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VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av 
erbjudandet att teckna aktier Active Biotech AB (publ) (”Erbjudandet”). 
Med ”Active Biotech” eller ”Bolaget” avses i Prospektet Active Biotech AB 
(publ) eller, beroende på sammanhanget, den koncern vari Bolaget är 
moderbolag. Se avsnittet ”Definitioner” för definitioner av dessa samt 
andra begrepp i Prospektet.

De siffror som redovisas i Prospektet har, i vissa fall, avrundats och 
därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna i Prospektet. Dessutom 
är vissa procentsatser som anges i Prospektet framräknade utifrån 
underliggande siffror som inte är avrundade, varför de kan komma att 
avvika något från procentsatser som följer av beräkningar som baseras 
på avrundade siffror. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor 
(”SEK”) om inget annat anges och ”TSEK” indikerar tusen SEK och 
”MSEK” indikerar miljoner SEK.

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

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än 
Sverige. Erbjudandet riktar sig inte heller till sådana personer vars 
deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra 
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Ingen åtgärd har vidtagits eller 
kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige, som skulle 
tillåta erbjudande av aktierna till allmänheten, eller tillåta innehav, 
spridning av Prospektet eller något annat material hänförligt till 
Bolaget eller aktierna i sådan jurisdiktion. Anmälan om förvärv av 
aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. 
Personer som mottar ett exemplar av Prospektet åläggs av Bolaget att 
informera sig om, och följa, alla sådana restriktioner. Bolaget tar inte 
något juridiskt ansvar för några överträdelser av någon sådan 
restriktion, oavsett om överträdelsen begås av en potentiell investerare 
eller någon annan. Aktierna i Erbjudandet har inte registrerats och 
kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. 
Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller av någon annan 
delstatlig värdepappersmyndighet och erbjuds eller säljs inte i USA om 
inte ett undantag från registreringsskyldigheten i Securities Act är 
tillämpligt. Alla erbjudanden och försäljningar av aktier kommer att 
göras i enlighet med Regulation S i Securities Act. Aktierna får inte 
säljas, pantsättas eller på annat sätt överlåtas i USA förutom i enlighet 
med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, 
registreringskraven i Securities Act och i överensstämmelse med 
tillämplig delstatlig värdepapperslagstiftning. Mångfaldigande och 
spridning av hela eller delar av Prospektet i USA och röjande av dess 
innehåll är förbjudet. Aktierna i Erbjudandet har inte godkänts av vare 
sig federal eller delstatlig amerikansk värdepappersmyndighet eller 
annan amerikansk myndighet. Inte heller har någon sådan myndighet 
bekräftat riktigheten eller tillförlitligheten i Prospektet. Att påstå 
motsatsen är en brottslig handling i USA.

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

Erbjudandet och Prospektet regleras av svensk rätt. Tvist i anledning 
av Erbjudandet eller Prospektet ska avgöras av svensk domstol 
exklusivt.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i 
enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 § och 26 § lagen (1991:980) 
om handel med finansiella instrument. Prospektet har upprättats i en 
svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse av att 
versionerna inte överensstämmer ska den svenskspråkiga versionen 
äga företräde.

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

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

Mot bakgrund av de risker, osäkerheter och antaganden som 
framåtriktade uttalanden är förenade med, är det möjligt att de framtida 
händelser som nämns i Prospektet inte kommer att inträffa. Dessutom 
kan framåtriktade uppskattningar och prognoser som refereras till i 
Prospektet och vilka härrör från tredje mans undersökningar visa sig vara 
felaktiga. Faktiska resultat, prestationer eller händelser kan avvika 
väsentligt från sådana uttalanden, exempelvis till följd av: förändringar i 
allmänna ekonomiska förhållanden, i synnerhet de ekonomiska 
förhållandena på de marknader där Bolaget bedriver verksamhet, 
negativt utfall i pågående och planerade kliniska prövningar,  
förändringar som påverkar räntenivåer, förändringar som påverkar 
valutakurser, förändringar i konkurrensnivåer, regulatoriska förändringar 
samt olyckor eller systematiska leveransbrister.

Efter dagen för Prospektet tar Bolaget inte något ansvar för att 
uppdatera något framtidsinriktat uttalande eller för att anpassa dessa 
uttalanden till faktiska händelser eller utvecklingar, med undantag för 
vad som följer av lag eller Nasdaq Stockholms regler.

Marknadsinformation
Prospektet innehåller 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 uppskattningar 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.
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Erbjudandet i sammandrag

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

Teckningskurs:  1 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag: 26 mars 2018.

Teckningsperiod: 28 mars–11 april 2018.

Handel med teckningsrätter: 28 mars–9 april 2018.

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”): 28 mars 2018 fram till dess att nyemissionen 
 har registrerats av Bolagsverket .  

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

ISIN-koder: Aktier i Active Biotech: SE0001137985
 Teckningsrätter: SE0011062462
 BTA: SE0011062470

Finansiell information 

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018 17 maj 2018

Årsstämma 2018 17 maj 2018

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 11 april  
2018 (eller enligt instruktioner från relevant förvaltare,  
i tillämpliga fall) eller sälja outnyttjade teckningsrätter  
senast den 9 april 2018. Observera att aktieägare med  
förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier i  
Erbjudandet genom sin förvaltare. För mer information,  
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  
information 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 sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om 
sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra 
delarna av Prospektet, eller om den inte, läst tillsammans med andra delar  
av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet 
att investera i de värdepapper som erbjuds.

A.2 Samtycke till finansiella  
mellanhänders användning  
av Prospektet

Ej tillämplig. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

AVSNITT B – EMITTENTEN OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE

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

Active Biotech är först med att utveckla substansklassen quinoliner som 
uppvisar attraktiva immunmodulerande egenskaper med relevans för både 
neurodegeneration och cancer. Bolaget besitter unik expertis och ett brett 
patentskydd inom området, vilket omfattar en rad produktpatent och andra 
patent såväl som teknologi för att fullt ut kunna exploatera potentialen i
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B.3 Beskrivning av emittentens  
verksamhet forts.

plattformen. Vidare besitter Bolaget kompetens och ett brett patentskydd 
inom ANYARA-projektet, en tumörriktad immunterapi. 

Active Biotech inväntar studieresultat från fas 2-studien LEGATO-HD  
avseende laquinimod i Huntingtons sjukdom, som bedrivs av Teva  
Pharmaceutical Industries Ltd (”Teva”). Studieresultat förväntas erhållas 
under det andra halvåret 2018. Vidare förväntas Bolagets partner NeoTX 
Therapeutics Ltd (”NeoTX”) starta en klinisk fas 1b-studie med ANYARA  
i kombination med en PD-1-hämmare i patienter med avancerad cancer. 
Bolagets projekt RhuDex är utlicensierat till MediGene AG (”MediGene”)  
för fortsatt klinisk utveckling. För övriga projekt i Active Biotechs projekt-
portfölj bedrivs för närvarande kommersiella aktiviteter, med syfte att säker-
ställa fortsatt värdeutveckling och utlicensiering. 

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 
samarbetsavtal kan ingås och partnern tar över den fortsatta utvecklingen och 
kommersialiseringen av projektet. Samarbetsavtalen med Teva och NeoTX 
avseende dels den pågående fas 2 studien avseende laquinimod i Huntingtons 
sjukdom, dels den kliniska utvecklingen av ANYARA i kombination med en 
immunstimulerande PD-1-hämmare, har fortsatt en avgörande inverkan på 
Bolagets framtida intäkter, finansiella ställning och affärsutsikter. 

B.5 Koncernbeskrivning Active Biotech är moderbolag i en koncern som, utöver Bolaget, består av  
de svenska, av Bolaget helägda, dotterföretagen Active Forskaren 1 KB,  
Actinova AB och Active Security Trading AB.

B.6 Större aktieägare och  
anmälningspliktiga personer

Antalet aktieägare i Active Biotech uppgick till 13 093 den 28 februari 2018. 
De största aktieägarna per den 28 februari 2018 framgår av tabellen nedan.

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

Aktieägare Procent av antal aktier och röster

MGA Holding AB (Mats Arnhög) 26,2

Nordstjernan AB 13,2

Avanza Pension 4,3

Tredje AP-fonden 2,7

Fjärde AP-fonden 2,6

EFG Bank / Geneva 1,6

BNYMSANV RE GCLB RE BNY GCM CLIENT 1,6

SEB Stiftelsen, Skand Enskilda 1,3

East Bay AB 1,0

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,0

Totalt tio största aktieägare 55,4

Övriga aktieägare 44,6

Totalt 100
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B.7 Utvald finansiell information  
i sammandrag

Nedan presenteras utvald finansiell information för Active Biotech för perioden  
1 januari – 31 december 2017 samt för räkenskapsåren 2015 och 2016.  
Informationen för perioden 1 januari–31 december 2017 har hämtats från 
Active Biotechs bokslutsrapport för 2017, vilken har upprättats i enlighet med 
IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Bokslutsrapporten är inte 
översiktligt granskad eller reviderad av Bolagets revisor. Årsredovisningarna för 
2016 och 2015, vilka har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (”IFRS”), så som de har antagits av EU, har granskats av 
Bolagets revisor. Såvitt annat inte uttryckligen anges har ingen annan 
information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor.  

