
receptorn. Det är rimligt att anta att tasquinimod kommer 
att vara ett attraktivt behandlingsalternativ för de patienter 

som inte längre svarar på sådan behandling. Cancervaccinet 
Provenge (Dendreon) och strålningsbaserade Xofigo (Bayer) 
ses inte som direkt konkurrerande behandlingar utan snarare 
som kompletterande sådana.

Projektportfölj

Inledning
Active Biotech har idag två projekt i sen klinisk fas där 
bägge är utlicensierade; laquinimod och tasquinimod. 
 Projektet med laquinimod är fokuserat på behandling av 
neurodegenerativa sjukdomar. Sjukdomarna där klinisk 
utveckling pågår är inom RRMS, PPMS och Huntingtons 
sjukdom. En registreringsgrundande klinisk studie 
(CONCERTO) pågår och resultatet från denna väntas 
under det första halvåret 2016. Projektet har genomgått en 
mycket omfattande klinisk utveckling och uppskattningsvis 
över 5 miljarder SEK har hittills investerats i projektet, där 
Bolagets partner Teva har finansierat huvuddelen. 
 Projektet med tasquinimod är i en registreringsgrun-
dande klinisk fas III-studie (10TASQ10) för behandling av 
hormonresistent, metastaserande prostatacancer (metastatic 
Castrate Resistant Prostate Cancer (”mCRPC”)). Resultatet 
från denna studie förväntas under det första halvåret 2015. 
Dessutom pågår kliniska studier i senare stadier av prostata-
cancer samt i levercancerpatienter. Uppskattningsvis över  
2 miljarder SEK har hittills investerats i projektet av Active 
Biotech och Bolagets partner Ipsen. 
 Därutöver bedriver Active Biotech ett prekliniskt projekt, 
ISI. Detta projekt har, baserat på prekliniska studier, en 
potential inom såväl degenerativa sjukdomar som cancer. 
ISI syftar till att exploatera Bolagets egna resultat som gene-
rerats kring en målmolekyl, S100A9, för quinolin-substanserna 
samt deras biologiska verkningsmekanism. Projektet har 
som mål att ta fram nya, patenterbara kemiska substanser 
för oral behandling som interagerar med S100A9 och de 
första patentansökningarna har skickats in. Ett första val av 
läkemedelskandidat (candidate drug (”CD”)) för cancer-
behandling planeras under år 2015.
 Active Biotech har efter det tredje kvartalet 2014 beslutat 
att avveckla fortsatta forskningsaktiviteter avseende projekten 
för ANYARA och paquinimod (57-57). Enbart utlicensierings-
aktiviteter kommer framgent att bedrivas av Bolaget avseende 
dessa projekt. Samarbetspartnern MediGene AG3 ansvarar 
för den kliniska utvecklingen av RhuDex, som för närvarande 
är i fas II klinisk utveckling.
 

3) www.medigene.com.
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Laquinimod
Active Biotech har utvecklat en substans – laquinimod – för 
behandling av i första hand MS. Laquinimod har i kliniska 
studier visats kunna bromsa funktionsnedsättning och minska 
förlust av hjärnvävnad, förknippade med sjukdomen MS. 
Detta i kombination med en hittills mycket god klinisk 
säkerhetsprofil, särskiljer laquinimod från de flesta produkter 
på marknaden. I juni 2004 ingick Active Biotech ett avtal 
med Teva för vidareutveckling och kommersialisering av 
laquinimod. Teva har den exklusiva rätten att utveckla, 
registrera, producera och kommersialisera laquinimod globalt. 

Sjukdomen

MS är en kronisk sjukdom som ofta har ett smygande 
förlopp. Sjukdomen drabbar det centrala nervsystemet i 
hjärna och ryggmärg. Sjukdomssymptomen uppstår genom 
att kroppens eget immunsystem angriper och skadar nerv-
trådarnas skyddande lager av myelin. Detta leder till inflam-
mationer i det centrala nervsystemet, varvid patienten 
drabbas av ett skov och sjukdomen framskrider. Orsaken till 
sjukdomen är okänd, men antas precis som andra autoim-
muna sjukdomar, bero på såväl genetiska faktorer som 
miljöfaktorer. MS finns i olika former, där den vanligaste 
formen är RRMS. RRMS karaktäriseras av oförutsedda 
återkommande skov som kan pågå i några dagar upp till 

veckor, och följs av en återhämtning, fullständig eller ofull-
ständig. För cirka 65 procent av alla patienter startar sjuk-
domen som RRMS, men de flesta utvecklar efter en 
tioårsperiod den form som kallas sekundär progressiv MS 
(”SPMS”). SPMS karaktäriseras av ett gradvis ökande 
handikapp, utan perioder av återhämtning. Utöver detta 
uppvisar cirka 15 procent av MS-patienterna en ökad funk-
tionsnedsättning efter diagnos utan att ha kliniskt definierade 
skov. Denna form av sjukdomen kallas primär progressiv MS 
(”PPMS”) och för dessa patienter finns i dagsläget ingen till-
gänglig behandling.

Marknad

MS drabbar främst unga och medelålders människor. De 
flesta är mellan 20 och 50 år när de får sin diagnos och 
antalet insjuknade kvinnor är dubbelt så stort som antalet 
insjuknade män. Totalt drabbas varje år cirka 2,5 miljoner 
människor i världen av MS4. Sjukdomen är vanligast före-
kommande i Nordeuropa och Nordamerika. 
 Under de senaste tjugo åren har huvuddelen av 
MS-behandlingen utgjorts av injicerbara läkemedel. 
Antingen någon av de tre olika formuleringarna av beta-
interferon: Betaferon/Betaseron/Extavia (Bayer/Novartis), 
Avonex (Biogen Idec) och Rebif (Merck Serono), eller Tevas 
peptidläkemedel Copaxone. Copaxone godkändes 1996 och 
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är idag det mest förskrivna MS-läkemedlet med 28 procent 
av marknaden. Ett femte injicerbart läkemedel, Tysabri 
(Biogen Idec) godkändes 2004. Orala behandlingsalternativ 
introducerades då Gilenya (Novartis) godkändes 2010, 
Aubagio (Sanofi) 2012 och Tecfidera (Biogen Idec) 2013. 
Den totala marknaden för de registrerade MS-läkemedlen 
uppgick 2013 till 15.9 miljarder USD5 .  

Verkningsmekanism

Laquinimod är en quinolin-substans med immunmodule-
rande egenskaper. Istället för att primärt hämma immunför-
svaret, påverkar laquinimod immunförsvaret kvalitativt. Ett 
flertal prekliniska studier belyser och stödjer laquinimods 
unika verkningsmekanismer med påverkan både på neuro- 
degeneration direkt i det centrala nervsystemet (”CNS”) 
och på perifer inflammation. Studier i cuprizone- och EAE-
modeller (experimentella modeller för demyelinisering och 
inflammation i hjärnan förknippade med sjukdomen MS) 
har visat att laquinimod minskar demyelinisering och 
skador på nervfibrer, vilket resulterar i en dosrelaterad 
minskad mängd pro-inflammatoriska cytokiner, vilket ytter-
ligare visar att substansen agerar direkt på celler i CNS för 
att minska neurodegeneration och förlust av hjärnvävnad.

Kliniska resultat

Teva avslutade 2006 framgångsrikt en kompletterande  
fas II-studie inför registreringsgrundande fas III-studier. År 
2007 inleddes den första kliniska fas III-studien, ALLEGRO, 
(assessment of oral laquinimod in preventing progression of 
multiple sclerosis), en global, registreringsgrundande, 
24-månaders, dubbel-blind-studie. Studien utvärderade 
effektiviteten, säkerheten och tolerabiliteten hos laquinimod 
jämfört med placebo, för behandling av RRMS och omfat-
tade cirka 1 100 patienter. ALLEGRO-studien uppnådde 
sitt kliniska mål samtidigt som en mycket god säkerhets-
profil bibehölls. Laquinimod uppvisade statistiskt signifi-
kant färre antal relapser per år med 23 procent (p = 0,0024) 
(primärt kliniskt mål), samt en signifikant lägre, 36 procent 
(p = 0,0122), risk för funktionsnedsättning enligt EDSS-
skalan (Expanded Disability Status Scale) jämfört med 
placebo. Behandling med laquinimod gav dessutom signifi-
kant mindre förstörd hjärnvävnad, 33 procent sänkt 
progression av hjärnatrofi (p < 0,0001). Under 2010 presen-
terades även nya mekanistiska data som visar att laquinimod 
har såväl skyddande effekt på nervfibrer som antiinflamma-
toriska egenskaper. Bland annat visar studier att behandling 
med laquinimod är förenad med en ökning av ”Brain 

Derived Neurotrophic Factor” (BDNF), ett protein som har 
en nyckelroll i utveckling och skydd av nervfibrer.
 2011 offentliggjordes de första resultaten från fas III-
studien BRAVO, (benefit-risk assessment of Avonex® and 
laquinimod) vilken var utformad för att utvärdera effekten, 
säkerheten och tolerabiliteten av laquinimod jämfört med 
placebo, samt göra en risk/nytta-jämförelse mellan laqui-
nimod och en referenssubstans, interferon-beta-1a (Avonex®). 
BRAVO-studien omfattade cirka 1 300 patienter och resul-
taten bekräftade laquinimods skyddande effekt på det 
centrala nervsystemet och var i linje med resultaten från 
ALLEGRO-studien. BRAVO-studien uppvisade en trend 
men uppnådde inte statistisk signifikans vad gällde det 
primära kliniska målet att, jämfört med placebo, minska 
antalet relapser per år (p=0,075). Minskningen av funk-
tionsnedsättningen mätt med EDSS uppvisade även den en 
trend till behandlingseffekt, men uppvisade heller ej statistisk 
signifikans. Däremot visades en statistisk signifikant broms-
ning av förlusten av hjärnvävnad när laquinimod jämfördes 
med placebo. När en obalans i vissa ingångsvärden korrige-
rades i enlighet med en standardmässig och i förväg defi-
nierad analys, enligt den statistiska analysplanen (SAP) i 
studieprotokollet, uppvisade laquinimod en statistisk signi-
fikant minskning av antalet relapser per år (21,3 procent, 
p=0,026), liksom en statistiskt signifikant minskad risk för 
funktionsnedsättning mätt med EDSS-skalan (33,5 procent, 
p=0,044). Laquinimod bromsade förlusten av hjärnvävnad 
också i denna analys (27,5 procent, p<0,0001). Utöver detta 
uppvisade laquinimod i BRAVO-studien, precis som i 
ALLEGRO, god säkerhet och tolerabilitet.  
 I augusti 2012 startades en tredje fas III-prövning med 
laquinimod för behandling av RRMS. Studien, CONCERTO, 
utvärderar två doser (0,6 mg och 1,2 mg) laquinimod och 
kommer att omfatta 2 100 patienter som behandlas upp till 
24 månader. Det primära målet med studien är bromsad 
funktionsnedsättning mätt enligt EDSS-skalan. Designen av 
denna studie har arbetats fram av Teva tillsammans med den 
amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under ett så 
kallat Special Protocol Assessment (SPA). Detta innebär att 
ett avtal slutits mellan parterna som garanterar att studiens 
design möter de nuvarande vetenskapliga och regulatoriska 
kraven för en registreringsansökan.
 I mars 2013 presenterades data på konferensen ”the 65th 
Annual Meeting of the American Academy of Neurology” 
(AAN) som visade att det är en avsevärd fördel att påbörja 
behandlingen med laquinimod tidigt för att bromsa funktions-
nedsättning, jämfört med en fördröjd behandlingsstart. 

5) Cowen & Co Therapeutic Categories Outlook, Oct 2014. 
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Presenterade data baserades på en uppföljningsstudie av fas 
III-studien ALLEGRO, som jämförde effektiviteten av 
laquinimod i patienter som behandlats med laquinimod i 
36 månader (tidig behandlingsstart) respektive de som fått 
24 månaders behandling (fördröjd behandlingsstart). Av 
864 patienter med RRMS som deltog i ALLEGRO-studien, 
deltog 97 procent i uppföljningsstudien och 87 procent 
fullföljde ett års uppföljning. Genom hela studien var 
patienter med tidig behandlingsstart mindre benägna till 
sjukdomsförsämring än de som fått fördröjd behandlings-
start (11,8 procents risk för bekräftad funktionsnedsättning 
jämfört med 16,7 procent, HR=0.62, p<0.0038). Studien 
visade även en fördelaktig säkerhets- och tolerabilitetsprofil 
för laquinimod.
 I oktober 2013 presenterade en förplanerad analys av 
över 1 000 patienter, publicerad online i The Journal of 
Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, fördelarna med 
laquinimod-behandling vid neurodegeneration. Patienter 
som behandlats med laquinimod, jämfört med placebo, fick 
signifikant färre neurodegenerativa skador på hjärnvävnad 
mätt med magnetkamera.
 I maj 2014 meddelades att EMA rådgivande utskott CHMP 
vidhållit sin risk/nytta bedömning från januari 2014, att i 
detta skede ej rekommendera ett godkännande av laquinimod 
för behandling av RRMS i EU. Myndigheten bekräftade 
dock samtidigt att de risker som observerats i djurstudier ej 
förhindrar en registrering för behandling av människa.
 I augusti 2014 meddelade Teva att de kommer att starta 
en fas II klinisk studie för att utvärdera effekten och säker-
heten av laquinimod för behandling av Huntingtons sjukdom.
 I september 2014 presenterades nya uppföljningsdata 
från utvärderingen av den kliniska säkerheten för laquinimod 
i patienter med RRMS, vilka behandlats med laquinimod i 
klinisk fas II, fas III och i öppna förlängningsstudier under 
två år eller längre. Den sammanslagna säkerhetsanalysen från 
förlängningsstudierna efter fas II-studien och fas III-studierna 
ALLEGRO och BRAVO bekräftade observationerna från 
huvudstudierna, där samma risker som nu identifierats 
observerades redan under de första månaderna av laquinimod-
behandling. I den sammanslagna säkerhetsanalysen var 
andelen biverkningar och allvarliga biverkningar lägre i de 
öppna förlängningsstudierna än i huvudstudierna och färre 
än tre procent av patienterna avbröt behandlingen på grund 
av biverkningar under förlängningsstudierna. Därutöver var 
förändringarna i potentiellt viktiga laboratorievärden avse-
värt lägre hos patienter exponerade för laquinimod under 
minst två år. Säkerhetsanalysen innefattade 1 009 patienter 
exponerade för 0.6 mg laquinimod under två år eller längre, 

med en genomsnittlig exponering om 3.7 (±1.0) år i den 
dubbel-blinda och öppna förlängningsdelen av fas II-studien 
samt fas III-studierna ALLEGRO och BRAVO.
 För att ytterligare bekräfta fördelarna med laquinimod 
avseende minskad funktionsnedsättning genomför Teva 
CONCERTO-studien, den största MS-studien med funk-
tionsnedsättning som primärt kliniskt mål. Den pågående 
CONCERTO-studien är den tredje fas III-studien i RRMS 
och undersöker 0,6 mg och 1,2 mg daglig dos av laquinimod. 
Studien kommer att omfatta cirka 2 100 patienter och 
resultat förväntas under det första halvåret 2016.
 I november 2014 meddelades att Teva startar en fas II-studie 
med laquinimod för behandling av PPMS och att den första 
patienten rekryterats till fas II-studien i Huntingtons sjukdom.

Konkurrensfördelar

Laquinimods viktigaste konkurrensfördel är enligt Bolagets 
uppfattning dess verkningsmekanism. Laquinimod har i 
kliniska studier visats kunna bromsa funktionsnedsättning 
och minska förlusten av hjärnvävnad. Detta i kombination 
med en hittills mycket god klinisk säkerhetsprofil, särskiljer 
enligt Bolagets uppfattning laquinimod från de flesta produkter 
på marknaden. 

Laquinimod i andra indikationer

Laquinimod har uppvisat lovande prekliniska effekter för 
neurodegenerativa sjukdomar och därför har Teva beslutat 
att starta en klinisk studie i Huntingtons sjukdom.
 Laquinimod har tidigare uppvisat effekt i kliniska pröv-
ningar för andra autoimmuna sjukdomar såsom inflamma-
torisk tarmsjukdom och lupus nefrit. 

Tasquinimod
I tasquinimod-projektet utvecklar Active Biotech en 
immunmodulerande, anti-metastaserande substans, tasqui-
nimod, som indirekt påverkar tumörens möjlighet att växa 
och sprida sig. Tasquinimod är avsedd att ges i kapselform 
för behandling av bland annat prostatacancer. Tasquinimod 
utvecklas i samarbete med det franska läkemedelsbolaget 
Ipsen som har rättigheter till kommersialisering av tasquinimod 
globalt, förutom i Nord- och Sydamerika och Japan där 
Active Biotech har behållit alla kommersialiserings- och 
marknadsrättigheter. En stor andel av alla män kommer att 
diagnostiseras med prostatacancer någon gång under sin 
livstid. Allt eftersom befolkningens medellivslängd ökar, har 
även det medicinska behovet att finna nya behandlingsmetoder 
för prostatacancer ökat.
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Sjukdomen

Prostatacancer kan ha mycket varierande svårighetsgrad. 
Prostatacancer i tidig fas är hormonberoende och stimuleras 
i sin tillväxt av det manliga könshormonet testosteron. 
Misstanke om prostatacancer uppkommer vid förhöjd nivå 
av PSA (prostataspecifikt antigen)  i blodet eller en hård 
och/eller ojämn prostata. PSA är ett protein som bildas i 
prostatakörteln och som finns i hög koncentration i sädes-
vätskan. Normalt finns också små mängder PSA i blodet. 
PSA-värdet i blodet blir högre med ökad ålder och vid olika 
prostatasjukdomar, till exempel inflammation, godartad 
förstoring och prostatacancer. Cancerdiagnosen verifieras 
med prostatabiopsi. I tidiga stadier kan en prostatatumör tas 
bort genom operation, prostataektomi, eller behandlas med 
strålning.
 I mer än hälften av fallen sprider sig sjukdomen dock 
vidare i kroppen och då är operation inte längre ett möjligt 
alternativ. I stället inriktas behandlingen på att undanröja 
testosteronets tillväxtbefrämjande effekt, en behandling som 
dock ger en rad oönskade bieffekter, såsom sterilitet och 
sexuell oförmåga. Över tiden tenderar prostatacancern att 
börja växa igen, då som en så kallad kastratresistent prosta-
tacancer (CRPC). Skelettmetastaser är vanliga och leder ofta 
till svår smärta. I detta stadium kan tumören idag behandlas 
med något av de nyare behandlingsalternativen som de 
senaste åren godkänts på marknaden eller kemoterapi 
(cytostatika).