Koncernens resultaträkningar i sammandrag

TSEK 2017 jan-dec 
(Ej reviderad)

2016 jan-dec 
(Reviderad)

2015 jan-dec 
(Reviderad)

Nettoomsättning 20 246 19 042 16 275

Administrationskostnader -20 173 -15 918 -17 974

Forsknings-och utvecklingskostnader -49 351 -58 248 -176 228

Övriga rörelsekostnader -53 250 - -

Rörelseresultat -102 528 -55 124 -177 927

Finansnetto -7 369 -6 668 -6 812

Resultat före skatt -109 897 -61 792 -184 739

Skatt 1 104 2 208 -8 792

Periodens resultat -108 793 -59 584 -193 531

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -108 793 -59 584 -193 531

Innehav utan bestämmande inflytande – – –

Periodens resultat -108 793 -59 584 -193 531

Resultat per aktie (SEK)

Före utspädning -1,12 -0,65 -2,13

Efter utspädning -1,12 -0,65 -2,13
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B.7 Utvald finansiell information  
i sammandrag forts.

Koncernens finansiella ställning i sammandrag

TSEK 2017 jan-dec 
(Ej reviderad)

2016 jan-dec 
(Reviderad)

2015 jan-dec 
(Reviderad)

Materiella anläggningstillgångar 1 713 328 071 329 802

Finansiella anläggningstillgångar 1 1 1

Summa anläggningstillgångar 1 714 328 072 329 803

Kortfristiga fordringar 5 197 7 126 16 020

Tillgångar som innehas för försäljning 271 750 - -

Likvida medel 25 152 77 677 103 617

Summa omsättningstillgångar 302 099 84 803 119 637

Summa tillgångar 303 813 412 875 449 440

Eget kapital 77 677 182 555 180 603

Långfristiga skulder 297 206 958 216 272

Kortfristiga skulder 225 839 23 362 52 565

Summa eget kapital och skulder 303 813 412 875 449 440

Koncernens kassaflöden i sammandrag

TSEK 2017 jan-dec 
(Ej reviderad)

2016 jan-dec 
(Reviderad)

2015 jan-dec 
(Reviderad)

Resultat före skatt -109 897 -61 792 -184 739

Justering för poster som  
inte ingår i kassaflödet

56 589 11 768 12 045

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital

-53 308 -50 024 -172 694

Förändringar i rörelsekapital 6 861 -23 139 -45 193

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten

-46 447 -73 163 -217 887

Nyemission - 53 707 -

Upptagna lån/amortering  
av låneskulder

-6 078 -6 484 -6 951

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten

-6 078 47 223 -6 951

Periodens kassaflöde -52 525 -25 940 -224 838

Likvida medel vid periodens början 77 677 103 617 328 455

Likvida medel vid periodens slut 25 152 77 677 103 617
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B.7 Utvald finansiell information  
i sammandrag forts.

Alternativa nyckeltal och definitioner

Alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och 
för att öka jämförbarheten mellan perioder. Dessa är inte definierade utifrån 
IFRS regelverk men de överensstämmer med hur koncernledning och styrelse 
mäter Bolagets finansiella utveckling. Alternativa nyckeltal skall ej ses som 
substitut för finansiell information som presenteras i enlighet med IFRS utan 
som ett komplement.

Soliditet och eget kapital per aktie presenteras eftersom de är alternativa 
nyckeltal som Active Biotech anser vara relevanta för investerare som vill 
bedöma Bolagets förmåga att möta sina finansiella åtaganden. Soliditet 
beräknas som redovisat eget kapital dividerat med redovisad balansomslut-
ning. Eget kapital per aktie beräknas som redovisat eget kapital dividerat  
med antal aktier. 

Väsentliga händelser under perioden för den historiska finansiella  

informationen

Under 2015 avslutade Active Biotech och dess samarbetspartner Ipsen den 
fortsatta utvecklingen av tasquinimod för behandling av prostatacancer. 
Under 2016 meddelades att behandling av patienter med hög dos (1,2 mg) 
laquinimod i de pågående kliniska studierna i MS avbryts. Båda studierna 
fortsatte enligt plan på den lägre doseringen. Under samma år skickade Active 
Biotech in en patentansökan för tasquinimod för behandling av multipelt 
myelom. Under 2017 beviljade det Europeiska Patentverket Active Biotechs 
patentansökan som skyddar tasquinimod för användning vid behandling av 
multipelt myelom. Under samma år beviljade FDA särläkemedelstatus för 
tasquinimod, för behandling av multipelt myelom. Under 2017 rapporterade 
Bolaget och dess partner Teva att de primära kliniska målen i två studier med 
laquinimod i MS inte uppnåddes, varvid utvecklingen av laquinimod i MS 
avslutades. 

Nyckeltal

2017 jan-dec 
(Ej reviderad)

2016 jan-dec 
(Reviderad)

2015 jan-dec 
(Reviderad)

Eget kapital, TSEK 77 677 182 555 180 603

Egetkapital per aktie, SEK 0,80 1,89 2,01

Soliditet, % 25,6% 44,2% 40,2%

Medelantal anställda 17 28 55
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B.7 Utvald finansiell information  
i sammandrag forts.

Väsentliga händelser efter den 31 december 2017

Den 1 januari 2018 godkändes Bolagets patentansökan avseende tasquinimod 
för behandling av multipelt myelom i USA. Vidare beviljades Bolagets andra 
produktpatent inom SILC-projektet i USA i januari 2018. 

I anslutning till Erbjudandet har Bolaget erhållit ett undantag från sitt 
åtagande gentemot den kreditgivande bank som finansierar Bolagets fastighet 
Lund Forskaren 1 att alltid ha en lägsta likviditet om 30 MSEK. I samband 
med överenskommelsen har parterna överenskommit om vissa ytterligare villkor 
för krediterna, som bl.a. innefattar ett åtagande från Bolagets sida att senast  
18 månader efter det att överenskommelsen ingicks fullt återbetala fastighetslånet.

Utöver vad som anges ovan har inga händelser av väsentlig betydelse för 
Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden inträffat sedan den 
31 december 2017.

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

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

B.10 Anmärkningar  
i revisionsberättelsen

Ej tillämplig. Det finns inte några anmärkningar i revisionsberättelserna.

B.11 Rörelsekapital Bolagets rörelsekapital är inte tillräckligt för de aktuella behoven under den kom-
mande tolvmånadersperioden. Med beaktande av Bolagets befintliga likviditet, 
som per den 31 december 2017, uppgick till cirka 25,2 MSEK, bedöms Bolagets 
befintliga rörelsekapital vara tillräckligt fram till juni 2018. Behovet av rörelse- 
kapital under de kommande tolv månaderna sammanhänger huvudsakligen med 
Bolagets allmänna rörelsekapitalbehov och den finansiella uthållighet som krävs 
för att invänta utfallet av pågående kliniska studier samt kunna genomföra 
förhandlingar med partners kring övriga utvecklingsprojekt. Active Biotech 
beräknar att rörelsekapitalbehovet under de kommande tolv månaderna uppgår 
till cirka 45-50 MSEK. Med beaktande av Active Biotechs befintliga likviditet är 
Bolaget i behov av ytterligare 20-25 MSEK för att finansiera verksamheten under 
den kommande tolvmånadersperioden. Active Biotech avser att finansiera under-
skottet av rörelsekapital för de kommande tolv månaderna med de medel som  
tillförs Bolaget genom Erbjudandet samt med likviditetstillskott vid den plane-
rade avyttringen av Bolagets fastighet i kombination med intäkter från redan 
ingångna samt förväntade samarbetsavtal. För det fall Erbjudandet inte tillför 
Active Biotech det rörelsekapital som behövs för de kommande tolv månaderna 
kommer Bolaget att söka alternativa finansieringskällor samt, om nödvändigt, 
ytterligare minska Bolagets kostnader.

Genom Erbjudandet, som täcks av ej säkerställda teckningsåtaganden och  
emissionsgaranti om cirka 30 MSEK, motsvarande 61 procent av Erbjudandet, 
kommer Bolaget vid full teckning att tillföras cirka 48 MSEK, före emissions-
kostnader. Med beaktande av Bolagets befintliga likviditet samt likviden från 
Erbjudandet kommer därmed Bolagets rörelsekapital, enligt nuvarande planer,  
att vara tillräckligt för de kommande tolv månaderna.
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C.1 Slag av värdepapper Erbjudandet avser högst 48 412 160 nya aktier i Active Biotech AB (publ) 
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 Prospektet till  
500 000 SEK, fördelat på 96 824 320 aktier. Varje aktie har därmed  
ett kvotvärde om cirka 0,005 SEK. Efter Erbjudandets genomförande 
kommer, vid full teckning, Bolagets aktiekapital att uppgå till högst  
cirka 750 000 SEK, fördelat på 145 236 480 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 aktie-
ägarna 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 den av bolagsstämman beslutade 
avstämningsdagen är berättigade att erhålla utdelning. 

C.5 Inskränkningar i den fria  
överlåtbarheten

Ej tillämplig. Aktierna i Bolaget är inte föremål för några överlåtelse-
begränsningar.

C.6 Upptagande till handel Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap, 
under handelsbeteckningen ACTI. De aktier som ges ut i Erbjudandet 
förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm i slutet av april 2018.

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 forskningsprojekt.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPEREN
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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 Bolaget inte lyckas avyttra fastigheten Forskaren 1 på förmånliga 

villkor, eller överhuvudtaget, att avyttringen försenas till följd av exempelvis 
ogynnsamma marknadsförhållanden eller att den nya ägaren gör gällande 
garantianspråk eller upptäcker fel efter försäljningen som kan berättiga till 
ekonomisk ersättning eller avhjälpande åtgärder från Bolaget, alternativt att 
försäljningen ska återgå;

•  risken att de kliniska prövningar av någon av Active Biotechs produkt- 
kandidater inte kommer att uppvisa tillräcklig säkerhet och effektivitet för 
att erforderliga myndighetstillstånd ska kunna erhållas, att Active Biotech 
och/eller dess partners tvingas utföra ytterligare kliniska prövningar för att 
erhålla myndighetsgodkännanden vilket kan resultera i ökade kostnader 
eller begränsningar och/eller förseningar i tillståndsförfaranden samt att 
läkemedelskandidaterna, efter eventuella godkännanden, uppvisar negativa 
effekter och därmed dras tillbaka från marknaden;

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

•  risken att Bolagets samarbetspartners inte uppfyller sina åtaganden gente-
mot Bolaget eller inte håller sig inom förväntade tidsramar samt att Bolaget 
framgent inte lyckas ingå samarbetsavtal med ytterligare parter på för 
Bolaget förmånliga villkor, eller överhuvudtaget;

•  risken att marknaden, vid en eventuell kommersiell lansering av Bolagets 
produktkandidater, inte är mottaglig för produktkandidaterna innebärande 
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 och att Bolaget därvid inte lyckas erhålla eller upprätthålla till-
räckligt hög ersättning från finansiärer 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 varvid, för det fall detta inte är 
möjligt till för Bolaget fördelaktiga villkor, det finns en risk att Bolaget inte 
kommer att kunna upprätthålla verksamheten i dess nuvarande form. 
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D.3 Huvudsakliga risker avseende 
värdepapperen

Huvudsakliga risker avseende Erbjudandet och Active Biotechs nya aktier 
utgörs, utan inbördes ordning, av:
•  risken att en investering i aktier kan minska i värde och risken att en  

investerare som investerar i Erbjudandet inte kommer att få tillbaka det 
satsade kapitalet, bland annat mot bakgrund av att aktiekurser för värde-
papper utgivna av läkemedels-, bioteknik- och andra life sciencebolag kan 
vara mycket volatila och att det finns en risk för att aktier i Active Biotech 
inte kommer att kunna säljas till en för innehavaren acceptabel kurs vid 
någon tidpunkt;

•  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 största aktieägare i nuläget och/eller efter Erbjudandets 
genomförande, kan komma att utöva ett betydande inflytande över viktiga 
beslut i Bolaget som kräver aktieägarnas godkännande samt att sådan 
aktieägares intressen kan komma att avvika från eller konkurrera med 
Bolagets, och/eller övriga aktieägares intressen.
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E.1 Emissionsintäkter och  
emissionskostnader

Vid full teckning kommer Erbjudandet att tillföra Bolaget cirka 48 MSEK, 
före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka  
1,7 MSEK.

E.2a Motiv och användning  
av emissionslikvid

Active Biotech är ett bolag fokuserat på forskning och utveckling av läke-
medel inom medicinska områden där kroppens immunförsvar är av central 
betydelse. Forskningsportföljen innefattar i huvudsak projekt för utveckling 
av läkemedel mot neurodegenerativa sjukdomar och cancer. Från inledningen 
av 2016 är Active Biotech organiserat som ett virtuellt forskningsbolag, vilket 
innebär att all utveckling av projekten, sker via partners då Bolaget ej förfogar 
över egna laborativa resurser. Active Biotech har sedan 2004 ett avtal med det 
israeliska läkemedelsbolaget Teva avseende utveckling och kommersialisering 
av laquinimod. Under 2016 utlicensierades Bolagets läkemedelssubstans 
ANYARA för immunterapi vid cancer till NeoTX.

Samarbetsavtalen med Teva och NeoTX har fortsatt en avgörande inverkan 
på Bolagets framtida intäkter och finansiella ställning. Teva finansierar en fas 
2-studie med laquinimod i Huntingtons sjukdom där resultat beräknas före-
ligga under det andra halvåret 2018. Därutöver förväntas NeoTX, under  
det andra halvåret 2018, inleda den kliniska utvecklingen av ANYARA i 
kombination med en immunstimulerande PD-1-hämmare. Bolaget fokuserar 
verksamheten på att säkerställa värdeutveckling samt bedriva kommersiella 
aktiviteter med syfte att finna partners till övriga projekt; tasquinimod i 
multipelt myelom, paquinmod för systemisk skleros och SILC inom immun-
onkologi.

Bolagets rörelsekapital är inte tillräckligt för de aktuella behoven under den 
kommande tolvmånadersperioden. Active Biotech beräknar att rörelsekapital-
behovet under de kommande tolv månaderna uppgår till cirka 45-50 MSEK. 
Likviden från Erbjudandet, som vid full teckning uppgår till cirka 48 MSEK, 
avses i sin helhet att användas till allmänna rörelsekapitalbehov för verksam-
heten och därmed ge Active Biotech den finansiella uthållighet som krävs för 
att invänta utfallet av pågående kliniska studier samt kunna genomföra för-
handlingar med partners kring övriga utvecklingsprojekt. Bolagets befintliga 
likviditet, likviden från Erbjudandet, likviditetstillskott vid den planerade 
avyttringen av Bolagets fastighet i kombination med intäkter från redan 
ingångna samt förväntade samarbetsavtal förutsätts enligt nuvarande planer 
att finansiera verksamheten. För det fall Erbjudandet inte fulltecknas kommer 
Bolaget att ytterligare anpassa sina kostnader genom att till exempel minska 
omfattningen av de kommersiella aktiviteter som pågår.

AVSNITT E – ERBJUDANDET
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E.3 Villkor Erbjudandet omfattar högst 48 412 160 nya aktier i Active Biotech. Den som 
på avstämningsdagen den 26 mars 2018 var registrerad som aktieägare i Active 
Biotech äger företrädesrätt att teckna aktier i Erbjudandet, i relation till  
tidigare innehav av aktier. Två befintliga aktier berättigar till teckning av en 
ny aktie. Teckningskursen uppgår till 1,00 SEK per aktie.

MGA Holding AB, Nordstjernan AB, Peter Sjöstrand och Peter Thelin 
(med bolag) har åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i 
nyemissionen, motsvarande cirka 41 procent av nyemissionen. Peter Thelin 
har därutöver lämnat en emissionsgaranti omfattande 10 MSEK, motsvarande 
cirka 21 procent av nyemissionen. Erbjudandet omfattas därmed av tecknings-
åtaganden och emissionsgaranti om cirka 30 MSEK, motsvarande cirka  
61 procent av Erbjudandet. Åtagandena är emellertid inte säkerställda genom 
bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från  
och med den 28 mars 2018 till och med den 11 april 2018. Anmälan kan 
även göras för att teckna aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter. 
Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden 
från och med den 28 mars 2018 till och med den 9 april 2018.

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat 
aktier med stöd av teckningsrätter och anmält sig för teckning även utan före-
trädesrätt, 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 lott-
ning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de personer som 
enligt avtal med Bolaget i förväg åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen,  
i förhållande till gjorda åtaganden.  