Marknad

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. 
Förekomsten är starkt åldersrelaterad och mycket ovanlig 
före 50 års ålder. Under 2015 beräknas runt en miljon nya 
fall diagnostiseras världen över6.Tills för några år sedan 
fanns få alternativ att behandla kastratresistent prostata-
cancer, och i avancerad metastaserad fas används fortfarande 
Taxotere (ett cytostatikum) från Sanofi. De senaste åren har 
dock nya produkter godkänts för patienter med avancerad 
sjukdom som kan förlänga tiden till då kemoterapi måste 
sättas in. De preparat som är godkända för behandling av 
metastaserad kastratresistent prostatacancer som ännu ej 
behandlats med kemoterapi är Zytiga (Johnson&Johnson), 
Xtandi (Astellas/Medivation), Xofigo (Bayer) och Provenge 
(Dendreon). Marknaden för läkemedel för behandling av 
prostatacancer uppgick 2013 till 4,9 miljarder USD per år7. 

Verkningsmekanism

Tasquinimod är en unik substans som verkar i tumörens 
mikromiljö genom att binda till en molekyl kallad S100A9 
som är viktig för funktionen av de vita blodkroppar som 
stimulerar tumörens tillväxt. Tasquinimod har såväl immun-
modulerande, anti-angiogena som anti-metastaserande 
egenskaper. Tasquinimod kan även motverka tumörens svar på 
syrebrist via en så kallad epigenetisk mekanism, vilket bidrar 
till en effekt på tumörens mikromiljö.

Kliniska resultat

Efter att en inledande klinisk fas I-studie med friska frivilliga 
försökspersoner avslutats 2004 inleddes i slutet av samma år 
ett fas I-doseskaleringsprogram med prostatacancerpatienter 
med målet att studera säkerheten för tasquinimod. Patien-
terna fortsatte behandlingen i en uppföljningsstudie avsedd 
att dokumentera långtidstolerans och säkerhet. I september 
2009 publicerades resultaten från fas I-studien i British 
Journal of Cancer.
 En fas II ”proof of concept”- studie inleddes senare 
samma år. Studien var en 2:1 randomiserad, placebokon-
trollerad, dubbel-blind fas II-studie av 1 mg/dag tasquinimod 
jämfört med placebo. Studien omfattade 206 symptomfria 
patienter i USA, Kanada och Sverige med metastaserad, 
kastratresistent prostatacancer. Det primära kliniska målet i 
denna studie var att reducera andelen patienter som försämras 
i sin sjukdom efter sex månaders behandling med tasquinimod 
jämfört med placebo. Sekundära mål, viktiga för denna grupp 
av patienter, innefattar tiden fram till sjukdomsförsämring. 
I december 2009 meddelades att dessa mål hade uppnåtts. 
Resultaten visade att 31 procent av de patienter som 
behandlats med tasquinimod försämrades i sin sjukdom, 
jämfört med 66 procent i placebo-gruppen (p < 0,0001). 
Mediantiden fram till sjukdomsförsämring var 7,6 månader 
för tasquinimod-gruppen jämfört med 3,3 månader för 
placebogruppen (p = 0,004).
 Analys av upp till tre års säkerhetsdata från fas II-studien, 
vilka presenterades i februari 2012, visade att biverkningarna 
av behandlingen var milda till måttliga (~5% av grad 3-48), 
hanterbara och mindre förekommande efter två månaders 
behandling. De vanligast förekommande biverkningarna var 
gastrointestinala (magtarm-) besvär, i huvudsak i början av 
behandlingen, trötthet samt muskel- och ledsmärta. I oktober 
2012 presenterades data kring biomarkörer som stödjer en 

6) Goldman Sachs, 2014. 
7) Datamonitor, 2014.
8) Läkemedelsbiverkningar graderas efter en skala 1-5, där 1 är inga eller milda symptom och 5 dödsfall.
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effekt av tasquinimod på såväl immunmodulering som angi-
ogenes (kärlnybildning), vilket positionerar tasquinimod 
som ett framtida unikt behandlingsalternativ med en verk-
ningsmekanism som inte riktar sig mot androgenreceptorn.
 En registreringsgrundande fas III-prövning inleddes 
2011 och pågår för närvarande. Studien (10TASQ10) är en 
global, randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad fas 
III-studie i patienter med metastaserad kastratresistent 
prostatacancer. Studiens syfte är att bekräfta tasquinimods 
effekt på sjukdomen med radiologisk sjukdomsförsämring 
”Progression Free Survival” (rPFS) som primärt kliniskt mål 
och överlevnad ”Overall Survival” (OS) som sekundärt 
kliniskt mål. Enligt samarbetsavtalet med Ipsen från 2011, 
erhåller Active Biotech kliniska, regulatoriska och kommer-
siella delmålsbetalningar vid definierade mål. Under förut-
sättning att dessa delmål infrias finansieras fas III-studien 
till fullo av Ipsen.

Konkurrensfördelar

Tasquinimod har i kliniska studier visats ha effekt på 
biomarkörer kopplade till såväl immunmodulering som 
angiogenes (kärlnybildning), vilket enligt Bolagets uppfatt-
ning positionerar tasquinimod som ett framtida unikt 
behandlingsalternativ för avancerad prostatacancer med en 
verkningsmekanism som inte riktar sig mot androgenreceptorn 
(androgener; manliga könshormoner) som de nyintroducerade 
Zytiga och Xtandi gör.

Tasquinimod i andra indikationer

Då tasquinimod påverkar grundläggande komponenter i 
tumörutvecklingen, såsom bildandet av blodkärl till tumören 
och metastaser, är det troligt att tasquinimod även kan 
användas för att behandla andra cancerformer. Ipsen genomför 
för närvarande en fas II klinisk studie i levercancer.

ISI
Active Biotech bedriver ett forskningsprojekt; ISI (Inhibition 
of S100 Interactions) som syftar till att exploatera de egna 
prekliniska resultat som genererats avseende en målmolekyl 
för quinolin-substanserna samt deras biologiska verknings-
mekanism. I april 2009 publicerades resultaten kring en 
målmolekyl för quinolinerna i PLoS Biology (Volume 7, 
Issue 4). Studien visade att quinolinerna binder till en 
molekyl kallad S100A9, vilken uttrycks på vita blodkroppar 

involverade i regleringen av immunförsvaret. Vidare har 
visats att S100A9 interagerar med två kända inflammations-
främjande receptorer (Toll Like Receptor 4 (”TLR4”) och 
Receptor of Advanced Glycation End products (”RAGE”)), 
och att denna interaktion hämmas av quinolin-substan-
serna. Målet med ISI är att definiera nya, patenterbara 
molekyler som binder till samma målmolekyl men med 
farmakologiska egenskaper överlägsna de existerande quino-
linerna. Under 2013 och 2014 fokuserades arbetet på att 
bygga upp en patentportfölj runt substanser som interagerar 
med S100-proteiner och de första patentansökningarna 
skickades in. Nya möjligheter för att utöka patentportföljen 
har samtidigt identifierats och val av en första läkemedels-
kandidat planeras ske under 2015.

Övriga projekt
ANYARA-projektet har genomgått klinisk utveckling i 
patienter med metastatisk njurcancer. Projektet paquinimod 
(57-57) har genomgått klinisk utveckling i patienter med 
systemisk lupus erythematosus och systemisk skleros. För 
båda dessa projekt gäller att Active Biotech inte längre 
bedriver vetenskaplig utveckling utan endast utlicensierings-
aktiviteter. Ett kliniskt projekt (RhuDex) är utlicensierat till 
MediGene AG sedan 2002. 

ANYARA

ANYARA är ett proteinläkemedel som gör behandlingen av 
cancer tumörspecifik. Utvecklingen av ANYARA har primärt 
inriktats mot njurcancer.
 I juni 2013 presenterades överlevnadsdata och resultat 
avseende tid till sjukdomsförsämring från en ANYARA  
fas II/III-studie i patienter med njurcancer. Studien omfattade 
513 patienter och var utformad för att utvärdera effekten av 
ANYARA i kombination med interferon-alfa, jämfört med 
endast interferon-alfa, i patienter med avancerad njurcancer. 
Det primära målet var förlängd överlevnad, vilket inte 
uppnåddes i hela studiepopulationen, men väl i en biomarkör-
definierad subgrupp av 130 patienter. I denna subgrupp var 
medianöverlevnaden för dem som behandlats med ANYARA 
respektive placebo 63.3 respektive 31.1 månader (HR: 0,59; 
p=0,020). Mediantiden till sjukdomsförsämring var 13,7 
(ANYARA) respektive 5,8 (placebo) månader (HR: 0,62; 
p=0,016).
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Paquinimod (57-57)

Paquinimod är en quinolin-substans som Bolaget utvecklat i 
huvudsak för behandling av systemisk skleros. Paquinimod 
har särläkemedelsstatus i såväl EU (2011) som USA (2014).
En explorativ klinisk studie har avslutats och resultatet 
visade på en god säkerhetsprofil och effekter på sjukdomsre-
laterade biomarkörer i linje med paquinimods verknings-
mekanism.

RhuDex

I projektet med Active Biotechs patenterade CD80-antago-
nister utvecklas läkemedelskandidaten RhuDex för behand-
ling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit).
 Två fas I-studier har sedan tidigare framgångsrikt genom-
förts där man studerat läkemedelskandidaten RhuDex med 
avseende på säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik i 
friska frivilliga. MediGene planerar tillsammans med samar-
betspartnern Falk Pharma GmbH en klinisk fas IIa-studie i 
primär biliär cirrhos (PBC), en kronisk leversjukdom. Detta 
genomförs för att bekräfta RhuDex verkningsmekanism i 
autoimmuna sjukdomar och underlätta den fortsatta 
utvecklingen.

Patent

En viktig del av Active Biotechs strategi är att skydda sina 
upptäckter och sitt kunnande genom starka patent. Patent-
skyddet omfattar uppfinningar av kemiska substanser, 
biotekniska strukturer, målorgan, metoder och processer 
relaterade till Bolagets verksamhet på viktiga marknader. 
Alla substanser i klinisk utveckling är skyddade av produkt-
patent. Active Biotech har byggt upp sin position på patent-
området genom strategiskt definierade patentfamiljer, 
främst inom områdena autoimmunitet/inflammation och 
cancer. Patent och patentansökningar avser främst de 
kommersiellt viktiga marknaderna som Europa, USA och 
Japan. För mer information, se avsnittet ”Legala frågor och 
kompletterande information” under rubriken ”Patent”.
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Koncernens finansiella utveckling

Den finansiella information som redovisas nedan har hämtats 
från Active Biotechs årsredovisningar för räkenskapsåren 
2011-2013 samt delårsrapporterna för de tredje kvartalen 
2013 och 2014. Årsredovisningarna för räkenskapsåren 
2011-2013 har reviderats av Bolagets revisorer. Delårsrap-
porterna för de tredje kvartalen 2013 och 2014 har översiktligt 
granskats av Bolagets revisorer. Räkenskaperna har upprättats 
i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(”IFRS”) utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) sådana de antagits av EU samt tolkningsutlåtanden 

av International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC). 
 För kommentarer till nedanstående information, se 
avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen”. 
Informationen nedan ska läsas tillsammans med Bolagets 
räkenskaper för räkenskapsåren 2011-2013 som införlivas i 
Prospektet genom hänvisning. För mer information om de 
handlingar som införlivats genom hänvisning, se avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande information” under 
rubriken ”Införlivande genom hänvisning”.

Resultaträkning för koncernen 

TSEK jan–sep 2014 jan–sep 2013 2013 2012 2011

Nettoomsättning  7 521 111 928 115 970 227 908 234 593

Administrationskostnader -13 519 -12 528 -16 976 -15 847 -16 944

Forsknings- och utvecklingskostnader -166 814 -228 028 -308 019 -375 277 -318 573

Rörelseresultat -172 812 -128 627 -209 025 -163 216 -100 924 

Finansiella intäkter 2 234 3 952 9 855 7 110 12 013

Finansiella kostnader  -5 577 -6 996 -15 124 -15 847 -14 629

Finansnetto -3 343 -3 044 -5 269 -8 737 -2 616 

 

Resultat före skatt -176 156 -131 671 -214 294 -171 953 -103 540 

 

Skatt 1 656 1 656 2 208 -3 062 8 990

Periodens resultat -174 500 -130 015 -212 086 -175 015 -94 550 

 

Periodens resultat hänförligt till:  

Moderbolagets aktieägare -174 500 -130 015 -212 086 -175 015 -94 550 

Innehav utan bestämmande inflytande – – – – –

Rappor t över finansiell ställning för koncernen 

TILLGÅNGAR 
 
TSEK 30 sep 2014 30 sep 2013 2013 2012 2011

Byggnader och mark 375 000 375 000 375 000 375 000 375 000

Inventarier, verktyg och installationer 7 198 5 874 6 034 6 499 7 663

Långfristiga fordringar 1 1 1 1 1

Summa anläggningstillgångar 382 199 380 875 381 035 381 500 382 664 

Kundfordringar 1 476 104 846 2 703 88 323 766

Skattefordringar 2 457 2 457 2 457 1 901 1 638

Övriga fordringar 399 2 292 1 279 1 625 1 795

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 677 4 229 4 138 6 727 6 480

Likvida medel 160 992 322 216 376 195 216 661 465 173

Summa omsättningstillgångar 168 001 436 040 386 772 315 237 475 852

SUMMA TILLGÅNGAR 550 200 816 915 767 807 696 737 858 516
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
TSEK 30 sep 2014 30 sep 2013 2013 2012 2011

Aktiekapital 282 413 282 413 282 413 259 797 259 797

Övrigt tillskjutet kapital 3 070 266 3 070 266 3 070 266 2 823 131 2 823 131

Reserver 112 487 106 887 108 289 102 689 91 737

Balanserat resultat inklusive periodens resultat  -3 228 384 -2 974 041 -3 055 557 -2 845 699 -2 672 675

Summa eget kapital 236 782 485 525 405 411 339 918 501 990 

Skulder till kreditinstitut 221 413 222 043 220 823 225 703 231 167

Övriga långfristiga räntebärande skulder  2 931 2 816 3 223 2 776 3 629

Summa långfristiga skulder 224 344 224 859 224 046 228 479 234 796 

 

Kortfristiga räntebärande skulder 6 935 7 134 6 899 8 036 8 010 

Leverantörsskulder 14 918 15 458 34 353 42 081 27 807 

Skatteskulder 34 34 34 34 684 

Övriga skulder 1 904 7 260 6 386 11 074 11 288 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  65 283 76 645 90 678 67 115 73 941

Summa kortfristiga skulder 89 074 106 531 138 350 128 340 121 730

SUMMA SKULDER 313 418 331 390 362 396 356 819 356 526

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 550 200 816 915 767 807 696 737 858 516

Rappor t över kassaflöden  

TSEK jan–sep 2014 jan–sep 2013 2013 2012 2011

Den löpande verksamheten      

Resultat före skatt -176 156 -131 671 -214 294 -171 953 -103 540

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 9 186 9 680 12 898 12 870 11 966

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  

förändringar av rörelsekapital -166 970 -121 991 -201 396 -159 083 -91 574 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 3 568 -15 248 87 999 -87 897 2 759

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -49 312 -20 906 11 147 6 584 41 843

Kassaflöde från den löpande verksamheten -212 714 -158 145 -102 250 -240 396 -46 972

 

Investeringsverksamheten      

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 901 -53 -53 -17 -527

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 901 -53 -53 -17 -527 

 

Finansieringsverksamheten      

Nyemission – 270 000 270 000 – 403 597

Emissionskostnader – -249 -249 – -14 007

Upptagna lån 5 000 – – – –

Amortering av lån -3 910 -4 243 -5 463 -5 659 -4 242

Amortering av leasingskuld -1 678 -1 755 -2 451 -2 441 -3 817

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -588 263 753 261 837 -8 100 381 531 

      

Periodens kassaflöde -215 203 105 555 159 534 -248 513 334 032

Likvida medel vid periodens början 376 195 216 661 216 661 465 173 131 141

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 160 992 322 216 376 195 216 661 465 173
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Definitioner

Avkastning på eget kapital Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt  
  eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt  
  sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i  
  förhållande till genomsnittligt totala tillgångar.

Eget kapital per aktie  Eget kapital dividerat med utestående aktier vid  
  periodens utgång.

Kassaflöde från löpande Kassaflöde från löpande verksamheten för perioden  
verksamheten per aktie dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Nettoskuld Räntebärande skulder minus likvida medel.

Operativt kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten samt  
  investeringsverksamheten justerat för betald skatt  
  och finansiella poster.

Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt  
  antal aktier.

Räntetäckningsgrad  Rörelseresultat plus ränteintäkter dividerat med  
  räntekostnader.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Rörelseresultat Resultat före finansiella poster, EBIT.

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder minus likvida medel i  
  förhållande till redovisat eget kapital, inklusive  
  eget kapital hänförligt till aktieägare utan  
  bestämmande inflytande.

Soliditet Eget kapital, inklusive eget kapital hänförligt till  
  aktieägare utan bestämmande inflytande,  
  i förhållande till balansomslutningen.

Sysselsatt kapital Totala tillgångar minskade med likvida medel och  
  icke räntebärande skulder.