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) 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.
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E.6 Utspädningseffekt Vid full teckning i Erbjudandet kommer antalet aktier och röster i Bolaget  
att öka från 96 824 320 till 145 236 480. För aktieägare som avstår från att 
teckna nya aktier i Erbjudandet uppstår därmed en utspädningseffekt om 
totalt 48 412 160 aktier och röster, motsvarande cirka 33,3 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.



Risker relaterade till Bolaget och dess verksamhet

Fortsatta förluster och framtida kapitalbehov
Active Biotech har sedan verksamheten startade uppvisat ett 
negativt rörelseresultat och kommer fortsättningsvis vara i 
behov av betydande kapitaltillskott för forskning och 
utveckling i syfte att genomföra prekliniska och kliniska 
studier samt för att eventuellt marknadsföra, sälja och  
distribuera godkända läkemedel. Både omfattningen och 
tidpunkten för Bolagets framtida kapitalbehov kommer att 
bero på ett flertal faktorer, däribland kostnader för pågående 
och framtida prekliniska och kliniska studier samt resultaten 
från dessa studier, inklusive eventuella milestone- och royalty-
betalningar till eller från Bolaget. Bolagets nuvarande finan-
siella ställning stärks av det kapital som anskaffas genom 
Erbjudandet, i kombination med befintligt rörelsekapital 
och redan ingångna eller eventuella framtida samarbetsavtal. 
Det finns en risk att det i framtiden, utöver det kapitalbehov 
som tillgodoses genom Erbjudandet, kommer att uppstå 
ytterligare behov av finansiering av Bolaget, till exempel 
genom upptagande av lån, försäljning av tillgångar eller 
genom ytterligare nyemissioner av aktier eller andra värde-
papper. Tillgången till samt villkoren för ytterligare  
finansiering påverkas av ett flertal faktorer såsom möjlig-
heten att ingå samarbetsavtal och huruvida forsknings- och 
utvecklingsprojekt framskrider framgångsrikt, marknads-
villkor, den generella tillgången på krediter samt Active 
Biotechs kreditvärdighet och kreditkapacitet. Även stör-
ningar 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 verksam-
heten i dess nuvarande form. En sådan händelseutveckling 
skulle medföra väsentliga negativa effekter för Bolagets  
verksamhet och finansiella ställning. 

Projekt under utveckling
Per dagen för Prospektet har Bolaget 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 försäljningsintäkter. Studieresultat från den 
pågående fas 2-studien med laquinimod i Huntingtons 
sjukdom förväntas under andra halvåret 2018. Utvecklingen 
av laquinimod och ANYARA, liksom Bolagets andra 
utvecklingsprojekt, kräver fortsatt forskning och utveckling 
innan en färdig produkt eventuellt kan lanseras på mark-
naden. Således är Bolagets framtida utveckling till stor del 
beroende av ett framgångsrikt genomförande av de fortsatta 
kliniska studierna för laquinimod och ANYARA samt erhål-
lande av relevanta marknadsföringstillstånd för lanseringen 
av en eventuell framtida produkt. Läkemedelsutveckling är 
emellertid förenad med betydande risker att misslyckas och/
eller att resultaten är sådana att fortsatt forskning och 
utveckling krävs innan ett slutligt resultat kan erhållas. 
Dessa risker innefattar att laquinimod eller någon annan  
av Active Biotechs produktkandidater, kan visa sig vara  
ineffektiv, farlig, toxisk eller på annat sätt inte lyckas 
uppfylla tillämpliga krav från regulatoriska 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 framgångsrikt utlicensiera 
eller kommersialisera sina produktkandidater kan detta 
hindra Active Biotech från att generera tillräckliga intäkter 
för att uppnå långsiktig lönsamhet. Om Bolaget eller  
dess partners drabbas av avsevärda förseningar med att 
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Riskfaktorer

Att investera i aktier är till sin natur förknippat med risk. Investeringen kan både gå upp och ned i värde. Aktiebolags olika verksam-
heter 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 verksamheten och dess förutsättningar. En investerare bör noggrant beakta de risk- 
faktorer 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 utveck-
ling. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör inte anspråk på att vara heltäckande 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 verk-
samhet, finansiella ställning och resultat. Utöver nedan beskrivna riskfaktorer bör en investerare även beakta all annan information i 
Prospektet.



färdigställa laquinimod eller något annat projekt, erhåller 
ogynnsamma eller endast marginellt gynnsamma resultat 
från nuvarande eller framtida studier, eller misslyckas med 
att erhålla relevanta godkännanden eller ett positivt mot-
tagande 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 säkerhet och effektivitet  
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 pre- 
kliniska studier, vilka görs på djur, är dock inte alltid  
överensstämmande 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, i ett tidigt såväl som i ett 
sent skede av läkemedelsutvecklingen, 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 tillståndsgivande myndigheter, resultera  
i registrering av en mer begränsad indikation eller föranleda 
Active Biotech och/eller dess partners att avstå från att 
kommersialisera produktkandidaten. Active Biotech, dess 
samarbetspartners, institutionella granskningsorgan och/
eller regulatoriska myndigheter kan vidare när som helst 
komma att avbryta kliniska prövningar om det antas att 
försökspersoner eller patienter som deltar i sådana studier 
utsätts för oacceptabla hälsorisker. Risken att produkter 
uppvisar negativa effekter som kan komma att förhindra 
deras utbredda användning kvarstår även efter ett potentiellt 
marknadsgodkännande, med resultatet att de dras tillbaka 
från marknaden. Nämnda risker skulle kunna få en 

väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.  
 
Resultatet från pågående studier
Resultaten från tidigare prekliniska, kliniska fas 1- och fas 
2-studier med laquinimod har i huvudsak varit positiva och 
i linje med Bolagets och dess partners strategiska plan för 
projektet. I januari 2016 avbröts emellertid behandling av 
patienter med den högre dosen laquinimod i Huntingtons 
sjukdom, efter att kardio-vaskulära biverkningar observerats 
i åtta patienter, ingen med dödlig utgång. Studien har fort-
satt med de lägre dosarmarna (0,5 och 1,0 mg/dag) i 
enlighet med den ursprungliga tidplanen.

Ovanstående exempel, samt de negativa utfallen av  
Bolagets laquinimod-projekt för behandling av RRMS och 
PPMS under 2017, då samarbetspartnern Teva beslutade att 
inte fortsätta utvecklingen av laquinimod i MS, åskådliggör 
att riskerna med läkemedelsutveckling är mycket stora. Det 
finns en risk att de positiva resultat som erhålls i de tidiga 
faserna av läkemedelsutvecklingen inte är representativa  
för de slutliga besked som erhålls från relevanta tillstånds-
myndigheter. Det finns en risk för att resultatet från den 
pågående fas 2-studien avseende laquinimod är, helt eller 
delvis, negativt och att Bolaget och Teva antingen tvingas 
till ytterligare kostsamma utvecklingsåtgärder och fortsatta 
studier eller tvingas omstrukturera eller lägga ned projektet  
i sin helhet. Resultaten från den pågående fas 2-studien 
avseende laquinimod, som förväntas erhållas under det 
andra halvåret 2018, förväntas ha en väsentlig inverkan på 
Bolagets affärsutsikter. Bolagets verksamhet, finansiella ställ-
ning och resultat skulle därmed påverkas väsentligt negativt 
för det fall ett sådant negativt besked erhålls och det finns 
en risk för att varken Active Biotech eller Teva i sådant fall 
skulle vilja eller kunna avsätta ytterligare resurser för att 
vidareutveckla projektet. 

Risker relaterade till avyttring av fastigheten
Styrelsen för Active Biotech har beslutat att avyttra Bolagets 
fastighet Forskaren 1 och initierat en försäljningsprocess. 
Bolagets möjligheter att avyttra fastigheten på för Bolaget 
förmånliga villkor är beroende av ett flertal omständigheter 
utanför Bolagets kontroll, såsom den generella marknads-
utvecklingen för kommersiella fastigheter i Lund, möjlig-
heten att hitta en potentiell köpare och förändringar i 
potentiella köpares finansiella ställning. Det finns en risk att 
avyttringsprocessen försenas eller att försäljningen inte kan 
ske på för Bolaget önskade villkor, eller överhuvudtaget. 
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Vid en fastighetsförsäljning ställs det ofta krav på att säljaren 
lämnar ett antal garantier avseende fastigheten, bland annat 
relaterat till fastighetens skick. Ett överlåtelseavtal avseende 
fastigheten kan också innehålla återgångsklausuler, finansie-
ringsförbehåll och liknande som medför viss osäkerhet kring 
försäljningens genomförande Det finns således en risk att 
den nya ägaren gör gällande sådana garantianspråk eller 
upptäcker fel efter försäljningen som kan berättiga till 
ekonomisk ersättning eller avhjälpande åtgärder från 
Bolaget, alternativt att försäljningen kan återgå. 