Nyckeltal 

 30 sep 2014 30 sep 2013 2013 2012 2011

Sysselsatt kapital, MSEK 468,1 717,5 636,3 576,4 744,8

Nettoskuldsättning, MSEK 70,3 -90,2 -145,3 19,8 -222,4

Övervärden i kortfristiga placeringar, MSEK – – – – –

Räntabilitet på eget kapital, % -48 -32 -57 -42 -28

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -29 -19 -33 -24 -15

Soliditet, % 43 59 53 49 58

Andel riskbärande kapital, % 43 59 53 49 58

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,30 neg neg 0,06 neg

Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg neg

Forsknings- och utvecklingskostnader, MSEK -166,8 -228,0 -308,0 -375,3 -318,6

Medelantal anställda 59 62 61 76 80

Lönekostnader inkl. sociala avgifter, MSEK -46,9 -47,6 -65 -80,6 -70,0

Data per aktie

TSEK 30 sep 2014 30 sep 2013 2013 2012 2011

Resultat efter skatt -2,33 -1,77 -2,87 -2,54 -1,38

Eget kapital 3,16 6,48 5,41 4,93 7,28

Substansvärde 3,16 6,48 5,41 4,93 7,28

Disponibel likviditet 2,15 4,30 5,02 3,14 6,75

Aktiens börskurs vid årets/periodens slut, SEK 29,10 68,00 69,5 55,0 22,10

Utdelning – – 0 0 0

Kurs/eget kapital, % 921 1 049 1 285 1 116  304

Kurs/substansvärde, % 921 1 049 1 285 1 116  304

Antal aktier vid årets/periodens utgång, tusental 74 924 74 924 74 924 68 924 68 924



 K O M M E N T A R E R  T I L L  D E N  F I N A N S I E L L A  U T V E C K L I N G E N   3 9

Januari–september 2014 i jämförelse med  

januari–september 2013

Omsättning, kostnader och resultat
Omsättning

Nettoomsättningen för perioden januari–september 2014 
uppgick till 7,5 MSEK (jämfört med 111,9 MSEK för 
motsvarande period 2013) och omfattade hyres- och service-
intäkter. Omsättningsminskningen jämfört med föregående 
år beror på att några delmålsbetalningar från licens- och 
samarbetsavtal ej erhållits under perioden januari-september 
2014. Under perioden januari-september 2013 erhölls 
104,1 MSEK i delmålsbetalning från Ipsen.

Kostnader

Rörelsens forsknings- och administrationskostnader uppgick 
till 180,3 (240,6) MSEK, varav forskningskostnaderna uppgick 
till 166,8 (228,0) MSEK. Minskningen av forskningskost-
naderna, totalt 61,2 MSEK, förklaras av 59,2 MSEK lägre 
kostnader för det pågående kliniska utvecklingsprogrammet 
med tasquinimod mot prostatacancer. I de övriga prekliniska 
och kliniska projekten som finansieras av Bolaget minskade 
kostnaderna med totalt 2,0 MSEK. Administrationskostna-
derna uppgick till 13,5 (12,5) MSEK.

Resultat

Rörelseresultatet uppgick till -172,8 (-128,6) MSEK. Den 
främsta anledningen till försämringen av rörelseresultatet 
förklaras av lägre intäkter från licens- och samarbetsavtal 
jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat 
efter skatt för perioden januari-september 2014 uppgick till 
-174,5 (-130,0) MSEK.

Investeringar och avskrivningar
Bolagets investeringar avseende anläggningstillgångar uppgick 
till 1,9 (0,1) MSEK. Ökningen beror främst på investeringar 
i den av Bolaget ägda forskningsanläggningen. Avskrivningar 
avseende anläggningstillgångar uppgick till 9,2 (9,7) MSEK.

Finansiell ställning, kassaflöde samt eget kapital och soliditet
Finansiell ställning

Likvida medel uppgick per den 30 september 2014 till 161,0 
MSEK att jämföras med 322,2 MSEK per den 30 september 
2013.

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick till -215,2 (105,6) MSEK. Det försämrade 
kassaflödet förklaras i huvudsak av att Bolaget under 2013 

erhöll en delmålsbetalning om 104,1 MSEK från Ipsen samt att 
Bolaget under mars 2013 genomförde en riktad emission till 
Investor AB (Duba AB) som tillförde Bolaget 269,8 MSEK.

Eget kapital och soliditet

Det egna kapitalet uppgick till 236,8 MSEK per den 30 
september 2014, jämfört med 485,5 MSEK per den 30 
september 2013. Bolagets soliditet per den 30 september 
2014 uppgick till 43,0 procent jämfört med 59,4 procent 
per den 30 september 2013. 

Medarbetare
Medelantalet anställda under perioden januari – september 
2014 var 59. Medelantalet anställda under motsvarande 
period 2013 var 62.

2013 i jämförelse med 2012

Omsättning, kostnader och resultat
Omsättning

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2013 uppgick till 
116,0 MSEK (jämfört med 227,9 MSEK för motsvarande 
period 2012) och omfattade 11,9 (15,2) MSEK i hyres- och 
serviceintäkter samt 104,1 (212,8) MSEK i delmålsbetalningar 
från licens- och samarbetsavtalet med Ipsen. Under 2012 
erhölls två delmålsbetalningar från Ipsen om totalt 177,7 
MSEK samt en delmålsbetalning från Teva om 35,1 MSEK.

Kostnader

Rörelsens forsknings- och administrationskostnader uppgick 
till 325,0 (391,1) MSEK, varav forskningskostnaderna 
uppgick till 308,0 (375,3) MSEK. Minskningen av forsk-
ningskostnaderna om totalt 67,3 MSEK förklaras av 64,8 
MSEK lägre kostnader för det pågående kliniska utveck-
lingsprogrammet med tasquinimod mot prostatacancer. I de 
övriga prekliniska och kliniska projekt som finansieras av 
Bolaget minskade kostnaderna med totalt 2,5 MSEK. 
Administrationskostnaderna för perioden uppgick till 17,0 
(15,8) MSEK.

Resultat

Rörelseresultatet uppgick till -209,0 (-163,2) MSEK. Den 
främsta anledningen till försämringen av rörelseresultatet 
förklaras av lägre intäkter från licens- och samarbetsavtal om 
totalt 108,7 MSEK jämfört med 2012, vilka till viss del 
balanserats av 66,1 MSEK lägre kostnader under 2013. 
Resultat efter skatt uppgick till -212,1 (-175,0) MSEK. 

Kommentarer till  den  
finansiella utvecklingen
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Investeringar och avskrivningar
Investeringarna avseende anläggningstillgångar under 2013 
uppgick till 2,4 (1,8) MSEK. Avskrivningar avseende 
anläggningstillgångar uppgick till 12,9 (12,9) MSEK.

Finansiell ställning, kassaflöde samt eget kapital och soliditet
Finansiell ställning

Likvida medel uppgick per den 31 december 2013 till 
376,2 MSEK att jämföras med 216,7 MSEK per den 31 
december 2012.

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick till 159,5 (-248,5) MSEK. Det förbätt-
rade kassaflödet förklaras i huvudsak av att Bolaget under 
2013 erhöll delmålsbetalningar om 190 MSEK från Ipsen 
samt att Bolaget under 2013 genomförde en riktad emission 
till Investor AB (Duba AB) som tillförde Bolaget 269,8 
MSEK efter emissionskostnader.

Eget kapital och soliditet

Det egna kapitalet uppgick till 405,4 MSEK per den 31 
december 2013, jämfört med 339,9 MSEK per den 31 
december 2012. Bolagets soliditet per den 31 december 
2013 uppgick till 52,8 procent jämfört med 48,8 procent 
per den 31 december 2012.

Medarbetare
Medelantalet anställda under räkenskapsåret 2013 var 61. 
Medeltalet anställda under räkenskapsåret 2012 var 76.

2012 i jämförelse med 2011

Omsättning, kostnader och resultat
Omsättning

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2012 uppgick till 
227,9 MSEK (jämfört med 234,6 MSEK för motsvarande 
period 2011) och omfattade 15,1 (11,4) MSEK i hyres- och 
serviceintäkter samt 212,8 (223,2) MSEK i delmålsbetal-
ningar från licens- och samarbetsavtalen med Ipsen och 
Teva. Under 2011 erhölls 223,2 MSEK från Ipsen i 
samband med undertecknandet av licens- och samarbetsav-
talet avseende tasquinimod.

Kostnader

Rörelsens forsknings- och administrationskostnader uppgick 
till 391,1 (335,5) MSEK, varav forskningskostnaderna 

uppgick till 375,3 (318,6) MSEK. Ökningen av forsknings-
kostnader om totalt 56,7 MSEK förklaras av 69,4 MSEK 
högre kostnader för det pågående kliniska utvecklingspro-
grammet med tasquinimod mot prostatacancer. I de övriga 
prekliniska och kliniska projekt som finansieras av Bolaget 
minskade kostnaderna med 12,7 MSEK jämfört med 2011. 
Administrationskostnaderna uppgick till 15,8 (16,9) MSEK.

Resultat

Rörelseresultatet uppgick till -163,2 (-100,9) MSEK. 
Anledningen till försämringen av rörelseresultatet, totalt 
62,3 MSEK jämfört med 2011, förklaras främst av 56,7 
MSEK högre forskningskostnader. Resultat efter skatt för 
helåret 2012 uppgick till -175,0 (-94,6) MSEK.

Investeringar och avskrivningar
Investeringarna avseende anläggningstillgångar under 2012 
uppgick till 1,8 (1,9) MSEK. Avskrivningar avseende 
anläggningstillgångar uppgick till 12,9 (12,0) MSEK.

Finansiell ställning, kassaflöde samt eget kapital och soliditet
Finansiell ställning

Likvida medel uppgick per den 31 december 2012 till 
216,7 MSEK att jämföras med 465,2 MSEK per den 31 
december 2011.

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick till -248,5 (334,0) MSEK. Det försäm-
rade kassaflödet förklaras i huvudsak av att Bolaget under 
2011 tillfördes 223,2 MSEK vid undertecknandet av licens- 
och samarbetsavtalet med Ipsen S.A. samt att en riktad 
emission genomfördes under 2011 som tillförde Bolaget 
389,6 MSEK efter emissionskostnader.

Eget kapital och soliditet

Det egna kapitalet uppgick till 339,9 MSEK per den 31 
december 2012, jämfört med 502,0 MSEK per den 31 
december 2011. Bolagets soliditet vid utgången av perioden 
uppgick till 48,8 procent jämfört med 58,5 procent per den 
31 december 2011. 

Medarbetare
Medelantalet anställda under räkenskapsåret 2012 var 76. 
Medelantalet anställda under räkenskapsåret 2011 var 80.
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Eget kapital och skulder

Active Biotech-koncernens egna kapital uppgick per den 30 
september 2014 till 236,8 MSEK, att jämföras med 405,4 
MSEK vid utgången av räkenskapsåret 2013. Per den 30 
september 2014 hade Bolaget långfristiga räntebärande 
skulder om 224,3 MSEK, varav fastighetslån representerade 
221,4 MSEK, och kortfristiga räntebärande skulder om 6,9 
MSEK. Koncernens soliditet per den 30 september 2014 
uppgick till 43,0 procent, att jämföras med 52,8 procent vid 
utgången av 2013.

Kapitalisering
Nedan redovisas Active Biotechs kapitalstruktur per den 30 
september 2014.

Kapitalisering, skuldsättning  
och annan finansiell information

MSEK  30 september 2014

Kortfristiga skulder 

Mot borgen –

Mot säkerhet9 6,9

Utan garanti/borgen eller annan säkerhet 82,2

Summa kortfristiga skulder 89,1 

Långfristiga skulder 

Mot borgen –

Mot säkerhet9  224,3

Utan garanti/borgen eller annan säkerhet –

Summa långfristiga skulder 224,3 

Eget kapital 

Aktiekapital 282,4

Övrigt tillskjutet kapital  3 070,3

Andra reserver 112,5

Balanserad vinst eller förlust -3 228,4

Summa eget kapital 236,8

9) Säkerheten består till största del av pantsättning av fastigheten Lund Forskaren 1, där Bolagets verksamhet bedrivs.

Nettoskuldsättning
Nedan redovisas Active Biotechs nettoskuldsättning per den 
30 september 2014.

MSEK  30 september 2014

(A) Kassa        –

(B) Likvida medel 161,0

(C) Lätt realiserbara värdepapper       –

(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 161,0

(E) Kortfristiga fordringar        –

(F Kortfristiga banklån      5,4

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder     1,5

(H Andra kortfristiga skulder       –

(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)     6,9

(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) -154,1

(K) Långfristiga banklån  221,4

(L) Emitterade obligationer –

(M) Andra långfristiga lån      2,9

(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M) 224,3

(O Nettoskuldsättning (J)+(N)    70,2

Redogörelse för rörelsekapital och kapitalbehov

Bolagets rörelsekapital är inte tillräckligt för de aktuella 
behoven under den kommande tolvmånadersperioden.
 Med beaktande av Bolagets befintliga likviditet, som per 
den 30 september 2014 uppgick till 161,0 MSEK, bedöms 
Bolagets befintliga rörelsekapital, det vill säga bortsett från 
den likvid som tillförs Bolaget genom Erbjudandet, vara 
tillräckligt fram till det andra kvartalet 2015.
 Genom Erbjudandet kommer Bolaget, vid full teckning, 
att tillföras cirka 225 MSEK, före emissionskostnader. Med 
beaktande av Bolagets befintliga likviditet samt likviden från 
Erbjudandet, i kombination med intäkter från redan ingångna 
samt förväntade samarbetsavtal, kommer emellertid Bolagets 
rörelsekapital, enligt nuvarande planer, att vara tillräckligt för 
de kommande tolv månaderna och förväntas finansiera verk-
samheten fram till dess att positiva kassaflöden kan genereras.
 Skulle Erbjudandet inte tecknas i erforderlig utsträckning 
och resultatet från den pågående studien avseende tasquinimod 
vara negativt skulle Active Biotech tvingas söka alternativa 
finansieringsmöjligheter, antingen genom avyttringar av till-
gångar eller genom externa finansiärer. Kapitalbehovet för 
den kommande tolvmånadersperioden bedöms, med bort-
seende från den likvid som tillförs Bolaget genom Erbjudandet, 
vara i storleksordning 100–125 MSEK. Om Bolaget miss-
lyckas med att erhålla sådan finansiering kan Active Biotech 
komma att tvingas avveckla eller omstrukturera hela eller 
delar av sin verksamhet.
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Kreditavtal

Bolagets dotterbolag Active Forskaren 1 KB har ingått ett 
kreditavtal med Nordea Bank AB (publ) enligt vilket Active 
Forskaren 1 KB har upptagit en kredit med ett ursprungligt 
belopp om 260 MSEK. Till säkerhet för krediten har ett 
pantbrev om 260 MSEK i fastigheten Lund Forskaren 1, 
där Bolagets verksamhet bedrivs, pantsatts samt har Active 
Biotech ingått ett generellt borgensåtagande. Active Biotech 
har även åtagit sig att ha en likviditet som inte får under-
stiga 30 MSEK. Låneskulden uppgick den 30 september 
2014 till 222,0 MSEK.
 Ett kompletterande lån upptogs under 2014 med ett 
ursprungligt belopp om 5,0 MSEK. Låneskulden härunder 
uppgick den 30 september 2014 till 4,8 MSEK.

Anläggningstillgångar

I Active Biotech-koncernen finns inga immateriella anlägg-
ningstillgångar bokförda. I moderbolaget redovisas en good-
willpost relaterad till fusionen av moderbolaget (Active 
Biotech AB) och ett dotterbolag (Active Biotech Research 
AB) som genomfördes 2010. Denna post elimineras i 
koncernredovisningen.
 Active Biotechs materiella anläggningstillgångar består 
av byggnader och mark samt inventarier, verktyg och instal-
lationer. Per den 30 september 2014 uppgick Active 
Biotechs materiella anläggningstillgångar till 382,2 MSEK, 
varav fastigheten Lund Forskaren 1, där Bolagets verksamhet 
bedrivs, stod för 375,0 MSEK.

Investeringar i FoU-projekten

Active Biotech kostnadsför löpande alla investeringar i 
forskningsprojekten. För räkenskapsåren 2011, 2012 och 
2013 uppgick Bolagets totala investeringar i forskning och 
utveckling till 318,6, 375,3 respektive 308,0 MSEK. Av 
forskningskostnaderna för 2013 uppgick tasquinimods 
andel till cirka 76 procent, att jämföras med cirka 81 procent 
2012 och cirka 78 procent under 2011. Utvecklingspro-
grammet för tasquinimod är omfattande med en global fas 
III-studie inledd under 2011 och som planeras slutföras 
under 2015. Kostnaderna för studien var som högst under 
2012 och kostnaderna kommer att sjunka i takt med att 
patienter färdigbehandlas och lämnar studien. 
 Fördelningen av forskningskostnaderna under räken-
skapsåren 2011, 2012 och 2013 fördelade på Bolagets 
respektive projekt framgår till höger.
 För perioden 1 januari - 30 september 2014 uppgick 
Bolagets totala investeringar i forskning och utveckling till 
166,8 MSEK och för motsvarande period 2013 till 228,0 

Tasquinimod 81 %

ANYARA 3 %

Paquinimod 4 % 

Laquinimod 1 %

ISI 11 %

Tasquinimod 76 %

ANYARA 4 %

Paquinimod 4 %

Laquinimod 1 %

ISI 15 %

MSEK. Investeringarna har finansierats genom Bolagets 
befintliga rörelsekapital.
 Utöver kvarvarande investeringsåtaganden avseende 
tasquinimod har Active Biotech inga väsentliga finansiella 
åtaganden avseende framtida investeringar. 

Fördelning av forsknings- och  
utvecklingskostnader 2013: 308,0 MSEK

Fördelning av forsknings- och  
utvecklingskostnader 2012: 375,3 MSEK

Tasquinimod 78 %

ANYARA 7 %

Paquinimod 3 %

Laquinimod 1 %

ISI 11 %

Fördelning av forsknings- och  
utvecklingskostnader 2011: 318,6 MSEK
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Finansiell riskhantering

Placering av likvida medel
Active Biotechs styrelse har fastställt en policy för placering 
av likvida medel som innebär att Bolagets likvida medel ska 
placeras med låg kreditrisk, främst i svenska räntepapper 
med kort löptid, bankcertifikat samt ränte- och obligations-
fonder med hög likviditet. Per den 30 september 2014 var 
136,5 MSEK placerade i svenska räntepapper med kort löptid.