Om någon av de ovan nämnda riskerna skulle realiseras, 
skulle det kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Risker förknippade med kommersialiseringen  
av Bolagets produkter
Active Biotech saknar för närvarande marknadsförings- och 
försäljningsresurser och har heller inte för avsikt att utveckla 
sådana resurser. För att kommersialisera de produkter som 
eventuellt erhåller marknadsgodkännande, och som Active 
Biotech har behållit rätten att marknadsföra på en eller flera 
marknader, måste Bolaget därför förlita sig på samarbeten 
med externa parter. Sådana samarbeten kan vara förknip-
pade med stora kostnader och osäkerheter avseende sam-
arbetets framgång och beständighet. Det finns en risk att 
marknadsföringsinsatserna inte leder till en lyckad kom- 
mersialisering av produkten. För det fall kommersiella  
framgångar uteblir skulle det kunna medföra väsentliga 
negativa effekter på Bolagets verksamhet, finansiella ställ-
ning och resultat.

Vid ett eventuellt erhållande av myndighetstillstånd för 
att marknadsföra någon av Active Biotechs och dess part-
ners produktkandidater 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 sjukvården 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 aldrig blir lönsamt. Ett förverkligande 
av denna risk skulle få en väsentlig negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Osäkerhet kring samarbetsavtal
Active Biotech är beroende av samarbetsavtal med externa 
parter för bland annat fortsatt utveckling av Bolagets 

substanser och läkemedelskandidater. 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 information som de erhåller eftersätts, kan 
pågående och planerade kliniska prövningar komma att 
försvåras, försenas eller helt avbrytas vilket skulle få en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet och dess 
förmåga att utlicensera eller kommersialisera sina produkter. 
De potentiella intäkterna från kommersialiserade produkter 
är också beroende av försäljningen och marknadsföringen 
som bedrivs av de externa parterna och för det fall sådana 
parter inte är framgångsrika i sina åtgärder eller avsätter  
tillräckligt med resurser i detta avseende kan det medföra 
väsentliga negativa effekter för Active Biotechs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Active Biotech har för avsikt att även framgent 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 samarbetsavtal på för Bolaget förmånliga villkor. Det 
finns dock en risk att Active Biotech inte kommer att kunna 
ingå sådana samarbetsavtal. Det finns också en risk för att 
Bolagets samarbetspartners inte avsätter tillräckliga 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 nu- 
varande samarbetsavtal avseende relevant produktkandidat 
kan Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat 
påverkas väsentligen negativt.

Bolaget saknar 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, för det fall erforderliga marknads-
godkännanden erhålls.

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. 
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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 kommersialisering av eventuella 
produkter kan fördröjas. 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. Det finns  
emellertid en risk för att Bolaget inte kommer att kunna 
behålla dessa nyckelpersoner, bland annat i ljuset av de  
personalneddragningar Active Biotech har genomfört sedan 
2015. För det fall någon sådan nyckelperson väljer att lämna 
Active Biotech skulle det 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, biotek-
nikbolag, universitet, akademiska institutioner och andra 
forskningsinstitutioner 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 finansiell ställning och avsevärt större resurser och 
kapacitet vad avser till exempel forskning och utveckling, 
kontakter med tillståndsgivande myndigheter och mark-
nadsföring 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 från försäljning av eventuella produkter. Det finns 
vidare en risk för att likartade 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 kommer-
siella villkor, eller överhuvudtaget. Konkurrenter med större 
resurser för marknadsföring än Bolaget kan dessutom 
komma att framgångsrikt marknadsföra ett likartat eller  
till och med sämre läkemedel och erhålla ett bredare erkän-
nande 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 
principiellt viktiga frågor samt medföra betydande kost-
nader 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 ytter- 
ligare samarbetspartners och marknadsföra Bolagets prod-
ukter. Ersättningens storlek beror bland annat 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 Bolagets 
produkter inte kvalificerar sig för subventioner från privat 
och offentligt finansierade sjukvårdsprogram och att till-
räcklig ersättning därmed inte kan erhållas för Bolagets 
produkter, att eventuell godkänd tillräcklig ersättning inte 
kan upprätthållas, att eventuella 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 marknader 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 marknads-
föras genomgå ett omfattande registreringsförfarande hos 
relevant myndighet på en enskild marknad, till exempel 
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amerikanska Food and Drug Administration (”FDA”) eller 
European Medicines Agency (”EMA”). Registreringsför-
farandet 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. Skulle ett läke-
medel som utverkats av Active Biotech, eller av annan part 
enligt avtal med Bolaget, registreras för kommersialisering, 
finns det en risk för att Active Biotech inte kommer att 
kunna uppfylla nya regler eller kommer att kunna upprätt-
hålla registreringen eller erhålla motsvarande tillstånd för 
ytterligare läkemedel. Det finns vidare en risk för att de regler 
som idag gäller för registrering, eller tolkningar av dessa 
regler, kommer att ändras på ett för Bolaget ofördelaktigt sätt. 
För det fall Active Biotech eller dess samarbetspartners inte 
erhåller erforderliga produktgodkännanden eller för det fall 
befintliga godkännanden återkallas eller begränsas skulle det 
kunna medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets verk-
samhet, 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 framgång 
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 partners 
forskningshemligheter i syfte att hindra andra från att anv-
ända 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 eller 
i rätt tid eller att godkända patent inte är tillräckliga 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 läkemedel 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 nödvändigtvis det faktum att ett patent 
beviljas att det är giltigt eller kan göras gällande mot utom-
stående parter. Läkemedelsföretags, inklusive Active Biotechs, 
patenträttsliga ställning 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 bevil-
jade patenten endast får utnyttjas av Bolagets partners och 
således inte stå under Bolagets direkta kontroll. Vidare kan 
Bolagets medarbetare, konsulter, rådgivare, partners eller 
andra komma att bryta mot sekretessförbindelser vad avser 
Bolagets forskningshemligheter och know-how. Konkur-
rerande 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. Oavsett utgången av en tvist kan intrångs-
tvister, i likhet med tvister i allmänhet, vara kostsamma och 
tidskrävande. 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 teknologi som den som licenserats till Bolaget. 

Ett misslyckande med att upprätthålla sina egna, och/eller 
ett inkräktande på andras, immateriella rättigheter skulle 
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kunna få en väsentligt negativ inverkan på Active Biotechs 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Tillstånd och lagstiftning
Active Biotech och dess samarbetspartners är skyldiga att 
löpande uppfylla myndighetskrav, däribland krav på säker-
hetsrapportering, miljörättsliga bestämmelser och ytterligare 
krav efter det att eventuellt marknadsföringsgodkännande 
erhållits. Då forsknings  och utvecklingsarbete, produktion 
och marknadsföring är föremål för kontinuerlig tillsyn från 
myndigheter finns en risk för att de tillstånd som Bolaget 
och dess partners idag innehar 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, inskränk-
ningar i verksamheten och åtal. Ändringar i lagstiftningen 
eller tillståndsregler och marknadsföring av läkemedel kan 
därmed komma att negativt påverka Active Biotechs verk-
samhet, 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. Bolagets 
nuvarande och/eller framtida försäkringsskydd kan 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 eventuella produktansvarskrav kan komma 
att inverka väsentligt 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. Skulle 
Bolaget misslyckas med att efterleva tillämpliga miljörätts-
liga regler, såsom användning eller avhändande och bortfors-
lande av farligt material, skulle Bolaget kunna 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. Det finns en risk 
för att problem kan uppstå i framtiden i relationen med de 
anställda och deras representanter, framförallt för det fall 
Bolaget av en eller annan anledning tvingas genomföra 
ytterligare uppsägningar till följd av neddragningar av verk-
samheten. Om sådana problem resulterar i strejk, lock-out 
eller liknande stridsåtgärder kan detta medföra avbrott i 
Bolagets verksamhet och få negativa följder för Bolagets 
finansiella ställning och resultat.

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 Bolagets 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.

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 
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påverkas negativt av ändringar i tillämplig lagstiftning. 
Sådana inskränkningar i rätten att använda Bolagets acku-
mulerade skattemässiga underskott kan medföra negativa 
effekter på Bolagets finansiella ställning och resultat.

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 eventuella framtida ersätt-
ningar enligt Bolagets partneravtal betalas i utländsk valuta. 
Eftersom Active Biotech ej använder terminer eller optioner 
för att säkra valutarisker kan valutakurseffekter få direkt 
genomslag i Bolagets räkenskaper, vilket kan leda till nega-
tiva effekter på Bolagets finansiella ställning och resultat.

Kreditrisk avser risken för att en motpart inte fullgör sina 
åtaganden att betala en skuld eller betala ränta som löper på 
sådan skuld, till exempel såvitt avser Bolagets hyresgäster i 
fastigheten i Lund. För det fall någon motpart inte kan full-
göra sina åtaganden mot Active Biotech kan Bolagets finan-
siella ställning och resultat komma att påverkas negativt.

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, till 
exempel på grund av att Erbjudandet inte kan genomföras 
som planerat, 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 ställ-
ning och resultat.

Ränterisk avser risken att Active Biotechs exponering  
för förändringar i marknadsräntan påverkar Bolagets netto-
resultat negativt. Räntebindningstiden på Bolagets finans-
iella tillgångar och skulder är den mest betydande faktorn 
som inverkar på ränterisken. Förändringar i marknads-
räntan skulle kunna inverka negativt på Bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till Erbjudandet och Bolagets aktier

Aktiekurs och likviditet
En investering i aktier kan minska i värde och det finns en 
risk att en investerare som investerar i Erbjudandet inte 

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. Aktiekursen för värdepapper utgivna av läke-
medels-, bioteknik- och andra life science-bolag kan vara 
mycket volatil. Active Biotechs aktiekurs skulle kunna 
påverkas negativt om läkemedel som har utvecklats av 
Bolaget eller andra företag inte lyckas i kliniska prövningar 
eller misslyckas med att erhålla myndighetstillstånd, oavsett 
om sådana misslyckanden är direkt eller indirekt 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 negativt till följd av mark-
nadsvolatilitet (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 Erbjudandet. 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 Biotech-aktien 
medföra ökade aktiekursfluktuationer. Begränsad likviditet  
i Bolagets 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. Så länge ingen utdelning lämnas 
kommer eventuell avkastning på en investering i  
Erbjudandet endast att, om alls, genereras genom aktie-
kursens utveckling.

Teckningsåtaganden och emissionsgaranti gällande  
Erbjudandet är inte säkerställda
Active Biotech har erhållit teckningsåtaganden motsvarande 
cirka 41 procent av Erbjudandet och emissionsgaranti 
omfattande 10 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av 
Erbjudandet. Erbjudandet omfattas därmed av tecknings-
åtaganden och emissionsgaranti om cirka 30 MSEK, 
motsvarande cirka 61 procent av Erbjudandet. Åtagandena 
är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärr-
medel eller pantsättning eller liknande arrangemang, 
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varför det finns en risk att sådana åtaganden inte kommer 
att infrias. Detta skulle kunna ha en negativ inverkan på 
Erbjudandets genomförande. 

Ägare med betydande inflytande
Bolagets största aktieägare MGA Holding AB som innehar 
cirka 26,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, har 
åtagit sig att teckna sin företrädesrättsandel i nyemissionen. 
MGA Holding AB:s ägande i Bolaget kan således komma 
att öka ytterligare efter Erbjudandets genomförande. Följ-
aktligen kan MGA Holding AB i nuläget, men även efter 
Erbjudandets genomförande, komma att utöva ett bety-
dande inflytande över viktiga beslut som kräver aktieägarnas 
godkännande, exempelvis tillsättande och avsättande av 
styrelseledamöter, och det finns en risk att MGA Holding 
AB:s intressen kan komma att avvika från eller konkurrera 
med Bolagets och/eller övriga aktieägares intressen. MGA 
Holding AB kan i sådana fall, baserat på sitt innehav i 
Bolaget, komma att fatta beslut som främst tillgodoser egna 
intressen. Sådana konflikter kan få en negativ inverkan på 
Active Biotechs verksamhet, resultat och finansiella ställning. 
Utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler finns 
inget system i Bolaget som gör att kontrollen inte missbrukas.

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 omfatt-
ning som före Erbjudandet.

Deltagande i framtida nyemissioner
Om Active Biotech emitterar nya aktier ska aktieägare som 
en generell regel ha företrädesrätt till att teckna nya aktier i 
förhållande till antalet innehavda aktier vid emissionen. 
Aktieägare i andra länder än Sverige kan dock vara föremål 
för begränsningar som förhindrar dem att delta i sådana 
nyemissioner och/eller begränsar och försvårar deras delta-
gande på andra sätt. Exempelvis riktar sig inte Erbjudandet 
till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, 
Australien, Japan eller Kanada eller till någon person i  
en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna 
Erbjudandet eller där Erbjudandet skulle förutsätta ytterli-
gare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt 
svensk rätt.

Aktieägare i USA kan vara förhindrade att utöva sin före-
trädesrätt att teckna sig för nya aktier eller teckningsop-
tioner som inte är registrerade i enlighet med Securities Act 
och inget undantag från registreringskraven är tillämpligt. 
Aktieägare i andra jurisdiktioner utanför Sverige kan 
påverkas på liknande sätt om teckningsrätterna eller de nya 
aktierna inte är registrerade hos de berörda myndigheterna i 
sådana jurisdiktioner. Active Biotech har ingen skyldighet 
att utreda om det finns krav på registrering enligt Securities 
Act eller motsvarande lagstiftning i andra jurisdiktioner än 
Sverige och Bolaget har inte någon skyldighet att ansöka om 
registrering av Bolagets aktier eller försäljning av Bolagets 
aktier i enlighet med sådan lagstiftning utan-för Sverige. De 
eventuella begränsningarna för aktieägare i länder utanför 
Sverige att delta i nyemissioner kan innebära att deras 
ägande späds ut och minskar i värde.
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Den extra bolagsstämman i Active Biotech beslutade den 19 mars 2018 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för 
Bolagets aktieägare. 

Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst cirka 250 000 SEK, från 500 000 SEK till högst 
cirka 750 000 SEK, genom utgivande av högst 48 412 160 nya aktier. 1 Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya 
aktier i Erbjudandet. Två befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskursen uppgår till 1 SEK per aktie, 
vilket innebär att Erbjudandet, om det fulltecknas, tillför Active Biotech cirka 48 MSEK före emissionskostnader. 

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen var den 26 mars 2018. Teckning ska ske under perioden 28 mars–11 april 
2018. Teckning kan även ske utan företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av avsnittet ”Villkor och anvisningar”. 

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 33,3 procent, men har 
möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

MGA Holding AB, Nordstjernan AB, Peter Sjöstrand och Peter Thelin (med bolag) har åtagit sig att teckna sina respektive 
företrädesrättsandelar i nyemissionen, motsvarande cirka 41 procent av nyemissionen. Peter Thelin har därutöver lämnat en 
emissionsgaranti omfattande 10 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av nyemissionen. Erbjudandet omfattas därmed  
av teckningsåtaganden och emissionsgaranti om cirka 30 MSEK, motsvarande cirka 61 procent av Erbjudandet. Åtagandena 
är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang. För mer information,  
se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” under rubriken ”Teckningsåtaganden och emissionsgaranti”.

 

Härmed inbjuds aktieägarna i Active Biotech att med företrädesrätt 
teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet.

Lund den 27 mars 2018

Active Biotech AB (publ)
Styrelsen

1) Aktiens kvotvärde är 500 000  kronor.

                                                  96 824 320
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Active Biotech är ett bolag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel inom medicinska områden där kroppens 
immunförsvar är av central betydelse. Forskningsportföljen innefattar i huvudsak projekt för utveckling av läkemedel mot 
neurodegenerativa sjukdomar och cancer. Från inledningen av 2016 är Active Biotech organiserat som ett virtuellt forsk-
ningsbolag, vilket innebär att all utveckling av projekten sker via partners då Bolaget ej förfogar över egna laborativa resurser. 
Active Biotech har sedan 2004 ett avtal med det israeliska läkemedelsbolaget Teva Pharmaceuticals Industries Ltd (”Teva”) 
avseende utveckling och kommersialisering av laquinimod. Under 2016 utlicensierades Bolagets läkemedelssubstans 
ANYARA för immunterapi vid cancer till NeoTX Therapeutics Ltd (”NeoTX”).

Samarbetsavtalen med Teva och NeoTX har fortsatt en avgörande inverkan på Bolagets framtida intäkter och finansiella 
ställning. Teva finansierar en fas 2-studie med laquinimod i Huntingtons sjukdom där resultat beräknas föreligga under det 
andra halvåret 2018. Därutöver förväntas NeoTX, under det andra halvåret 2018, inleda den kliniska utvecklingen av 
ANYARA i kombination med en immunstimulerande PD-1-hämmare. Bolaget fokuserar verksamheten på att säkerställa 
värdeutveckling samt bedriva kommersiella aktiviteter med syfte att finna partners till övriga projekt; tasquinimod i multipelt 
myelom, paquinmod för systemisk skleros och SILC inom immunonkologi.