Valutaexponering
Active Biotech är föremål för valutaexponering då den 
operativa verksamheten bedrivs i Sverige och forsknings-
tjänster upphandlas internationellt. Bolagets resultat exponeras 
därmed för valutakursförändringar för inköp av kliniska 
prövningstjänster, forskningsuppdrag och produktion av 
kliniskt material. Bolagets kostnader uppgick under räken-
skapsåret 2013 till 325 MSEK, varav cirka 55 procent 
representerade kostnader i utländsk valuta. Andelen kost-
nader i utländsk valuta, huvudsakligen USD och EUR, kan 
komma att fluktuera. Eftersom Bolaget inte använder sig av 
terminer eller optioner för att säkra valutarisker kan valuta-
kurseffekter få genomslag i resultaträkningen. 

Kreditrisker
Kreditriskerna i Active Biotech är marginella, då Bolagets 
verksamhet har en låg faktureringsnivå på grund av att den 
för närvarande i huvudsak innefattar forskning och utveck-
ling. Viss kreditrisk föreligger emellertid i förhållande till de 
företag som hyr lokaler i Bolagets fastighet Lund Forskaren 
1. Bolaget strävar efter att minska dessa kreditrisker genom 
att endast hyra ut till företag med god kreditvärdighet. 

Tendenser och väsentliga förändringar

Avgörande för Active Biotechs långsiktiga finansiella styrka 
och uthållighet är Bolagets förmåga att utveckla läkemedels-
projekt till den tidpunkt då samarbetsavtal kan ingås och 
partnern tar över den fortsatta utvecklingen och kommersia-
liseringen av projektet. Resultaten från de pågående fas III-
studierna avseende tasquinimod och laquinimod, som 
förutses inkomma under det första halvåret 2015 respektive 
det första halvåret 2016, förväntas ha en väsentlig inverkan 
på Bolagets affärsutsikter. Per dagen för detta Prospekt före-
ligger ingen information som antyder huruvida det finala 
utfallet från dessa studier kommer att vara positivt eller 
negativt. 
 Det har inte skett några väsentliga förändringar av 
Active Biotechs finansiella ställning eller ställning på mark-
naden sedan den 30 september 2014 fram till och med 
dagen för detta Prospekt.
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Styrelse 

Enligt Active Biotechs bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio bolagsstämmovalda ledamöter, med högst nio 
suppleanter. Active Biotechs styrelse består per dagen för Prospektet av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan 
suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Därutöver har två ordinarie arbetstagarledamöter och två 
suppleanter till arbetstagarledamöterna utsetts. Tabellen nedan visar de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna samt deras ställning 
i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare. 

Styrelse, ledande befattningshavare  
och revisor

 Oberoende i förhållande till

Namn  Befattning Bolaget och bolagsledningen Större aktieägare

Mats Arnhög Ordförande Ja Nej 10

Peter Hofvenstam Ledamot Ja Nej 11

Rolf Kiessling Ledamot Ja Ja

Peter Sjöstrand Ledamot Ja Ja

Peter Thelin Ledamot Ja Ja

Magnhild Sandberg-Wollheim Ledamot Ja Ja

Mats Arnhög
Styrelseledamot sedan 2000.  
Styrelseordförande sedan 2003.

Född: 1951.

Utbildning: Civilekonom, Handelshög-
skolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelse-
ordförande i MGA Holding AB och Rederi 
AB Sea-Link. Styrelseledamot i Ideella 
Föreningen Prima Gruppen samt ledamot i 
Advisory Board Handelshögskolan i Stock-
holm.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Styrelseordförande i Sturehof AB, Situation 
Stockholm AB och Ahlströmska skolans 
byggnadsaktiebolag. Styrelseledamot i 
Nordstjernan AB och Brofågel Support AB.

Aktieägande i Bolaget: 19 392 963 aktier 
genom MGA Holding AB.

Peter Hofvenstam
Styrelseledamot sedan 2011.

Född: 1965.

Utbildning: Civilekonom, Handelshög-
skolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Vice  
verkställande direktör för Nordstjernan AB. 
Styrelseordförande i Ramirent Oyj och Exel 
Composites Oyj samt styrelseledamot i Rosti 
Group AB och Nordstjernan Investment AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):  
Inga.

Aktieägande i Bolaget: Inget.

Rolf Kiessling
Styrelseledamot sedan 2013.

Född: 1948.

Utbildning: Professor i experimentell  
onkologi, Karolinska Institutet, Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelse-
ordförande i ImmCon AB. Styrelseledamot  
i Clinical Laserthermia Systems AB och 
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsk-
ning samt innehavare av NK-Cell Konsult 
Kiessling.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Styrelseordförande i Accuro Immunology 
AB.

Aktieägande i Bolaget: Inget.

Peter Sjöstrand
Styrelseledamot sedan 2000.

Född: 1946.

Utbildning: Civilekonom, Handelshög-
skolan i Stockholm. Läkarexamen,  
Karolinska Institutet i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelse-
ordförande i Byggnads AB S:t Erik och  
Stiftelsen Oscar Hirschs minne. Styrelse- 
ledamot i Ringens Varv AB, Peter Sjöstrand 
AB, Calmark Sweden AB, SAMF Sweden AB 
och uppdrag inom Acturum-koncernen. 
Ledamot i strategiska rådet för Skolan för 
Teknik och Hälsa (Kungliga Tekniska 
Högskolan) och Vatera Holding Advisory 
Board.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Styrelseordförande i Gambro Lundia AB 
och Rossholmen AB. Styrelseledamot i 
Aleris Holding AB, Karolinska Development 
AB och Slutsteget nr 26 AB.

Aktieägande i Bolaget: 20 000 aktier.

10) Mats Arnhög är ägare av Bolagets störste aktieägare MGA Holding AB.
11) Peter Hofvenstam är vice verkställande direktör i Bolagets näst störste aktieägare Nordstjernan AB.



 S T Y R E L S E ,  L E D A N D E  B E F A T T N I N G S H A V A R E  O C H  R E V I S O R   4 5

Peter Thelin
Styrelseledamot sedan 2011.

Född: 1956.

Utbildning: Examen, Handelshögskolan i 
Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelse- 
ledamot i Brummer & Partners AB, ELC 
Fastigheter AB, East Bay AB, Sjunda Gård 
AB, Carve Intressenter AB, Sjuenda Holding 
AB och Rebellion Oil AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Styrelseordförande i Jemtia AB, SRE Högfors 
AB och Acrux Entreprenad AB. Styrelse- 
ledamot i CPB Energy AB, Valot Invest 
Sweden AB och Henvålens Fjällgård AB.

Aktieägande i Bolaget: 1 100 000 aktier 
(privat och via bolag).

Magnhild Sandberg-Wollheim
Styrelseledamot sedan 2007.

Född:1937.

Utbildning: Docent i neurologi samt över-
läkare vid neurologiska kliniken vid Skånes 
Universitetssjukhus.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelse- 
ledamot i MS-konsulten AB, European MS 
Foundation, Parkinson Research Foundation 
och Insamlingsstiftelsen för MS-forskning.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Inga.

Aktieägande i Bolaget: Inget.

Arbetstagarrepresentanter

Ingela Fritzson
Arbetstagarrepresentant sedan 2014.

Född: 1964.

Utbildning: Doktorsexamen i organisk kemi 
med inriktning på läkemedelskemi, Lunds 
universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Inga.

Aktieägande i Bolaget: Inget.

Camilla Gummesson
Arbetstagarrepresentant sedan 2013.

Född: 1973.

Utbildning: Civilingenjör, kemiteknik.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Inga.

Aktieägande i Bolaget: 4 500 aktier.

Helena Karlsson
Arbetstagarrepresentant (suppleant) 
sedan 2014.

Född: 1973.

Utbildning: Djursjukvårdare.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Inga.

Aktieägande i Bolaget: 433 aktier (varav  
333 aktier genom närstående).

Anette Sundstedt
Arbetstagarrepresentant (suppleant) 
sedan 2013.

Född: 1967.

Utbildning: Biolog. Doktorsexamen i  
medicinsk vetenskap, Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Inga.

Aktieägande i Bolaget: 1 627 aktier.
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Ledande befattningshavare

Tomas Leanderson
Verkställande direktör. Anställd i Bolaget 
sedan 1999. Tomas Leanderson har inne-
haft ett antal akademiska forskartjänster 
såväl i Sverige som utomlands.

Född: 1956.

Utbildning: Medicine doktor, Umeå  
universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):  
Professor i immunologi vid Lunds univer-
sitet. Styrelseledamot i ProNoxis AB. 

Aktieägande i Bolaget: 86 025 aktier.

Hans Kolam
Ekonomi- och finanschef. Anställd i Bolaget 
sedan 2000. Hans Kolam har mer än 35 års 
erfarenhet från läkemedelsindustrin med 
olika befattningar inom Pharmacia.

Född: 1951.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala  
universitet. 

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Inga.

Aktieägande i Bolaget: 35 318 aktier (varav 
1 907 aktier genom närstående).

Helén Tuvesson
Forskningschef. Anställd i Bolaget sedan 
1998. Helén Tuvesson har arbetat inom 
läkemedelsindustrin i nära 20 år i olika 
befattningar inom Pharmacia.

Född: 1962.

Utbildning:  Doktorsexamen i cell- och 
molekylärbiologi, Lunds universitet. 

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Inga. 

Aktieägande i Bolaget: 6 135 aktier.

Revisor

Vid årsstämman 2014 omvaldes KPMG AB, Box 16106, 
103 23 Stockholm, till Bolagets revisor för tiden intill slutet 
av årsstämman 2015. David Olow (född 1963) är huvudan-
svarig revisor. David Olow är auktoriserad revisor och medlem 
i FAR. KPMG AB har varit revisor under hela den period 
som den historiska finansiella informationen i Prospektet 
omfattar. 

Övriga upplysningar avseende styrelse  

och ledande befattningshavare

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intresse-
konflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befatt-
ningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras 
privata intressen och/eller andra åtaganden. Såsom framgår 
ovan äger vissa styrelseledamöter och ledande befattningsha-
vare aktier i Bolaget och dessa har därigenom finansiella 

intressen i Bolaget. Ingen av styrelseledamöterna eller ledande 
befattningshavarna har slutit avtal eller ingått annan överens-
kommelse med Active Biotech om förmåner efter det att 
uppdraget avslutats. Det förekommer inga familjeband mellan 
några styrelseledamöter eller ledande befattningshavare.
 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 (med undantag för vad som anges nedan), (iii) 
varit föremål för sanktioner eller anklagats av myndighet 
eller organisation som företräder en viss yrkesgrupp och är 
offentligrättsligt reglerad eller (iv) fått näringsförbud. Rolf 
Kiessling var styrelseledamot i Accuro Immunology AB när 
bolaget försattes i konkurs 2009.
 Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
kan nås via Bolagets adress, Box 724, 220 07 Lund.
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Allmänt

Bolagsstyrningen i Active Biotech utgår från gällande lagar 
(främst aktiebolagslagen och redovisningsregelverket), 
bolagsordningen, Nasdaq Stockholms emittentregelverk, 
interna riktlinjer och policies samt Svensk kod för bolags-
styrning (”Koden”). 
 Avvikelse från Kodens punkt 2.4 har gjorts under 2013. 
Valberedningen har således utsett styrelsens ordförande att 
vara ordförande i valberedningen. Skälet till detta är valbe-
redningens bedömning att det är naturligt att den som indi-
rekt är Active Biotechs största ägare också leder 
valberedningens arbete.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Active Biotechs högsta beslutande organ. 
Vid årsstämman, som hålls senast sex månader efter verk-
samhetsårets utgång, fastställs det gångna årets bokslut, väljs 
styrelse och revisorer samt behandlas övriga lagstadgade 
ärenden. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för 
det fulla antalet innehavda och företrädda aktier, utan 
begränsning i rösträtten. Mellan årsstämmorna är styrelsen 
Bolagets högsta beslutande organ.

Valberedning

Vid årsstämman den 15 maj 2014 beslöts att Bolagets 
ordförande, baserat på ägandet i slutet av september månad 
2014, ska sammankalla en valberedning inför årsstämman 
2015. Enligt beslutet ska valberedningen bestå av styrelsens 
ordförande samt en representant för var och en av de tre 
största aktieägarna i Bolaget. Valberedningens ledamöter 
uppbär ingen ersättning från Bolaget. Valberedningen ska 
utföra vad som åligger valberedningen enligt Koden. Val- 
beredningens sammansättning inför årsstämman 2015 
förväntas offentliggöras i december 2014.

Styrelsen

Enligt bolagsordningen ska Active Biotechs styrelse bestå av 
lägst tre och högst nio ledamöter, med högst nio suppleanter. 
Två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter utses 
årligen inför årsstämman genom beslut av de fackliga orga-
nisationerna som är representerade på Active Biotech. För 
mer information om styrelsen och dess ledamöter, se avsittet 
”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor” under 
rubriken ”Styrelse”.

Arbete och arbetsordning
Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning och ska i 
första hand ägna sig åt övergripande och långsiktiga frågor 
samt frågor av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse i 
övrigt. Ordföranden leder styrelsearbetet och representerar 
styrelsen såväl externt som internt. Verkställande direktören 
rapporterar vid varje ordinarie styrelsemöte om verksam-
heten, innefattande projektutveckling, planer och framsteg 
inom forskningen, finansiell rapportering med prognoser 
samt affärsutveckling. Styrelsen beslutar i frågor där aktiebo-
lagslagen och bolagsordningen fordrar styrelsens beslut samt 
i frågor rörande till exempel strategi, verksamhetsbeslut, 
budget, affärsplaner samt vissa väsentliga avtal.

Ersättnings- och revisionsutskott
Bolaget har inte inrättat separata utskott för ersättnings- och 
revisionsfrågor. Dessa frågor behandlas istället av styrelsen i 
sin helhet.

Styrelsearvode
Vid årsstämman i Bolaget den 15 maj 2014 beslutades att 
ersättning till styrelsens ordinarie ledamöter ska utgå med 
125 000 SEK årligen till ledamot som inte är anställd i 
Bolaget samt att ersättning till styrelsens ordförande ska 
utgå med 250 000 SEK per år. Arvode får, efter överens-
kommelse med Bolaget, faktureras genom bolag varvid det 
fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet 
uppnås för Bolaget. 

Bolagsledning

Active Biotechs verkställande direktör leder Bolagets verk-
samhet inom de ramar som styrelsen har fastställt och 
ansvarar för att styrelsen förses med löpande rapportering av 
Bolagets resultat och ställning samt underlag för de beslut som 
styrelsen har att fatta. Utöver Active Biotechs verkställande 
direktör Tomas Leanderson består Bolagets ledning av Hans 
Kolam, ekonomi- och finanschef, samt Helén Tuvesson, 
forskningschef. För mer information om bolagsledningen, se 
avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor” 
under rubriken ”Ledande befattningshavare”.

Bolagsstyrning
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Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vid årsstämman i Bolaget den 15 maj 2014 beslutades om 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt 
vilka Active Biotech ska erbjuda en marknadsmässig total-
kompensation som möjliggör att kvalificerade ledande 
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen 
till de ledande befattningshavarna får bestå av fast lön, even-
tuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Om styrelsen 
därutöver bedömer att nya aktierelaterade incitament bör 
införas, ska förslag därom föreläggas bolagsstämman för beslut. 
 Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsom-
råden och erfarenhet. Omprövning bör ske årligen.
 Den rörliga lönen ska, i förekommande fall, vara beroende 
av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. 
För verkställande direktören får den rörliga lönen uppgå till 
högst 50 procent av den fasta lönen. För övriga ledande 
befattningshavare får den rörliga lönen uppgå till högst 25 
procent av den fasta lönen, varvid den individuella högsta-
nivån bör fastställas bland annat mot bakgrund av vederbö-
randes befattning.
 Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. För de 
ledande befattningshavare som omfattas av ITP-planen ska 
pensionspremien motsvara vad som gäller enligt ITP-

planen. För övriga ledande befattningshavare ska pensions-
premien motsvara högst 25 procent av den fasta lönen.
 De ledande befattningshavarnas uppsägningstid ska vara 
högst tolv månader. Avgångsvederlag ska ej utgå. Verkställande 
direktören får dock ges rätt till extra ersättning om högst 
fyra årslöner i händelse av ägarförändring som innebär att 
Bolaget i sin helhet förvärvas eller övertas av annan.
 De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga 
förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företagshälsovård med mera.
 Verkställande direktörens ersättningar ska beredas och 
beslutas av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares 
ersättningar ska beredas av verkställande direktören, som ska 
förelägga styrelsen ett förslag för godkännande.
 Styrelsen har rätt att frångå ersättningsriktlinjerna om 
styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl 
som motiverar det. 

Internrevision

Mot bakgrund av Koncernens okomplicerade juridiska och 
operativa struktur samt utarbetade styr- och internkontroll-
system har styrelsen valt att inte ha en separat internrevisions-
funktion. Styrelsen utvärderar och följer fortlöpande upp frågan 
om ett eventuellt inrättande av en internrevisionsfunktion.

TSEK  Grundlön/styrelsearvode Rörlig ersättning Löneväxling Övriga förmåner Pensionskostnad Summa

Mats Arnhög 250 - - - - 250

Peter Hofvenstam 125 - - - - 125

Rolf Kiessling 63 - - - - 63

Peter Sjöstrand 125 - - - - 125

Peter Thelin 125 - - - - 125

Magnhild Sandberg-Wollheim 125 -  - - 125

Summa 813 0 0 0 0 813

Tomas Leanderson 3 551 - 1 403 - 1 333 6 287

Övriga ledande befattningshavare 3 717 - 515 - 1 130 4 847

Ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare under 2013
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Allmän information

Enligt Active Biotechs bolagsordning ska aktiekapitalet 
uppgå till lägst 160 000 000 SEK och högst 640 000 000 
SEK. Antalet aktier ska uppgå till lägst 40 000 000 och 
högst 160 000 000. Per dagen för detta Prospekt uppgår 
Bolagets aktiekapital till cirka 282 412 653,46 SEK och 
antalet aktier till 74 923 582. Aktierna är denominerade i 
SEK och varje aktie har ett kvotvärde om cirka 3,77 SEK12. 