Bolagets rörelsekapital är inte tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Active 
Biotech beräknar att rörelsekapitalbehovet under de kommande tolv månaderna uppgår till cirka 45-50 MSEK. Likviden 
från Erbjudandet, som vid full teckning uppgår till cirka 48 MSEK, avses i sin helhet att användas till allmänna rörelse- 
kapitalbehov för verksamheten och därmed ge Active Biotech den finansiella uthållighet som krävs för att invänta utfallet  
av pågående kliniska studier samt kunna genomföra förhandlingar med partners kring övriga utvecklingsprojekt. Bolagets 
befintliga likviditet, likviden från Erbjudandet, likviditetstillskott vid den planerade avyttringen av Bolagets fastighet i 
kombination med intäkter från redan ingångna samt förväntade samarbetsavtal förutsätts enligt nuvarande planer att  
finansiera verksamheten. För det fall Erbjudandet inte fulltecknas kommer Bolaget att ytterligare anpassa sina kostnader 
genom att till exempel minska omfattningen av de kommersiella aktiviteter som pågår.

I övrigt hänvisar styrelsen till Prospektet som har upprättats med anledning av Erbjudandet.

Styrelsen för Active Biotech är ansvarig för innehållet i Prospektet. 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 27 mars 2018

Active Biotech AB (publ)
Styrelsen

Bakgrund och motiv
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Villkor och anvisningar

Företrädesrätt och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 26 mars 2018 var  
registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktie-
boken, för Active Biotech äger företrädesrätt att teckna 
aktier i Erbjudandet, i relation till tidigare innehav av aktier. 
En (1) per avstämningsdagen innehavd aktie erhåller en (1) 
teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att 
teckna en (1) ny aktie.

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer 
att få sin ägarandel utspädd med cirka 33,3 procent, vid full 
teckning i Erbjudandet, men har möjlighet att kompensera 
sig för utspädningseffekten genom att sälja sina tecknings-
rätter.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) 
teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för teckning 
av en (1) ny aktie. 

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 1 SEK per aktie. Courtage 
utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i  
Erbjudandet är den 26 mars 2018. Sista dag för handel i  
Bolagets aktie, med rätt till deltagande i Erbjudandet, var  
den 22 mars 2018. Första dagen för handel i Bolagets aktier,  
utan rätt till deltagande i Erbjudandet var den 23 mars 2018.

Teckningsperiod

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske 
under tiden från och med den 28 mars 2018 till och med 
den 11 april 2018.  

Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter 
teckningstidens utgång och därmed förlorar sitt eventuella 
värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras 
från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från  
Euroclear.

Styrelsen för Active Biotech har rätt att förlänga teck-
ningsperioden, vilket – i förekommande fall – kommer att 
meddelas genom pressmeddelande så snart möjligt efter att 
sådant beslut har fattats.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm 
under perioden, från och med den 28 mars 2018 till och 
med den 9 april 2018. Aktieägare skall vända sig direkt till 
sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd  
för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. 
Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handels-
period ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya 
aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på 
sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. ISIN-koden 
för teckningsrätterna är SE0011062462.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

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 avseende 
registrering av teckningsrätter på VP-konto kommer inte att 
skickas ut.

Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken 
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 
Erbjudandet 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, 
Japan eller Kanada, eller i något annat land där deltagande  
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i Erbjudandet skulle förutsätta ytterligare prospekt, registre-
rings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida 
mot regler i sådant land, inte att erhålla några tecknings-
rätter 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 aktie-
ägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid 
inte att utbetalas.

Teckning med stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier i Erbjudandet med stöd av tecknings-
rätter ska ske under perioden 28 mars–11 april 2018. Efter 
teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter  
ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 11 april 2018 
kommer, utan avisering från Euroclear, outnyttjade teck-
ningsrätter att bokas bort från innehavarens VP-konto. 

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat 
måste innehavaren antingen:
n  utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier  

i Erbjudandet senast den 11 april 2018, eller enligt  
instruktioner från tecknarens förvaltare, eller

n  sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas för  
teckning senast den 9 april 2018.

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  
Euroclear ska utnyttjas.

 n  Anmälningssedeln märkt ”Särskild anmälningssedel för 
teckning av aktier med stöd av teckningsrätter” ska 
användas om teckningsrätter har köpts, sålts eller över-
förts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett 
annat antal teckningsrätter än det som framgår av den 
förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teck-
ning av nya aktier. Samtidigt som den ifyllda anmäl-
ningssedeln 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.  

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast 
kl 17.00 den 11 april 2018. Eventuell anmälningssedel som 
sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teck-
ningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller 
juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en 
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna 
att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmäl-
ningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan 
är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB 
Emissioner/Active Biotech
Box 55691 
102 15 Stockholm
Tfn: 08-503 015 95 
Email: ta@mangold.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på Active 
Biotechs hemsida, www).activebiotech.com, samt på  
Mangolds hemsida, www).mangold.se och kan även beställas 
från Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) under 
kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. Anmälnings-
sedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast 
den 11 april 2018.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige  
berättigade 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/BIC: SWEDSESS
IBAN-nummer: SE42 8000 0890 1193 3177 7632
Bankkontonummer: 8901-1,933 177 763-2
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Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-konto-
nummer och referensen från emissionsredovisningen anges. 
Sista betalningsdag är den 11 april 2018. 

Om teckning avser ett annat antal aktier än vad som 
framgår av emissionsredovisningen ska istället ”Särskild 
anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teck-
ningsrätter” användas, vilken tillhandahålls på Active 
Biotechs hemsida, www).activebiotech.com, samt kan 
beställas från Mangold under kontorstid på telefon  
+46 (0) 8-503 01 595. Betalningen ska ske enligt ovan angiven 
instruktion. Som referens, ange VP-kontonummer eller 
person-/organisationsnummer. Anmälningssedel och betalning 
ska vara Mangold tillhanda senast den 11 april 2018.

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.

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under 
perioden den 28 mars 2018 till och med 11 april 2018. 
Anmälan om teckning utan företrädesrätt görs genom att 
anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, under-
tecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan eller 
till förvaltaren. Någon betalning skall ej ske i samband med 
anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. 
Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara 
Mangold tillhanda senast klockan 17.00 den 11 april 2018. 
Det är endast tillåtet att insända en (1) Anmälningssedel för 
teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. 
Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan 
hänseende. Observera att anmälan är bindande. Är depån 
kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringsspar-
konto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning. 

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in 
på www).mangold.se/aktuella-emissioner/ och följ instruk-
tionerna. Vid teckning av aktier utan företräde samt vid 
andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och teck-
naren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta 
in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och 
identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värde-
pappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För 

fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in 
om personen har annat medborgarskap än svenskt eller 
ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgar-
skapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en 
nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer 
(företag) måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity  
Identifyer). Mangold kan vara förhindrad att utföra transak-
tionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan 
företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelnings-
besked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt 
besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd 
avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som 
inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan teck-
nade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försälj-
ningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga 
priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen 
erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för 
hela eller delar av mellanskillnaden. 

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas 
dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och 
anmält sig för teckning även utan företrädesrätt, varvid – 
vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det 
antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teck-
ning 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 överteck-
ning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier 
som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter åter-
stående aktier ska tilldelas de personer som enligt avtal med 
Bolaget i förväg åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, i 
förhållande till gjorda åtaganden.  

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 i slutet av april 2018. Därefter kommer BTA att bokas 
om till vanliga aktier. Någon VP-avi utsänds ej i samband 
med denna ombokning.
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Handel med BTA

Handel med BTA beräknas ske på Nasdaq Stockholm under 
perioden från och med den 28 mars 2018 fram till dess att 
nyemissionen har registrerats av Bolagsverket. Värdepap-
persinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med 
förmedling av köp och försäljning av BTA. ISIN-koden för 
BTA är SE0011062470.

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 16 april 2018 genom ett pressmeddelande från 
Active Biotech.

Handel med aktier som omfattas av Erbjudandet

Active Biotechs aktier är upptagna till handel på Nasdaq  
Stockholm, Small Cap. Efter att Bolagsverket har registrerat  
de nya aktierna kommer även de att handlas på Nasdaq  
Stockholm. Sådan handel beräknas inledas i slutet av april 
2018.