Efter Erbjudandets genomförande kommer aktiekapitalet, 
vid full teckning, att öka med cirka 56 482 529,18 SEK till 
cirka 338 895 182,64 SEK och antalet aktier och röster 
med 14 984 716 till 89 908 298. För aktieägare som avstår 
från att teckna aktier i Erbjudandet uppstår därmed en 
utspädningseffekt om motsvarande 16,7 procent.
 Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk 
rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt 
överlåtbara. Aktierna i Active Biotech är registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om konto-
föring av finansiella instrument. Euroclear administrerar 
Bolagets aktiebok och kontoför dess aktier. Inga aktiebrev är 
utfärdade för Bolagets aktier. 
 Active Biotech-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, 
Mid Cap och handlas under kortnamnet (ticker) ACTI. 
Aktien noterades den 1 december 1986 på dåvarande 
O-listan på Stockholmsbörsen. ISIN-koden för Bolagets 
aktier är SE0001137985. 
 Såvitt styrelsen för Bolaget känner till existerar inga 
aktieägaravtal eller liknande överenskommelser i syfte att 
skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget eller som kan 
leda till att kontrollen över Bolaget förändras. Bolagets 
aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd 
av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inget 
offentligt uppköpserbjudande avseende Active Biotechs 
aktier har förekommit.

Vissa rättigheter förenade med aktierna

På bolagsstämma i Active Biotech berättigar varje aktie till 
en röst. Varje aktieägare är berättigad att rösta för samtliga 
aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. 
 Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission 
har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna 
sådana värdepapper i förhållande till det antal aktier som 
innehades före emissionen.
 Samtliga aktier i Active Biotech ger lika rätt till utdelning 
samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i 
händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av 
bolagsstämman. Samtliga aktieägare som är registrerade i 
den av Euroclear förda aktieboken på den av bolagsstämman 
beslutade avstämningsdagen är berättigade att erhålla utdel-
ning. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom 
Euroclears försorg som ett kontant belopp per aktie. Om 
aktieägare inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens 
fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan 
fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. De rättig-
heter som är förenade med aktierna i Active Biotech kan 
endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolags-
lagen (2005:551). 
 Det finns inga restriktioner avseende rätten till utdel-
ning för aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare som 
inte har skattemässig hemvist i Sverige är normalt föremål 
för svensk kupongskatt, se även avsnittet ”Skattefrågor i 
Sverige”.

Aktiekapital och ägar förhållanden

12) Aktiens kvotvärde är 282.412.653,460594 kronor.

                                                     74.923.582
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Aktiekapitalets utveckling

  Förändring  Förändring Aktiekapital efter
År Händelse av antal aktier   Antal aktier efter transaktionen aktiekapital (cirka) transaktionen (cirka)

2000 Omstämpling A-aktier till B-aktier - 1 287 531 A-aktier 9 958 761 B-aktier - 281 157 300

2001 Omstämpling A-aktier till B-aktier - 1 169 691 A-aktier 10 076 601, B-aktier - 281 157 300

2002 Omstämpling A-aktier till B-aktier - 1 145 024 A-aktier 10 101 268 B-aktier - 281 157 300

2003 Nedsättning - 1 145 024 A-aktier 10 101 268 B-aktier -168 694 380 112 462 920

2003 Företrädesemission 22 492 584 1 145 024 A-aktier 32 593 852 B-aktier 224 925 840 337 388 760

2003 Omstämpling A-aktier till B-aktier - 1 128 174 A-aktier 32 610 702 B-aktier - 337 388 760

2003 Omstämpling av samtliga A-aktier - 33 738 876 - 337 388 760

2005 Konvertering 1 681 33 740 557 16 810 337 405 570

2005 Företrädesemission 5 623 426 39 363 983 56 234 260 393 639 830

2005 Konvertering 228 241 39 592 224 2 282 410 395 922 240

2006 Konvertering 160 644 39 752 868 1 606 440 397 528 680

2006 Nedsättning - 39 752 868 -247 686 499 149 842 181

2006 Konvertering 42 553 39 795 421 160 397 150 002 578

2007 Konvertering 204 579 40 000 000 771 128 150 773 706

2007 Företrädesemission 4 000 000 44 000 000 15 077 371 165 851 077

2007 Konvertering 3 300 115 47 300 115 12 439 264 178 290 341

2008 Företrädesemission 3 941 676 51 241 791 14 857 527 193 147 869

2009 Företrädesemission 12 810 447 64 052 238 48 286 964 241 434 833

2010 Riktad nyemission 1 418 000 65 470 238 5 344 928 246 779 761

2010 Utnyttjande av personaloptioner 529 682 65 999 920 1 996 553 248 776 314

2011 Riktad nyemission 2 500 000 68 499 920 9 423 357 258 199 670

2011 Utnyttjande av personaloptioner 423 662 68 923 582 1 596 927 259 796 598

2013 Riktad nyemission 6 000 000 74 923 582 22 616 055 282 412 653

2014 Erbjudandet 14 984 716 89 908 298 56 482 529 338 895 183

Aktieägare Procent av antal aktier och röster (%)

MGA Holding AB 25,9

Nordstjernan AB 13,2

Duba AB 8,0

Tredje AP-fonden 3,2

Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 2,7

Fjärde AP-fonden 1,9

BP2S Paris/EFG Bank AG 1,6

SEB-stiftelsen 1,3

Svenskt Näringsliv 1,3

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,1

JP Morgan Bank 1,1

Övriga aktieägare 38,7

Totalt 100

 

 

Aktiekapitalets utveckling

I tabellen nedan visas förändringar i Bolagets aktiekapital sedan år 2000 samt kommande förändringar med anledning av 
Erbjudandet, vid full teckning.

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare i Active Biotech uppgick till 11 331 den 31 oktober 2014. De största aktieägarna per den 31 oktober 
2014 framgår av tabellen nedan.
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Utdelning

Med hänsyn till Active Biotechs finansiella ställning och 
negativa resultat har Bolaget hittills inte lämnat någon 
utdelning till aktieägarna. Bolagets styrelse avser heller inte 
föreslå att någon utdelning ska lämnas under de närmaste 
åren. Bolagets finansiella tillgångar kommer huvudsakligen 
att användas till att finansiera existerande och nya forsk-
ningsprojekt.

Beslut om Erbjudandet

Styrelsen i Active Biotech beslutade den 4 november 2014, 
under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om 
en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. 
Styrelsens beslut godkändes av extra bolagsstämma i Bolaget 
den 1 december 2014.

Emissionsbemyndigande

Vid årsstämman i Bolaget den 15 maj 2014 beslutades att 
bemyndiga Bolagets styrelse att, längst intill tiden för nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan före-
trädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier 

och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska även 
kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller 
annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större 
utsträckning än att totalt högst sju miljoner aktier utges 
och/eller kan tillkomma genom konvertering av konvertibler 
utgivna med stöd av bemyndigandet. Syftet med bemyndi-
gandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och 
utveckling av Bolagets projekt samt ge flexibilitet i kommer-
siella förhandlingar om partnerskap. 
 Bemyndigandet har inte utnyttjats till någon del per 
dagen för detta Prospekt. Vid fullt utnyttjande av bemyndi-
gandet kommer Bolagets aktiekapital att ökas med högst 
cirka 26 383 398,58 SEK och antalet aktier med 7 000 000, 
motsvarande en utspädning om cirka 7,2 procent, efter 
Erbjudandets genomförande, vid full teckning.

Övriga aktierelaterade instrument

Det finns inte några teckningsoptioner, konvertibler eller 
andra aktierelaterade instrument utestående i Bolaget per 
dagen för detta Prospekt.
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Legala frågor och  
kompletterande information

Bolagsinformation och legal koncernstruktur

Bolagets firma är ACTIVE Biotech AB (publ). Bolaget har 
organisationsnummer 556223-9227 och är ett publikt 
aktiebolag med säte i Lund. Bolaget bildades i Sverige den 
15 juni 1982 och registrerades vid Bolagsverket den 11 
januari 1983. Bolagets associationsform regleras av, och 
aktieägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med, 
aktiebolagslagen (2005:551).
 Active Biotech är moderbolag i en koncern som, utöver 
Bolaget, består av de svenska, av Bolaget helägda, dotterfö-
retagen Active Forskaren 1 KB, Actinova AB och Active 
Security Trading AB.

Väsentliga avtal

Partneravtal
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Active Biotech träffade i juni 2004 ett utvecklings- och 
licensavtal med Teva avseende den av Active Biotech utveck-
lade och patenterade substansen laquinimod för behandling 
av MS och andra indikationer. Avtalet ger Teva den exklu-
siva rätten att utveckla, registrera, producera och kommer-
sialisera laquinimod globalt, med undantag för Norden och 
Baltikum. I februari 2010 utökades samarbetet då Teva 
förvärvade marknads- och distributionsrättigheterna till de 
återstående territorierna. Enligt avtalet ansvarar Teva för den 
fortsatta kliniska utvecklingen av laquinimod och finansie-
ringen av densamma. 
 Avtalet med Teva ger Active Biotech rätt till ett antal så 
kallade milestone-betalningar, vilka relaterar till såväl olika 
stadier i utvecklingsprocessen som till olika säljrelaterade 
målsättningar. Sammantaget kan dessa utbetalningar maximalt 
komma att uppgå till 92 miljoner USD, varav 22 miljoner 
USD kommer att ha utbetalats vid utgången av 2014. 
Utöver engångsbetalningar erhåller Active Biotech en trapp-
stegsvis stigande royalty på försäljningsintäkter. Royalty-
trappan börjar på strax över tio procent och slutar strax 
under 20 procent med undantag för försäljning av laqui-
nimod i Norden och Baltikum där Active Biotech erhåller 
mer än dubbelt så hög fast royalty som den högsta nivån i 
det globala avtalet.

Ipsen SA

I april 2011 ingicks ett brett samarbetsavtal mellan Active 
Biotech och Ipsen för en gemensam utveckling och kommer-
sialisering av tasquinimod, Bolagets läkemedelskandidat 
mot bland annat prostatacancer. Avtalet ger Ipsen exklusiva 
rättigheter till kommersialisering av tasquinimod globalt, 
utom i Nord- och Sydamerika och Japan där Active Biotech 
behåller alla kommersialiserings- och marknadsrättigheter. 

Förutom den initiala ersättningen om 25 miljoner EUR 
som utgick till Bolaget i samband med avtalets underteck-
nande kan Active Biotech erhålla ytterligare 175 miljoner 
EUR kopplade till kliniska, regulatoriska samt kommersiella 
delmål. I juni 2012 utbetalades 10 miljoner EUR, i januari 
2013 10 miljoner EUR och i oktober 2013 12 miljoner 
EUR från Ipsen till Bolaget enligt avtalet sedan vissa sådana 
delmål uppnåtts. Därtill kommer Ipsen att betala stegvis 
ökande tvåsiffriga royaltyersättningar på sin nettoförsäljning. 
Kostnaderna för en eventuell utveckling av tasquinimod 
mot andra cancerindikationer kommer enligt avtalet att 
delas lika mellan Bolaget och Ipsen. Active Biotechs del av 
utvecklingsarbetet för den pågående kliniska fas III-studien 
10TASQ10 bedrivs i samarbete med PPD Global Limited, 
se nedan för mer information.

MediGene AG

Bolaget träffade i april 2002 ett licensavtal med det engelska 
bioteknikföretaget Avidex Ltd. (sedermera förvärvat av 
MediGene AG (”MediGene”) som ger MediGene exklusiv 
rätt att vidareutveckla och marknadsföra RhuDex®, en 
substans primärt avsedd som läkemedel för behandling av 
autoimmuna sjukdomar. Avtalet ger MediGene exklusiva 
rättigheter till produktutveckling och marknadsföring samt 
ger Active Biotech rätt till milestone-betalningar om maxi-
malt cirka 6 miljoner GBP samt royaltyintäkter.

CRO-avtal
I samband med det praktiska genomförandet av de kliniska 
studierna har Bolaget assistans av så kallade contract research 
organisations (”CROs”). Active Biotech är beroende av att 
teckna avtal med CROs för de projekt som når klinisk fas. 
De huvudsakliga CROs som Bolaget hittills har slutit avtal 
med är PPD Global Limited (se nedan), TFS Trial Form 
Support AB, inVentiv Health Clinical och Accenture LLP.
 Active Biotech ingick i februari 2011 avtal med PPD 
Global Limited (”PPD”) avseende genomförande av vissa 
kliniska studier avseende tasquinimod. Avtalet med PPD 
löper ut i slutet av 2015, för det fall parterna inte kommit 
överens om en förlängning dessförinnan. Avtalet kan sägas 
upp i förtid av Active Biotech samt av respektive part för det 
fall den andra parten bryter mot avtalet eller blir föremål för 
konkurs, likvidation eller liknande.

CMO-avtal
I samband med utvecklingen av läkemedel måste ett antal 
kliniska studier genomföras och kliniskt material produceras. 
Bolaget anlitar i detta avseende så kallade contract manufac-
turing organisations (CMOs) för produktion av kliniskt 
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material att användas i de kliniska studierna. Bolaget har för 
detta ändamål huvudsakligen kontrakterat Apoteket AB, 
Evotec Ltd, Catalent Pharma Solutions, Cambrex AB och 
Richter-Helm Biologicals GmbH.

Lån- och hyresavtal
Bolagets dotterbolag Active Forskaren 1 KB har ingått ett 
kreditavtal med Nordea Bank AB (publ) enligt vilket Active 
Forskaren 1 KB har upptagit en kredit med ett ursprungligt 
belopp om 260 MSEK. Till säkerhet för krediten har ett 
pantbrev om 260 MSEK i fastigheten Lund Forskaren 1, 
där Bolagets verksamhet bedrivs, pantsatts samt har Active 
Biotech ingått ett generellt borgensåtagande. Active Biotech 

har även åtagit sig att ha en likviditet som inte får under-
stiga 30 MSEK. Låneskulden uppgick den 30 september 
2014 till 222,0 MSEK.
 Ett kompletterande lån upptogs under 2014 med ett 
ursprungligt belopp om 5,0 MSEK. Låneskulden härunder 
uppgick den 30 september 2014 till 4,8 MSEK.
 För närvarande hyrs en del av lokalerna på fastigheten 
Lund Forskaren 1 ut till andra företag. Hyresavtalen har 
varierande löptid och inbringar årligen totalt cirka 8 MSEK 
i hyresintäkter till Bolaget. Per dagen för detta Prospekt 
föreligger inte några fastighets- eller miljörelaterade tvister 
avseende Bolagets fastighet.

Typ av skydd Område Status Utgångsår

Produkt Europa Beviljat 2019
(WO9955678) USA Beviljat 2019
 Japan  Beviljat 2019 
 (totalt 79) (beviljat 79) 

Tillverkningsmetod Europa Beviljat 2023
(WO03106424) USA Beviljat 2025
 Japan Beviljat 2023
 (totalt 52) (beviljat 50, ansökning 2) 

Farmaceutisk formulering Europa Beviljat 2025
(WO2005074899) USA Beviljat 2027
 Japan Beviljat 2025
 (totalt 81) (beviljat 80, ansökning 1) 

Alternativ tillverkningsmetod Europa Ansökning 2031
(WO2012004338) USA Beviljat 2031
 Japan Ansökning 2031
 (totalt 56) (beviljat 2, ansökning 15*) 

Patentskydd för laquinimod 

Typ av skydd Område Status Utgångsår

Produkt Europa Beviljat 2019
(WO0003991) USA Beviljat 2019
 Japan  Beviljat 2019 
 (totalt 79) (beviljat 79) 

Behandlingsmetod Europa Beviljat 2020
(WO0130758) USA Beviljat 2020
 Japan Beviljat 2020
 (totalt 28) (beviljat 28) 

Tillverkningsmetod Europa Beviljat 2023
(WO03106424) USA Beviljat 2025
 Japan Beviljat 2023
 (totalt 17) (beviljat 50, ansökning 2) 

Alternativ tillverkningsmetod Europa Ansökning  2031
(WO2012004338)) USA Beviljat 2031
 Japan Ansökning  2031
 (totalt 17) (beviljat 2, ansökning 15*) 

Behandlingsmetod Ansökan via  prioritetsår 
(prioritetsansökan) Europeiska   
 Patentverket 
Behandlingsmetod Ansökan via  prioritetsår 
(prioritetsansökan) Europeiska   
 Patentverket 

Patentskydd för tasquinimod 

* varav en europeisk ansökan omfattande 40 stater och en eurasisk ansökan omfattande 8 stater.

* varav en europeisk ansökan omfattande 40 stater och en eurasisk ansökan omfattande 8 stater.

Patent

En viktig del av Active Biotechs strategi är att skydda sitt kunnande genom starka patent. Patentskyddet omfattar uppfinningar 
av kemiska substanser, biotekniska strukturer, metoder och processer relaterade till Bolagets verksamhet på viktiga marknader. 
Active Biotech har byggt upp sin position på patentområdet genom strategiskt definierade patentfamiljer, främst inom områdena 
autoimmunitet/inflammation och cancer. Patent och patentansökningar avser främst de kommersiellt viktiga marknaderna 
Europa, USA och Japan. Inom det tidiga utvecklingsprojektet ISI har det under 2014 lämnats in en internationell ansökan 
(PCT/EP2014/059829) och en prioritetsgrundande ansökan via det Europeiska Patentverket. Båda ansökningarna avser nya 
hittills okända substanser, som binder till målproteinet S100A9. Laquinimod och tasquinimod skyddas specifikt av sex 
patentfamiljer och ett stort antal nationella patent, se tabellen nedan. Under 2014 har två prioritetsgrundande patentansök-
ningar avseende medicinsk behandling med tasquinimod lämnats in via det Europeiska Patentverket. Bolaget har dessutom 
patentskydd för substanser som gränsar till laquinimod och tasquinimod, för substanser inom projektet ANYARA, för 
substansen paquinimod och för övriga projekt.
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Miljöfrågor och tillståndspliktig verksamhet

Active Biotech bedriver sin verksamhet enligt de tillstånd 
som myndigheter har utfärdat för Bolaget. Active Biotech 
har bland annat tillstånd från Statens strålskyddsinstitut för 
hantering av radioaktivt material samt från Jordbruksverket 
och Arbetsmiljöverket när det gäller genetiskt modifierade 
organismer och djurförsök. Bolaget har anmält sin verksamhet 
till länsstyrelsen enligt miljöbalken (1998:808). Genomförda 
inspektioner från Arbetsmiljöverket, Lunds miljöförvaltning 
och Statens strålskyddsinstitut har genomförts utan anmärk-
ningar. Active Biotech har ett väl utarbetat program för käll-
sortering och destruktion av miljöfarligt avfall och arbetar 
aktivt för att minska energiförbrukningen och användningen 
av miljöfarliga ämnen och det är Bolagets uppfattning att 
Active Biotech uppfyller gällande regler och innehar erfor-
derliga tillstånd och/eller godkännanden för bedrivandet av 
verksamheten.

Tvister

Active Biotech har inte under de senaste tolv månaderna, 
varit inblandad i några rättsliga förfaranden som haft eller 

skulle kunna få betydande effekter på Active Biotechs finan-
siella ställning eller lönsamhet. Bolaget känner ej heller till 
något sådant potentiellt förfarande.

Försäkringar

Active Biotech har tecknat för verksamheten sedvanliga 
försäkringar, inbegripet en allmän ansvarsförsäkring för 
verksamheten som gäller för person-, sak- och följdskador 
(produktansvar) och omfattar kliniska prövningar i hela 
världen. Den sammanlagda ersättningen under försäkringen 
uppgår till högst 100 MSEK per år. Utöver ansvarsförsäkringen 
har Bolaget försäkringar mot förmögenhetsbrott, fastighets-
försäkring samt för verksamheten i övrigt nödvändiga 
försäkringar. Försäkringsskyddet är föremål för löpande 
översyn och det är Bolagets uppfattning att det nuvarande 
försäkringsskyddet är adekvat för verksamhetens art och 
omfattning.
 Per dagen för detta Prospekt föreligger inget försäkrings-
krav för Active Biotech.

 Befintligt  Teckningsåtagande Teckningsåtagande 

Tecknare antal aktier (aktier) (SEK) Adress

MGA Holding AB 19 392 963 3 878 592 58 178 880 Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm

Nordstjernan AB 9 850 829 1 970 165 29 552 475 Stureplan 3, 103 75 Stockholm

Duba AB 6 000 000 1 199 999 17 999 985 Arsenalsgatan 8 C, 103 32 Stockholm

Peter Thelin 150 000 30 000 450 000 Baldersgatan 2, 114 27 Stockholm

Sjuenda Holding AB13  400 000 80 000 1 200 000 Box 7030, 103 86 Stockholm

East Bay AB13  550 000 110 000 1 650 000 Box 7030, 103 86 Stockholm

Summa 36 343 792 7 268 756 109 031 340 

13) Ett bolag kontrollerat av Peter Thelin.

Teckningsåtaganden

Active Biotech har den 4 november 2014 erhållit vederlagsfria teckningsåtaganden avseende Erbjudandet från ett antal av 
Bolagets större aktieägare enligt vilka dessa aktieägare åtagit sig att teckna hela det antal aktier i Erbjudandet som motsvarar 
deras respektive företrädesrättsandelar, se tabell nedan. De teckningsförbindelser som avgivits omfattar cirka 49 procent av 
det totala antalet aktier som Erbjudandet omfattar, motsvarande cirka 109 MSEK. 
 Bolaget bedömer att respektive tecknare har god kreditvärdighet och därmed kommer att kunna infria sina förpliktelser i 
enlighet med sina respektive åtagande. Åtagandena är dock inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning eller något 
liknande arrangemang.
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Transaktioner med närstående

En redogörelse för Bolagets koncerninterna försäljning 
framgår av not 23, ”Transaktioner med närstående”, i Bolagets 
årsredovisningar för 2013 (sidan 36), 2012 (sidan 35) och 
2011(sidan 34). Årsredovisningarna har i tillämpliga delar 
införlivats genom hänvisning och utgör en del av Prospektet.
 Active Biotech har, utöver vad som framgår ovan under 
rubriken ”Teckningsåtaganden” inte ingått avtal eller annan 
överenskommelse med närstående eller beviljat lån, lämnat 
garantier eller ställt säkerheter till eller till förmån för någon 
styrelseledamot, ledande befattningshavare eller Bolagets 
revisor. Ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare 
eller revisor i Bolaget har haft någon direkt eller indirekt 
delaktighet i affärstransaktioner med Active Biotech, vilka 
inte har utförts på för båda parter marknadsmässiga grunder.

Kostnader hänförliga till Erbjudandet

Active Biotechs kostnader hänförliga till Erbjudandet 
beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Kopior av följande handlingar kan under Prospektets giltig-
hetstid erhållas på Bolagets huvudkontor, vardagar under 
kontorstid, och finns tillgängliga på Active Biotechs hemsida, 
www.activebiotech.com:
n Active Biotechs bolagsordning; 
n Active Biotechs reviderade årsredovisningar avseende 

räkenskapsåren 2013, 2012 och 2011 inklusive revisions-
berättelser; samt

n detta Prospekt.

Införlivande genom hänvisning

Bolagets räkenskaper med tillhörande noter och revisionsbe-
rättelserna för räkenskapsåren 2011-2013 utgör en del av detta 
Prospekt och ska läsas som en del härav. Årsredovisningarna 
för räkenskapsåren 2011-2013 har granskats av Bolagets 
revisorer och revisionsberättelserna är fogade till respektive 
årsredovisning. Utöver denna information har ingen infor-
mation i Prospektet reviderats eller översiktligt granskats av 
Bolagets revisorer om så inte uttryckligen anges. Räkenska-
perna och revisionsberättelserna för räkenskapsåren 2011-
2013 återfinns i årsredovisningarna för respektive år, varvid 
hänvisning görs till följande sidor:

n Sidorna 16-17 (resultaträkning, balansräkning,  
kassaflödesrapport samt rapport över förändring i eget 
kapital) och 19-38 (noter och revisionsberättelse) i  
årsredovisningen för 2013.

n Sidorna 14-15 (resultaträkning, balansräkning,  
kassaflödesrapport samt rapport över förändring i eget 
kapital) och 17-37 (noter och revisionsberättelse) i  
årsredovisningen för 2012.

n Sidorna 13-14 (resultaträkning, balansräkning,  
kassaflödesrapport samt rapport över förändring i eget 
kapital) och 16-35 (noter och revisionsberättelse) i  
årsredovisningen för 2011.

De sidor i årsredovisningarna vilka ej hänvisas till innehåller 
information som återfinns på annan plats i Prospektet eller 
anses ej vara av relevans.
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Bolagsordning

§ 1 Firmanamn

Bolagets firma är Active Biotech AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva forsk-
ning, utveckling, produktion, marknadsföring och försälj-
ning av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, 
utföra koncernadministrativa tjänster, äga och förvalta fast-
igheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 160.000.000 kronor och 
högst 640.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 40.000.000 aktier och högst 
160.000.000 aktier.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 3 – 9 ledamöter med högst 9 suppleanter.
 Revisorer

Bolaget skall ha 1 – 2 revisorer med högst 2 suppleanter.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att 
kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räken-
skapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.  Stämmans öppnande;
2.  Val av ordförande vid stämman;
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd;
4.  Godkännande av dagordning för stämman;

5.  Val av en eller två justeringsmän;
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen samman-

kallad;
7.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen;

8.  Beslut
 a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräk-

ningen samt, i  förekommande fall, koncernresultaträk-
ningen och koncernbalansräkningen,

 b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen,

 c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör.

9.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelse-
suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer 
och revisorssuppleanter;

10.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
11.  Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt, i förekom-

mande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
12.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktie-

bolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsre-
gister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument.

§ 11 Föranmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla 
sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till 
stämman, före klockan 16.00. Denna dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras 
vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet 
biträden (högst två) på det sätt som anges ovan.
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Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras 
med anledning av Erbjudandet för fysiska personer och aktie-
bolag som innehar aktier, BTA eller teckningsrätter i Bolaget 
och som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat 
anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstift-
ning och är avsedd endast som generell information avseende 
aktierna och teckningsrätterna för den tid då de nya aktierna 
respektive teckningsrätterna är upptagna till handel på Nasdaq 
Stockholm. 

Sammanfattningen behandlar inte:
n situationer då värdepapper innehas som lagertillgång i 

näringsverksamhet,
n situationer då värdepapper innehas av kommandit- eller 

handelsbolag,
n situationer då värdepapper förvaras på ett investeringsspar-

konto,
n de särskilda regler om skattefri kapitalvinst (inklusive 

avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssek-
torn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar aktier 
eller teckningsrätter i Bolaget som anses vara näringsbe-
tingade (skattemässigt),

n de särskilda regler som kan bli tillämpliga för fysiska personer 
som gör eller återför investeraravdrag,

n utländska företag som bedriver verksamhet från fast drift-
ställe i Sverige, eller

n utländska företag som har varit svenska företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. 
Den skattemässiga behandlingen av varje enskild innehavare 
av värdepapper beror delvis på dennes speciella situation. Varje 
aktieägare och innehavare av teckningsrätter bör rådfråga 
oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbju-
dandet kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten 
och effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal.

Allmänt

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 
försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet.15 Omkostnads-
beloppet för samtliga aktier av samma slag och sort läggs 
samman och beräknas gemensamt med tillämpning av 

genomsnittsmetoden. BTA anses därvid inte vara av samma 
slag och sort som de befintliga aktierna i Bolaget förrän 
beslutet om Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket. Vid 
försäljning av marknadsnoterade aktier får alternativt schablon-
metoden användas. Denna metod innebär att omkostnads-
beloppet får bestämmas till 20 procent av försäljnings-  
ersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.
 Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier och andra 
marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier 
(till exempel teckningsrätter och BTA) får dras av fullt ut 
mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år 
dels på aktier, dels på andra marknadsnoterade värdepapper 
som beskattas som aktier (dock inte andelar i värdepappers-
fonder 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 
återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till 
senare beskattningsår. 
 För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 
procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av 
Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren.

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 och andra värde-
papper som beskattas som aktier medges endast mot skatte-
pliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som 
beskattas som aktier. Kapitalförlust på aktier och andra 
värdepapper som beskattas som aktier som inte har kunnat 
utnyttjas ett visst år, får sparas (hos det aktiebolag som haft 
förlusten) och dras av mot skattepliktiga 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 

Skattefrågor i Sverige

15) För aktieägare i Bolaget som erhöll aktier i Wilh. Sonesson AB som utdelning 1999, se RSV S 1999:30 på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).
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gjort förlusten, får den dras av mot skattepliktiga kapitalvin-
ster på aktier och andra värdepapper som beskattas som 
aktier hos ett annat företag i samma koncern, om det före-
ligger koncernbidragsrätt mellan företagen och båda före-
tagen begär det för ett beskattningsår som har samma 
deklarationstidpunkt (eller som skulle ha haft det om inte 
något av företagens bokföringsskyldighet upphör). Särskilda 
skatteregler kan vara tillämpliga för vissa företagskategorier 
eller vissa juridiska personer, exempelvis investmentföretag.

Utnyttjande av erhållna teckningsrätter

Om aktieägare i Bolaget utnyttjar erhållna teckningsrätter 
för förvärv av nya aktier utlöses ingen beskattning. 

Avyttring av erhållna teckningsrätter

Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att 
deltaga i Erbjudandet kan avyttra sina teckningsrätter. Vid 
avyttring av teckningsrätter ska skattepliktig kapitalvinst 
beräknas. Teckningsrätter som grundas på aktieinnehav i 
Bolaget anses anskaffade för 0 SEK. Schablonmetoden får 
inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet i detta 
fall. Hela försäljningsersättningen efter avdrag för försälj-
ningsutgifter ska således tas upp till beskattning. Omkost-
nadsbeloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte. En 
teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför 
förfaller anses avyttrad för 0 SEK. Eftersom teckningsrätter 
förvärvade på nu angivet sätt anses anskaffade för 0 SEK, 
uppkommer därvid varken en kapitalvinst eller en kapital-
förlust.

Förvärvade teckningsrätter

För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teck-
ningsrätter i Bolaget utgör vederlaget omkostnadsbelopp  
för dessa. Utnyttjande av teckningsrätterna för teckning av 
nya aktier utlöser ingen beskattning. Teckningsrätternas 
omkostnadsbelopp ska medräknas vid beräkning av de nya 

aktiernas omkostnadsbelopp. Avyttras istället teckningsrät-
terna utlöses kapitalvinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet 
för teckningsrätter beräknas enligt genomsnittsmetoden. 
Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade teck-
ningsrätter förvärvade på nu angivet sätt. En teckningsrätt 
som varken utnyttjas eller säljs och därför förfaller anses 
avyttrad för 0 SEK.

Aktieägare och innehavare av teckningsrätter 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 
utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband med 
bland annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier 
genom ett förvärvserbjudande 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 normalt Euroclear eller, beträffande 
förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt.
 Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige – och som inte bedriver 
verksamhet från fast driftställe i Sverige – kapitalvinstbe-
skattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier eller 
teckningsrätter. Aktieägare respektive innehavare av teck-
ningsrätter 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 och tecknings-
rätter 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 dubbelbeskattningsavtal. 
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        Active Biotech AB                                      
Delårsrapport januari – september 2014            

 
Laquinimod  
• Teva har presenterat nya kliniska säkerhetsdata från RRMS-patienter som behandlats med laquinimod 

under två år eller längre på konferensen ACTRIMS-ECTRIMS  
• Teva startar kliniska studier med laquinimod i primärprogressiv MS (PPMS) samt Huntingtons sjukdom 
• Den för USA registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO fortskrider enligt plan. Resultat förväntas 

H1 2016 
 

Tasquinimod       
• Fas III-studien 10TASQ10 fortskrider enligt ursprunglig plan och resultat förväntas H1 2015 

 
ANYARA 
• Enbart utlicensierings-aktiviteter fortgår 
                      
Paquinimod (57-57)    
• Enbart utlicensierings-aktiviteter fortgår 
 
ISI 
• CD-val förväntas 2015 

 
Nyemission 
• Företrädesemission om cirka 225 miljoner att godkännas av extra bolagsstämma den 1 december 2014 
 
Ekonomisk översikt  
 
MSEK Helår

2014 2013 2014 2013 2013

Nettoomsättning 2.6 107.0 7.5 111.9 116.0

Rörelseresultat -55.7 27.9 -172.8 -128.6 -209.0

Resultat efter skatt -56.6 29.2 -174.5 -130.0 -212.1

Resultat per aktie (SEK) -0.76 0.39 -2.33 -1.77 -2.87
(före och efter utspädning)

Q3 januari - sept.

 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Tomas Leanderson, VD 
 Tfn 046-19 20 95 
   
Hans Kolam, CFO 
Tfn 046-19 20 44 
 

 
Active Biotech AB 
(org.nr 556223-9227) 
Box 724, 220 07 Lund 
Tfn 046-19 20 00 
Fax 046-19 11 00 
 
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com 
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Projektöversikt 

 
 
 
Active Biotechs styrelse har beslutat att fokusera bolagets resurser på de två projekten i sen klinisk fas samt 
på nya, egenupptäckta molekyler. Efter slutförda kliniska studier kommer inga ytterligare vetenskapliga 
aktiviteter att genomföras för projekten ANYARA samt paquinimod. De två projekten i sen klinisk utveckling 
är båda utlicensierade. Bolaget har emellertid behållit alla kommersiella rättigheter för tasquinimod i Nord- 
och Sydamerika samt Japan för utlicensiering efter att fas III-resultat erhållits. 
 
Projektet laquinimod är fokuserat på behandling av neurodegenerativa sjukdomar. Sjukdomarna där klinisk 
utveckling pågår är inom relapserande, remitterande multipel skleros (RRMS), primärprogressiv multipel 
skleros (PPMS) och Huntingtons sjukdom. Under det första halvåret 2016 förväntas studieresultat som, om 
positiva, avses vara registreringsgrundande. Projektet har genomgått, och genomgår, en mycket omfattande 
klinisk utveckling och gjorda samt pågående investeringar i projektet av Active Biotech och dess partner 
uppgår uppskattningsvis till cirka 5 miljarder kronor.  
 
Projektet tasquinimod är utvecklat för behandling av cancer; primärt hormonresistent, metastaserande 
prostatacancer (metastatic Castrate Resistant Prostate Cancer (mCRPC)). Under det första halvåret 2015 
förväntas studieresultat som, om positiva, avses vara registreringsgrundande. Genomförda och pågående 
investeringar i projektet av Active Biotech och dess partner uppgår uppskattningsvis till cirka 2 miljarder 
kronor.  
 
Därutöver bedriver Active Biotech ett prekliniskt projekt, ISI. Detta projekt har, baserat på pre-kliniska 
studier, potential inom såväl degenerativa sjukdomar som cancer. Ett första val av läkemedelskandidat 
(candidate drug (CD)) för cancerbehandling planeras under 2015. 
  
Den företrädesemission som föreläggs extra bolagsstämma för godkännande den 1 december 2014 bidrar till 
att ge Active Biotech den finansiella uthållighet som krävs för att invänta utfallet av de pågående fas III-
studierna, där bägge projekten har en betydande kommersiell potential. Om registreringsgrundande resultat 
erhålls för tasquinimod under H1 2015, anser bolaget att denna finansiella uthållighet även krävs för att 
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kunna maximera projektets kommersiella värde i förhandlingar med potentiella partners för bolagets egna 
territorier. 
 
Laquinimod – en ny oral immunmodulerande substans för behandling av autoimmuna sjukdomar 
Laquinimod är en quinolinsubstans som utvecklas för behandling av multipel skleros (MS). Active Biotech har 
avtal med det israeliska läkemedelsbolaget Teva Pharmaceutical Industries Ltd (juni 2004) avseende 
utveckling och kommersialisering av laquinimod. I september 2009 presenterades första gången data som 
visar att laquinimod har såväl skyddande effekt på nervfibrer som anti-inflammatoriska egenskaper. I 
december 2010 presenterades positiva resultat från fas III-studien ALLEGRO. Laquinimod uppnådde det 
primära kliniska målet att minska antalet relapser (skov) per år och bromsade signifikant 
funktionsnedsättningen. Den 1 augusti 2011 offentliggjordes de första resultaten från den andra fas III-
studien BRAVO. Resultaten från BRAVO-studien bekräftade laquinimods skyddande effekt på det centrala 
nervsystemet (CNS) och var i linje med resultaten från den första fas III-studien av laquinimod, ALLEGRO, men 
uppnådde ej det primära kliniska målet. Fas III-studien CONCERTO pågår med det primära målet att mäta 
tiden fram till bekräftad funktionsnedsättning. Denna studie kommer även att undersöka laquinimods 
påverkan på andra parametrar såsom procentuell ändring av hjärnvolym, samt andra kliniska markörer och 
MRI (magnetkamera)-parametrar för sjukdomsaktivitet.  
 
– Den 12 september presenterade Teva uppföljningsdata från utvärderingen av den kliniska säkerheten för 
laquinimod i patienter med relapserande remitterande multipel skleros (RRMS), vilka behandlats med 
laquinimod i klinisk fas II, fas III och i öppna förlängningsstudier under två år eller längre. I denna 
sammanslagna säkerhetsanalys var andelen biverkningar (Adverse Events, AE) och allvarliga biverkningar 
lägre i de öppna förlängningsstudierna än i huvudstudierna och färre än tre procent av patienterna avbröt 
behandlingen på grund av biverkningar under förlängningsstudierna, vilket stödjer säkerhetsprofilen för 
laquinimod vid långtidsbehandling. 
 
– Den 14 augusti meddelade Teva att de kommer att starta en fas II klinisk studie för att utvärdera effekten 
och säkerheten av laquinimod för behandling av Huntingtons sjukdom. För ytterligare detaljer, se 
www.clinicaltrials.gov.  
 
– För att ytterligare bekräfta fördelarna med laquinimod avseende minskad funktionsnedsättning genomför 
Teva CONCERTO-studien, den största MS-studien med funktionsnedsättning som primärt kliniskt mål 
("primary endpoint"). Den pågående CONCERTO-studien är den tredje fas III-studien i RRMS och undersöker 
0.6 mg och 1.2 mg daglig dos av laquinimod. Resultat från denna studie förväntas H1 2016. Vidare 
undersöker Teva även laquinimods potential i progressiva former av MS (PPMS) (se Händelser efter 
periodens utgång).  
 
Tasquinimod – immunmodulerande, metastashämmande substans för behandling av prostatacancer 
Utvecklingen av tasquinimod inriktas mot behandling av prostatacancer. Tasquinimod är en 
immunmodulerande, metastashämmande substans som indirekt påverkar tumörens möjlighet att växa och 
sprida sig. I december 2009 meddelades att det primära kliniska målet, att reducera andelen patienter som 
försämras i sin sjukdom efter sex månaders behandling med tasquinimod, uppnåddes i en klinisk fas II-studie. 
I april 2011 tecknade Active Biotech och Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) ett brett samarbetsavtal för 
gemensam utveckling och kommersialisering av Active Biotechs substans tasquinimod. Avtalet ger Ipsen 
exklusiva rättigheter till kommersialisering av tasquinimod globalt, förutom i Nord- och Sydamerika och 
Japan där Active Biotech har alla kommersialiserings- och marknadsrättigheter. Bolagen utvecklar 
gemensamt tasquinimod för behandling av kastratresistent prostatacancer (CRPC) med möjligheten att 
utveckla tasquinimod även i andra cancerindikationer. I december 2012 var patientrekryteringen till den 
pågående kliniska fas III-studien med tasquinimod slutförd efter protokollenlig rekrytering av 1 245 patienter. 
Den primära analysen av PFS (progressionsfri överlevnad) för fas III-studien görs vid tidpunkten för den första 
interimsanalysen för överlevnad (Overall Survival, OS). Ipsen inledde i oktober 2012 en fas II ”proof of 
concept” klinisk studie för att utvärdera den kliniska effekten då tasquinimod ges som underhållsbehandling 
till patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC), som ej har försämrats i sin 
sjukdom efter behandling med docetaxel-baserad kemoterapi. Ipsen inledde i februari 2014 en randomiserad, 
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dubbel-blind, placebo-kontrollerad fas III-studie av tasquinimod i CRPC-patienter i Asien som inte fått 
behandling med kemoterapi. Dessutom driver Ipsen en fas IIa-studie med tasquinimod för att utvärdera 
säkerheten och effekten av tasquinimod i avancerad eller metastaserad levercancer hos patienter som 
erhållit standardbehandling men ändå försämrats i sin sjukdom. Därutöver pågår en prövarledd fas I klinisk 
studie (CATCH) med målet att fastställa rekommenderad dos tasquinimod i kombination med cabazitaxel, i 
patienter med mCRPC. För vidare information se www.clinicaltrials.gov. 

– Den pågående kliniska fas III-studien 10TASQ10 är en global, randomiserad, dubbelblind, placebo-
kontrollerad studie i patienter med mCRPC. Studien är avsedd att bekräfta tasquinimods effekt på 
sjukdomen med radiologisk PFS som primärt kliniskt mål och överlevnad som sekundärt kliniskt mål. Studien 
fortskrider enligt plan och resultat från studien beräknas kunna kommuniceras under första halvåret 2015. 
Slutanalys av överlevnadsdata kommer att ske när det förutbestämda antalet dödsfall inträffat enligt det 
ursprungliga studieprotokollet. 
 
– Ipsen meddelade den 27 september preliminära resultat från den kliniska fas II ”proof of concept”-studien i 
fyra olika cancerformer. Studien för behandling av levercancer fortsätter och resultat förväntas under 2015. 
Resultaten stödjer inte vidare utveckling av tasquinimod för behandling av patienter med långt avancerad 
äggstocks-, njur- eller magsäckscancer. Det primära målet i studien var progressionsfri överlevnad vid vissa 
fördefinierade hålltider för varje behandlingsarm.  
 
ANYARA – fusionsprotein för immunologisk behandling av njurcancer 
ANYARA är en så kallad TTS (Tumor Targeted Superantigen)-substans som gör behandlingen av cancer 
tumörspecifik. Utvecklingen av ANYARA inriktas primärt mot njurcancer. Positiva data har uppvisats, dels vid 
interimsanalys i fas II/III, dels i kliniska fas I-prövningar i lungcancer, njurcancer och bukspottkörtelcancer. I 
juli 2009 publicerades resultat från två fas I-studier av ANYARA i den vetenskapliga tidskriften Journal of 
Clinical Oncology, där ANYARA studerats både som monoterapi och i kombination med ett etablerat 
cancerläkemedel - docetaxel (Taxotere®) - i patienter med avancerad cancer. Resultaten visade att ANYARA 
tolererades väl både som monoterapi och i kombination med docetaxel. I juni 2013 presenterades 
överlevnadsdata (OS) och resultat avseende tid till sjukdomsförsämring (PFS), från ANYARA fas II/III-studien i 
patienter med njurcancer. Studien omfattade 513 patienter och var utformad för att utvärdera effekten av 
ANYARA (naptumomab estafenatox) i kombination med interferon-alfa, jämfört med endast interferon-alfa, i 
patienter med avancerad njurcancer. Det primära målet var förlängd överlevnad, vilket inte uppnåddes i hela 
studiepopulationen, men väl i en biomarkör-definierad subgrupp av 130 patienter. I denna subgrupp var 
medianöverlevnaden för dem som behandlats med ANYARA respektive placebo 63.3 respektive 31.1 månader 
(HR: 0.59; p=0.020). Mediantiden till sjukdomsförsämring var 13.7 (ANYARA) respektive 5.8 (placebo) 
månader (HR: 0.62; p=0.016). 
 
– Efter slutförda fas II/III-studier kommer inga ytterligare vetenskapliga aktiviteter genomföras. 
Kommersiella aktiviteter för en eventuell utlicensiering fortgår.  
 
Paquinimod (57-57) – en ny oral immunmodulerande substans för behandling av systemisk skleros 
Paquinimod är en quinolinsubstans som utvecklas för behandling av systemisk skleros. Denna sällsynta 
sjukdom är en så kallad särläkemedelsindikation (”orphan drug indication”). Under 2011 och 2014 erhöll 
paquinimod ”orphan medicinal product-status” i Europa respektive USA för indikationen systemisk skleros.  
Benämning av ”orphan medicinal products” - särläkemedel - är inrättat för att främja utvecklingen av 
läkemedel som kan göra väsentlig nytta för patienter som lider av ovanliga, livshotande, allvarligt 
funktionsnedsättande sjukdomar. Särläkemedelsstatus kan potentiellt ge 10 respektive 7 års 
marknadsexklusivitet om läkemedelskandidaten blir godkänd för behandling.  I juni 2014 presenterades data 
från en klinisk studie i systemisk skleros på den vetenskapliga konferensen EULAR (European League Against 
Rheumatism). Resultaten visade att paquinimod tolererades väl och effekter på biomarkörer relevanta för 
systemisk skleros observerades under behandling. Även data från en pre-klinisk studie, som visade att 
paquinimod minskar utvecklingen av hudfibros i en experimentell sjukdomsmodell för systemisk skleros, 
presenterades. 
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– Efter slutförda fas I-studier kommer inga ytterligare vetenskapliga aktiviteter genomföras. Kommersiella 
aktiviteter för en eventuell utlicensiering fortgår. 
 
ISI (Inhibition of S100 interactions) – prekliniskt projekt som bygger på quinolinsubstansernas 
verkningsmekanism   
Active Biotech bedriver ett forskningsprojekt som syftar till att exploatera de egna prekliniska resultat som 
genererats avseende en målmolekyl för quinolin(Q)-substanserna samt deras biologiska verkningsmekanism. 
I april 2009 publicerades resultaten kring en målmolekyl för Q-substanserna i PLoS Biology (Volume 7, Issue 4, 
s. 800-812). Studien visade att Q-substanserna binder till en molekyl kallad S100A9, vilken uttrycks på vita 
blodkroppar involverade i regleringen av immunförsvaret. Vidare visas att S100A9 interagerar med två kända 
inflammationsfrämjande receptorer (”Toll Like Receptor 4” (TLR4) och ”Receptor of Advanced Glycation End 
products” (RAGE)), och att denna interaktion hämmas av Q-substanserna. Projektet har som mål att ta fram 
nya, patenterbara kemiska substanser som interagerar med en av Q-substansernas målmolekyl. Detta 
projekt har, baserat på pre-kliniska studier, en potential inom såväl degenerativa sjukdomar som cancer. 
 
– Projektet fortlöper enligt plan. Arbetet är fokuserat på att bygga upp en patentportfölj runt substanser 
som interagerar med S100-proteiner och de första patentansökningarna har skickats in. Nya möjligheter för 
att utöka patentportföljen har identifierats och val av en första läkemedelskandidat planeras ske under 2015. 

 
RhuDex® – en ny oral substans för behandling av ledgångsreumatism  
I projektet med Active Biotechs patenterade CD80-antagonister utvecklas läkemedelskandidaten RhuDex för 
behandling av ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA). I april 2002 ingick Active Biotech ett licensavtal 
med Avidex Ltd, numera helägt dotterbolag till det tyska bioteknikföretaget MediGene AG, enligt vilket 
MediGene har exklusiv rätt att vidareutveckla CD80-antagonisterna samt marknadsföra produkter där dessa 
substanser ingår. Två fas I-studier har sedan tidigare framgångsrikt genomförts där man studerat 
läkemedelskandidaten RhuDex med avseende på säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik i friska frivilliga.  
 
– MediGene har under året tecknat ett globalt licensavtal med bolaget Dr. Falk Pharma GmbH för utveckling 
och kommersialisering av RhuDex inom indikationsområdena hepatologi och gastroenterologi. För vidare 
information och senaste nytt kring RhuDex, se www.medigene.com.  

Händelser efter periodens utgång 
Laquinimod 
Teva meddelade den 4 november att de startar en fas II-studie kallad ARPEGGIO, vilken kommer att 
utvärdera effekten, säkerheten och tolerabiliteten av laquinimod i patienter med primärprogressiv multipel 
skleros (PPMS). ARPEGGIO är en multinationell, multicenter, randomiserad, dubbel-blind, placebo-
kontrollerad studie med parallella grupper som utvärderar en daglig dos av laquinimod (0.6 eller 1.5 mg) i 
PPMS-patienter. Det primära målet med studien är procentuell förändring av hjärnvolym (PBVC) mätt med 
magnetkamera, MRI.  
Teva meddelade samtidigt att den första patienten är screenad till den kliniska studien LEGATO-HD, som 
kommer att utvärdera laquinimod i Huntingtons sjukdom. 
 
Företrädesemission om cirka 225 MSEK 
Styrelsen beslutade den 4 november, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra 
en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 15 miljoner nya aktier. Styrelsens beslut 
föreläggs extra bolagsstämma för godkännande den 1 december 2014 i enlighet med separat kallelse. 
Emissionen ger nuvarande aktieägare rätt att teckna 1 ny aktie för 5 befintliga aktier till en teckningskurs om 
15 kronor per aktie. Nyemissionen stärker Active Biotechs finansiella ställning och position i diskussioner 
med existerande och nya potentiella samarbetspartners. 
 
Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 225 MSEK före emissionskostnader. 
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Bolagets största aktieägare MGA Holding AB, Nordstjernan AB och Investor AB genom Duba AB samt Peter 
Thelin (privat och genom bolag), med ett sammantaget innehav om cirka 49 procent av antalet aktier och 
röster i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i nyemissionen.  
 
För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Active Biotechs 
pressmeddelande den 5 november 2014. 
 
Befintlig likviditet samt den nu föreslagna nyemissionen, i kombination med intäkter från redan ingångna 
samt förväntade samarbetsavtal, förutsätts enligt nuvarande planer att finansiera verksamheten fram tills 
dess att positiva kassaflöden kan genereras. 

Finansiell information 
Kommentar till koncernens resultat för perioden januari – september, 2014 

Nettoomsättningen uppgick till 7,5 (111,9) MSEK och omfattade service- och hyresintäkter. Motsvarande 
period 2013 erhölls 104,1 MSEK i delmålsbetalning från Ipsen relaterade till den pågående fas III-prövningen 
med tasquinimod. 

Rörelsens forsknings- och administrationskostnader uppgick till 180,3 (240,5) MSEK, varav 
forskningskostnaderna uppgick till 166,8 (228,0) MSEK. Den 27-procentiga kostnadsminskningen förklaras av 
planenligt lägre kostnader för den pågående kliniska fas III-prövningen med tasquinimod mot 
prostatacancer. Enligt samarbetsavtalet med Ipsen erhåller Active Biotech kliniska, regulatoriska och 
kommersiella delmålsbetalningar vid definierade mål. Under förutsättning att dessa delmål infrias 
finansieras fas III-studien till fullo av Ipsen. De övriga projekten; njurcancerprojektet ANYARA, den 
explorativa studien för projektet 57-57 samt det prekliniska projektet ISI har sammantaget endast haft en 
marginell påverkan på kostnadsutvecklingen mellan åren. De utlicensierade projekten med laquinimod och 
RhuDex finansieras av respektive samarbetspartner.  
 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -172,8 (-128,6) MSEK. Resultatförändringen förklaras av lägre 
intäkter 2014 jämfört med 2013; 104,1 MSEK i delmålsbetalning från Ipsen intäktsfördes 2013. Detta 
kompenserades delvis av en 25 % minskning (60,3 MSEK) av rörelsekostnaderna, i huvudsak kostnader för 
den pågående fas III-studien med tasquinimod.  
 
Administrationskostnaderna uppgick till 13,5 (12,5) MSEK, periodens finansiella netto till -3,3 (-3,0) MSEK 
och resultatet efter skatt till -174,5 (-130,0) MSEK. 
 
Kommentar till koncernens resultat för perioden juli – september, 2014 

Nettoomsättningen uppgick till 2,6 (107,0) MSEK och omfattade service- och hyresintäkter. Motsvarande 
period 2013 erhölls 104,1 MSEK i delmålsbetalning avseende tasquinimod från Ipsen. 
 
Rörelsens forsknings- och administrationskostnader uppgick till 58,3 (79,1) MSEK, varav 
forskningskostnaderna uppgick till 54,6 (75,3) MSEK. Kostnadsminskningen förklaras av planenligt lägre 
kostnader för den pågående kliniska fas III-prövningen med tasquinimod i patienter med prostatacancer.  
 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -55,7 (27,9) MSEK, en resultatförsämring med 83,6 MSEK jämfört 
med motsvarande period 2013 som förklaras av Ipsens delmålsbetalning motsvarande period 2013 samt 
20,7 MSEK lägre kostnader innevarande år. Administrationskostnaderna uppgick till 3,7 (3,8) MSEK, 
periodens finansiella netto till -1,5 (0,8) MSEK och resultatet efter skatt till -56,6 (29,2) MSEK. 
 
Koncernens kassaflöde, likviditet och finansiella ställning 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 161,0 MSEK, att jämföras med 376,2 MSEK vid utgången av 
2013.  
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Kassaflödet för perioden januari – september uppgick till -215,2 (105,6) MSEK varav kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till -212,7 (158,1) MSEK. Motsvarande period 2013 erhölls en 
delmålsbetalningar om 104,1 MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -0,6 (263,8) 
MSEK, motsvarande period föregående år genomfördes en riktad emission till Investor AB (Duba AB) vilket 
tillförde cirka 270 MSEK.  
  
Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,9 (0,1) MSEK. 
 
Kommentar till moderbolagets resultat och finansiella ställning för perioden januari-september, 2014 
Nettoomsättning för perioden uppgick till 13,9 (119,0) MSEK och rörelsekostnaderna till 203,9 (264,1) MSEK. 
Moderbolagets rörelseresultat för perioden uppgick till -190,0 (-145,1) MSEK. Det finansiella nettot uppgick 
till 2,2 (3,2) MSEK och resultatet efter finansiella poster till -187,8 (-141,8) MSEK. Likvida medel inklusive 
kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 155,0 MSEK jämfört med 370,5 MSEK vid årets början. 
 
Kommentar till moderbolagets resultat och finansiella ställning för perioden juli-september, 2014 
Nettoomsättning för perioden uppgick till 4,3 (109,1) MSEK och rörelsekostnaderna till 66,0 (86,7) MSEK. 
Moderbolagets rörelseresultat för perioden uppgick till -61,7 (22,4) MSEK. Det finansiella nettot uppgick till 
0,2 (1,6) MSEK och resultatet efter finansiella poster till -61,4 (24,1) MSEK.  
 
Eget kapital 
Koncernens egna kapital vid periodens utgång uppgick till 236,8 MSEK, att jämföras med 405,4 MSEK vid 
utgången av föregående år. Antalet utestående aktier uppgick vid utgången av perioden till 74 923 582. 
Koncernens soliditet vid utgången av perioden uppgick till 43,0 %, att jämföras med 52,8 % vid utgången av 
2013. Motsvarande siffror för moderbolaget Active Biotech AB uppgick till 74,3 % respektive 77,1 %. 
 
Organisation 
Medelantalet anställda uppgick till 59 (62), varav andelen anställda i forsknings- och 
utvecklingsverksamheten uppgick till 46 (50). Vid periodens slut uppgick antalet anställda i koncernen till 58. 
 
Framtidsutsikter, inklusive väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Avgörande för Active Biotechs långsiktiga finansiella styrka och uthållighet är bolagets förmåga att utveckla 
läkemedelsprojekt till den punkt då samarbetsavtal kan ingås och partnern tar över den fortsatta 
utvecklingen och kommersialiseringen av projektet. Under denna utvecklingsfas förväntas en värdeökning i 
projekten. Utvecklingen av redan ingångna och tillkomsten av nya samarbetsavtal bedöms ha en betydande 
påverkan på framtida intäkter och kassabehållning. Betalningar från existerande avtal, befintliga likvida 
medel samt den nu föreslagna nyemissionen förväntas finansiera verksamheten.  
 
Ett forskningsbolag som Active Biotech kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, då de projekt 
bolaget driver befinner sig i klinisk fas där ett antal parametrar påverkar sannolikheten för kommersiell 
framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker relaterade till bland annat 
läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och 
räntor. Då inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat under innevarande 
period, hänvisas till en detaljerad redovisning av dessa i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2013. Då 
koncernens verksamhet i huvudsak bedrivs i moderbolaget avser risk- och osäkerhetsfaktorerna både 
moderbolaget och koncernen. 
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Resultaträkning för koncernen i sammandrag Helår
MSEK 2014 2013 2014 2013 2013

Nettoomsättning 2.6 107.0 7.5 111.9 116.0

Administrationskostnader -3.7 -3.8 -13.5 -12.5 -17.0
Forsknings- och utvecklingskostnader -54.6 -75.3 -166.8 -228.0 -308.0
Rörelseresultat -55.7 27.9 -172.8 -128.6 -209.0

Finansnetto -1.5 0.8 -3.3 -3.0 -5.3
Resultat före skatt -57.2 28.7 -176.2 -131.7 -214.3

Skatt 0.6 0.6 1.7 1.7 2.2
Periodens resultat -56.6 29.2 -174.5 -130.0 -212.1

Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -56.6 29.2 -174.5 -130.0 -212.1
Innehav utan bestämmande inflytande – – – – –
Periodens resultat -56.6 29.2 -174.5 -130.0 -212.1

Periodens resultat per aktie före utspädning (sek) -0.76 0.39 -2.33 -1.77 -2.87
Periodens resultat per aktie efter utspädning (sek) -0.76 0.39 -2.33 -1.77 -2.87

jan - sept        Q3

 
 
Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag Helår
MSEK 2014 2013 2014 2013 2013

 Periodens resultat -56.6 29.2 -174.5 -130.0 -212.1
Övrigt totalresultat
Poster som inte kan omföras till periodens resultat
 Förändring av omvärderingsreserv 1.8 1.8 5.4 5.4 7.2
 Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras till periodens resultat -0.4 -0.4 -1.2 -1.2 -1.6
Periodens totalresultat -55.2 30.6 -170.3 -125.8 -206.5
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -55.2 30.6 -170.3 -125.8 -206.5
Innehav utan bestämmande inflytande – – – – –
Periodens totalresultat -55.2 30.6 -170.3 -125.8 -206.5

Avskrivningar ingår med 3.0 3.2 9.2 9.7 12.9
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 1.8 0.0 1.9 0.1 0.1

Vägt antal utestående stamaktier före utspädning (tusental) 74924 74924 74924 73627 73 954
Vägt antal utestående stamaktier efter utspädning (tusental) 74924 74924 74924 73627 73 954
Antal aktier vid periodens slut, (tusental) 74924 74924 74924 74924 74 924

jan - sept        Q3

 
 
Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 31 dec
MSEK 2014 2013 2013

Materiella anläggningstillgångar 382.2 380.9 381.0
Långfristiga fordringar 0.0 0.0 0.0
Summa anläggningstillgångar 382.2 380.9 381.0
Kortfristiga fordringar 7.0 113.8  10.6
Likvida medel 161.0 322.2 376.2
Summa omsättningstillgångar 168.0 436.0 386.8
Summa tillgångar 550.2 816.9 767.8
Eget kapital 236.8 485.5 405.4
Långfristiga skulder 224.3 224.9 224.0
Kortfristiga skulder 89.1 106.5 138.3
Summa eget kapital och skulder 550.2 816.9 767.8

                  30 sept 
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Koncernens rapport över förändring av totalt eget kapital i sammandrag                   30 sept 31 dec
MSEK 2014 2013 2013
Belopp vid periodens ingång 405.4 339.9 339.9
Överföring från omvärderingsreserv 1.7 1.7 2.2
Nyemission 0.0 269.8 269.8
Periodens totalresultat -170.3 -125.8 -206.5
Belopp vid periodens utgång 236.8 485.5 405.4  
 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag Helår
MSEK 2014 2013 2013

Resultat före skatt -176.2 -131.7 -214.3
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 9.2 9.7 12.9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -167.0 -122.0 -201.4
Förändringar i rörelsekapital -45.7 -36.2 99.1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -212.7 -158.1 -102.3

Investering i materiella anläggningstillgångar -1.9 -0.1 -0.1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1.9 -0.1 -0.1   
Nyemission 0.0 269.8 269.8
Upptagna lån/amortering av låneskulder -0.6 -6.0 -7.9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0.6 263.8 261.8 
Periodens kassaflöde -215.2 105.6 159.5
Likvida medel vid periodens början 376.2 216.7 216.7
Likvida medel vid periodens slut 161.0 322.2 376.2

     jan - sept

 
 

                  30 sept 31 dec
Nyckeltal 2014 2013 2013

Eget kapital, MSEK 236.8 485.5 405.4
Eget kapital per aktie, SEK 3.16 6.48 5.41
Soliditet i moderbolaget 74.3% 84.6% 77.1%
Soliditet i koncernen 43.0% 59.4% 52.8%
Medelantal anställda 59 62 61  
 
 
Resultaträkning för koncernen i sammmandrag per kvartal       

MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Nettoomsättning 2.8 3.4 2.3 2.9 2.7 226.1 2.6 3.3 2.6 94.0 39.8 91.5 2.4 2.5 107.0 4.0 2.1 2.7 2.6 0.0
Administrationskostnader -4.6 -7.1 -4.0 -7.3 -5.3 -4.4 -3.2 -4.0 -3.8 -4.2 -3.2 -4.7 -4.2 -4.6 -3.8 -4.4 -4.5 -5.3 -3.7
Forsknings- och utvecklingskostn. -49.1 -47.6 -45.6 -74.9 -68.3 -80.1 -76.2 -93.9 -99.4 -109.7 -84.8 -81.3 -75.2 -77.5 -75.3 -80.0 -56.9 -55.3 -54.6      
Rörelseresultat -51.0 -51.4 -47.3 -79.3 -70.9 141.5 -76.8 -94.7 -100.7 -19.9 -48.2 5.5 -77.0 -79.5 27.9 -80.4 -59.2 -57.9 -55.7      
Finansnetto -2.5 -3.3 -1.2 2.4 1.6 4.3 -2.8 -5.7 1.0 -5.3 -4.1 -0.4 -1.6 -2.2 0.8 -2.2 -1.5 -0.3 -1.5

Resultat före skatt -53.5 -54.8 -48.5 -76.8 -69.3 145.8 -79.6 -100.4 -99.6 -25.1 -52.3 5.1 -78.6 -81.7 28.7 -82.6 -60.8 -58.2 -57.2

Skatt - - - 12.6 - 1.2 0.6 7.2 0.6 0.6 0.6 -5.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Periodens resultat -53.5 -54.8 -48.5 -64.3 -69.3 147.0 -79.0 -93.2 -99.0 -24.5 -51.6 0.1 -78.0 -81.2 29.2 -82.1 -60.2 -57.7 -56.6

2010 2011 2012 2013 2014
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Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag  Helår
MSEK 2014 2013 2014 2013 2013
Nettoomsättning 4.3 109.1 13.9 119.0 125.4

Administrationskostnader -8.1 -8.1 -26.8 -25.5 -34.2
Forsknings- och utvecklingskostnader -57.9 -78.6 -177.1 -238.6 -322.2
Rörelseresultat -61.7 22.4 -190.0 -145.1 -231.0

Resultat från finansiella poster:
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0.6 1.5 2.2 3.9 5.2
Räntekostnader och liknande resultatposter -0.4 0.1 0.0 -0.7 -1.5
Resultat efter finansiella poster -61.4 24.1 -187.8 -141.8 -227.3
Skatt – – – – –
Periodens resultat -61.4 24.1 -187.8 -141.8 -227.3
Rapport över totalresultat för moderbolaget i sammandrag
Periodens resultat -61.4 24.1 -187.8 -141.8 -227.3
Övrigt totalresultat – – – – –
Periodens totalresultat -61.4 24.1 -187.8 -141.8 -227.3

3Q jan. - sept.

 
 
Balansräkning i sammandrag för moderbolaget                  30 sept. 31 dec.
MSEK 2014 2013 2013
Goodwill 100.9 117.1 113.0
Materiella anläggningstillgångar 0.6 0.7 0.6
Finansiella anläggningstillgångar 40.6 40.6 40.6
Summa anläggningstillgångar 142.1 158.3 154.2
Kortfristiga fordringar 17.6 125.1 21.9
Kortfristiga placeringar 136.5 303.0 264.3
Kassa och bank 18.5 12.7 106.2
Summa omsättningstillgångar 172.5 440.9 392.4
Summa tillgångar 314.6 599.2 546.6
Eget kapital 233.8 507.0 421.6
Kortfristiga skulder 80.8 92.2 125.0
Summa eget kapital och skulder 314.6 599.2 546.6
Eventuella summeringsfel beror på avrundning. 
 
Not 1: Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar av 
årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel. För 
koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste 
årsredovisningen. 
 
Not 2: Verkligt värde på finansiella instrument 
  30 sep 2014  31 dec. 2013
MSEK Nivå  2 Nivå  2
Kortfri s tiga  placeringar 136.5 264.3
Kortfri s tig skuld, derivat - 4.3  

 
Verkligt värde avseende finansiella tillgångar och skulder överensstämmer i allt väsentligt med redovisat värde i balansräkningen. För 
mer info hänvisas till årsredovisningen för 2013, Not 16. I förhållande till värderingen per den 31 december har inga väsentliga 
förändringar skett. 
 
Juridisk friskrivning 
Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att 
skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas 
av utvecklingen inom forskningsprogrammen, inklusive kliniska prövningar, påverkan av konkurrerande 
forskningsprogram, effekten av ekonomi- och konjunkturförhållanden, effektiviteten av patentskydd och 
hinder på grund av teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer och politiska risker. 
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Kommande rapporttillfällen  
Bokslutsrapport 2014: 11 februari, 2015 
Delårsrapporter 2015: 23 april, 7 augusti, 6 november 
Bokslutsrapport 2015: 18 februari, 2016 
 
Rapporterna finns per dessa datum tillgängliga på www.activebiotech.com. 
 
Lund den 5 november 2014 
Active Biotech AB (publ) 
 
Tomas Leanderson 
Verkställande direktör 
 
Granskningsrapport 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag för Active 
Biotech AB (publ), org nr 556223-9227, per den 30 september 2014 och för den niomånaders period som 
slutade per detta datum. Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta 
och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala 
en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 
”Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor”. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor 
och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att 
skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför 
inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.  
 
Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med 
IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
Malmö den 5 november 2014  
KPMG AB  
David Olow 
Auktoriserad revisor
 
 
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av 
läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar och cancer. De projekt som är i 
registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande 
egenskaper för behandling av multipel skleros och tasquinimod, en immunmodulerande, 
metastashämmande substans för oral behandling av prostatacancer. Det prekliniska projektet ISI har som 
mål att ta fram nya, patenterbara kemiska substanser för behandling av sjukdomar inom bolagets 
fokusområden. För ytterligare information besök www.activebiotech.com. 
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2014, kl. 08.30. 
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Läkemedelskandidat (Candidate Drug, CD): En viss bestämd substans 
som utses under preklinisk fas. Läkemedelskandidaten är den substans 
som ska gå vidare och prövas i människa i kliniska studier.

MediGene: MediGene AG, Active Biotechs licenstagare för RhuDex.

MS: Multipel skleros, en kronisk autoimmun neurodegenerativ 
sjukdom.

Neurodegenerativ: Nedbrytande för nervsystemet.

OS: Overall survival; förlängd överlevnad.

Paquinimod: Active Biotechs läkemedelskandidat i projektet 57-57 
mot systemisk skleros. Endast utlicensieringsaktiviteter kommer 
framgent att bedrivas.

Patent: Ensamrätt till en uppfinning.

PBC: Primär biliär cirrhos, en kronisk leversjukdom.

PFS: Progression Free Survival, tid till sjukdomsförsämring.

PSA: Prostataspecifikt antigen, ett protein som bildas i prostatakörteln 
och som finns i sädesvätskan. Normalt finns också små mängder PSA i 
blodet.

Placebo: Verkningslöst medel; ”sockerpiller”. Används som jämförelse, 
till exempel när ett nytt läkemedels effekt studeras.

PPMS: Primär progressiv MS.

Preklinisk: Den del av läkemedelsutvecklingen som äger rum innan 
medlet prövas på människor.

Proof of concept: Innebär att en läkemedelskandidat har bevisad 
biologisk effekt i människa.

Quinolin: Den substansklass till vilken laquinimod och tasquinimod 
tillhör.

RRMS: Relapserande, remitterande multipel skleros.

SAP: Statistisk analysplan.

SSc: Systemisk skleros, en kronisk autoimmun sjukdom.

SPMS: Sekundär progressiv MS.

Tasquinimod: Active Biotechs läkemedelskandidat mot bland annat 
prostatacancer.

Teva: Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Active Biotechs samarbets-
partner för laquinimod.

Tumörcell: En cell med okontrollerad celldelning. 

Androgener: Manliga könshormoner (t ex testosteron), en grupp 
steroidhormoner som hos mannen främst bildas i testikeln, men också 
binjurarna syntetiserar androgener. 

Angiogenes: Tillväxt av blodkärl.

ANYARA: Active Biotechs läkemedelskandidat mot njurcancer. Endast 
utlicensieringsaktiviteter kommer framgent att bedrivas.

Autoimmunitet: När kroppens immunförsvar reagerar mot kroppsegna 
strukturer. Autoimmuna sjukdomar uppstår när immunförsvaret börjar 
bekämpa den egna friska kroppen.

CHMP: Committee for Medicinal Products for Human Use, vetenskaplig 
kommitté inom EMA.

CRO: Contact Research Organisation, specialiserade på genomförande 
av kliniska prövningar.

EMA: European Medicines Agency, europeiska läkemedelsmyndigheten.

EDSS: Expanded Disability Status Scale, bedömningsskala för 
neurologisk funktionsnedsättning.

Farmakokinetik: Studier av hur ett läkemedel förändras i kroppen, från 
tillförsel till utsöndring; studerar hur och när ett läkemedel förs ut till 
sitt målorgan och hur det tas upp där.

Fas I-studier: De första studierna i människa utförs på en mindre 
grupp, normalt 20–80 friska och frivilliga personer. Syftet med dessa 
studier är främst att visa att substansen är säker för människor.

Fas II-studier: I fas II-studier testas substansen på patienter med den 
sjukdom det potentiella läkemedlet ska behandla. Vanligtvis testas 
100–300 patienter. Huvudsyftet med en fas II-studie är att visa att 
substansen har avsedd medicinsk effekt och att bestämma optimal dos.

Fas III-studier: I fas III testas substansen på ett stort antal patienter, 
ofta mellan 1 000 och 3 000 patienter. Huvudsyftet med fas III-studien 
är att visa att den nya substansen är minst lika bra eller bättre än 
tidigare godkända behandlingar.

FDA: Food and Drug Administration, läkemedelsmyndigheten i USA.

HR: Hazard Ratio, ett mått på effekt av läkemedelsbehandling. Värden 
under 1 anger en fördel för patienter som behandlats med aktiv 
substans.

IND: Investigational New Drug; ansökan för att få tillstånd att inleda 
läkemedelsstudier i människa, vilken inges till läkemedelsmyndighet.

Inflammation: Kroppens svar på en lokal skada.

Ipsen: Ipsen SA, Active Biotechs samarbetspartner för tasquinimod.

Kliniska studier: Studier av hur ett läkemedel påverkar människor.

Laquinimod: Active Biotechs läkemedelskandidat för behandling av 
neurodegenerativa sjukdomar såsom olika former av MS och 
Huntingtons sjukdom.
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