Oåterkallelig teckning

Bolaget har inte rätt att avbryta Erbjudandet. Teckning av 
aktier i Erbjudandet är oåterkallelig och tecknaren får inte 
återkalla eller förändra teckningen, såtillvida 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 tecknings-
likviden 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 Mangold under kontorstid på 
telefon +46 (0) 8-503 01 595.
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Läkemedelsutveckling

Inledning

Active Biotech är ett bolag fokuserat på forskning och 
utveckling av läkemedel inom medicinska områden där 
immunförsvaret är av central betydelse. Forskningsport-
följen innefattar i huvudsak projekt för utveckling av  
läkemedel mot neurodegenerativa sjukdomar och cancer. 

I avsnittet nedan tillhandahålls 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 FDA (www).fda.gov). 
En närmare beskrivning av Bolagets verksamhet tillhanda-
hålls 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 kunna 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 miss-
visande. 

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 i genomsnitt tolv år och kostnaden uppgår  
i regel till mellan fem och tio miljarder SEK, varav den 
största andelen är hänförlig till den kliniska utvecklingen 
med studier på stora grupper av friska frivilliga och pat-
ienter. Utvecklingsfasen omfattar många steg och i varje  
steg gallras ett antal projekt eller kandidater ut på grund  
av olika prioriteringar.

Preklinisk forskning och utvecklingsforskning
Preklinisk forskning består av de aktiviteter som bedrivs av 
kemister, biologer och farmakologer som utvecklar och 
testar nya substanser. Förr sökte man ofta efter nya medi-
ciner bland naturligen förekommande ämnen, t.ex. örter, 
svampar, alger m.m. Fann man att en sådan substans hade 
biologisk aktivitet extraherades den aktiva substansen från 
sin naturliga källa och identifierades för att sedan synteti-
seras på kemisk väg. Därefter eftersträvades 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, s.k. combinatorial 
chemistry och high throughput screening (HTS). Dessa 
metoder har förkortat tiden till identifieringen av möjliga 
läkemedelssubstanser. Hundratusentals molekyler kan 
undersökas på relativt kort tid. Eftersom mängder av 
substanser ratas innan en lämplig kandidat hittats måste  
ett mycket stort antal substanser undersökas. När en 
lämplig substans funnits går utvecklingen över i nästa fas; 
utvecklingsforskning.

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 till-
verkning av läkemedlet utarbetas för att möjliggöra att 
medlet kan göras tillgängligt för klinisk prövning med ett 
stort patientantal och därefter för allmän användning. 
Denna process, vanligen benämnd utvecklingsforskning, 
brukar inledas fyra till fem år innan de kliniska prövning-
arna avses genomföras.

Att omsätta en vetenskaplig teori till ett nytt läkemedel 
tar i genomsnitt tolv år. Under denna tid studeras dator-
genererade 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 
biverkningar 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 Läkemedelsverket. Företagets ansökan och veten-
skapliga dokumentation granskas av oberoende medicinska 
experter som bedömer om prövningen kan påbörjas eller 
om ytterligare dokumentation 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.
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Fas 1
Fas 1 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. 

Fas 2
Fas 2 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 3). Antalet patienter i fas 2 är relativt 
begränsat.

Fas 3
Fas 3 påbörjas endast om resultaten i fas 2 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 ”dubbelblindrandomi-
serad” och anses vara den metod som ger den bästa och 
mest objektiva värderingen. Först när prövningen avslutas 
redovisas vilka patienter som fått det nya läkemedlet respek-
tive placebo. Därefter kan man avläsa och utvärdera vilken 
effekt det nya läkemedlet haft jämfört med placebo. I fas 
3-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 
prövningar för att verifiera resultaten. 

Registrering
Efter fas 3-prövningarna kan ansökan om godkännande 
inges till berörda läkemedelskontrollmyndigheter, i Europa 
företrädesvis till den gemensamma myndigheten EMA och i 
USA till FDA. En ansökan ska innehålla all dokumentation 
som belyser produktens kvalitet, säkerhet och effektivitet. 

En ansökan kan omfatta 100 000-tals sidor. De nedlagda 
forsknings- och utvecklingskostnaderna är ansenliga, i stor-
leksordningen miljardtals kronor. Av tio till 15 produkter 
som blir föremål för fas 1-studier är det normalt endast en 
produkt som överlever fram till myndighetsgodkännande. 

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 even-
tuell godkänd tillräcklig ersättning inte kan upprätthållas, 
att eventuella begränsningar från olika betalare innebär ett 
lägre pris eller en minskad efterfrågan på Bolagets produkter 
eller att det för läkemedelsprodukter existerande ersättnings-
systemet förändras till nackdel för Bolaget. 
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Bolagets verksamhet

Active Biotech i korthet

Active Biotech är ett bolag fokuserat på utveckling av läke-
medel inom medicinska områden där immunförsvaret är  
av central betydelse. Projektportföljen innefattar i huvudsak 
projekt för utveckling av läkemedel mot neurodegenerativa 
sjukdomar och cancer.

Active Biotech är först med att utveckla substansklassen 
quinoliner som uppvisar attraktiva immunmodulerande 
egenskaper med relevans för både neurodegeneration och 
cancer. Bolaget besitter unik expertis och ett brett patent-
skydd inom området, vilket omfattar en rad produktpatent 
och andra patent såväl som teknologi för att fullt ut kunna 
exploatera potentialen i plattformen. Vidare besitter Bolaget 
kompetens och ett brett patentskydd inom ANYARA- 
projektet, en tumörriktad immunterapi.

Active Biotech inväntar studieresultat från fas 2-studien 
LEGATO-HD avseende laquinimod i Huntingtons sjuk-
dom, som bedrivs av Teva. Studieresultat förväntas erhållas 
under det andra halvåret 2018. Vidare förväntas Bolagets 
partner NeoTX starta en klinisk fas 1b-studie med 
ANYARA i kombination med en PD-1-hämmare i patienter 
med avancerad cancer. Bolagets projekt RhuDex är utlicen-
sierat till MediGene AG (”MediGene”) för fortsatt klinisk 
utveckling. För övriga projekt i Active Biotechs projekt-
portfölj bedrivs för närvarande kommersiella aktiviteter, 
med syfte att säkerställa fortsatt värdeutveckling och  
utlicensiering. 

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 namn- 
ändrades samtidigt till Active Biotech AB. Samma år  
förvärvade 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 (”Pharmacia”) (senare 
förvärvat av Pfizer). Köpet inkluderade forskningsanläggning, 
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 inte heller aktieägare i Active Biotech.

1999 
Under den senare delen av 1999 beslutades att fokusera forsk-
ningsaktiviteterna. Det brittiska dotterbolaget Actinova Ltd 
avvecklades då dess verksamhet låg utanför ramen för Active 
Biotechs strategiska fokus. För att ytterligare koncentrera 
verksamheten till läkemedelsforskning samlades de verksam-
heter och bolag som inte var aktiva inom läkemedelsområdet 
under bolaget Wilh. Sonesson AB. Aktierna i Wilh. Sonesson 
AB delades ut till aktieägarna i Active Biotech 1999 och note-
rades samtidigt på Stockholmsbörsen.

2001
2001 beslutade Active Biotech att ytterligare koncentrera verk-
samheten och öka satsningarna på forsknings- och utvecklings-
verksamheten 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 samarbetsavtal med det 
israeliska läkemedelsbolaget Teva avseende utveckling och 
kommersialisering av laquinimod.

2010 
I februari 2010 förvärvade Teva ytterligare rättigheter till laqui-
nimod, varigenom även Norden och Baltikum, marknader 
som tidigare ägdes av Active Biotech, förvärvades av Teva.

I december 2010 presenterades framgångsrika resultat 
från fas 3-studien ALLEGRO med läkemedelskandidaten 
laquinimod för behandling av MS.
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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. 

I augusti 2011 presenterades resultat från den andra fas 
3-studien, BRAVO, med laquinimod som visade att det 
primära kliniska målet, att minska antalet relapser per år, 
inte uppnått statistisk signifikans. 

Under 2011 inleddes en global, registreringsgrundande 
fas 3-studie (10TASQ10) för tasquinimod

2012
I augusti 2012 meddelades att en tredje fas 3-prövning i 
MS, CONCERTO, påbörjats i Tevas regi.

En total översyn av verksamheten genomfördes för att  
på ett optimalt sätt kunna möta projektens behov. Verksam-
heten förbereddes för att fokuseras på genomförandet av fas 
3-studien av tasquinimod samt utvecklandet av ISI-platt-
formen (nuvarande SILC). Bolaget genomförde som en 
konsekvens av denna översyn en neddragning av personal-
styrkan med 19 personer till cirka 60 anställda.

2014
I maj 2014 meddelades att EMA:s 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. Active 
Biotech och Teva fortsatte dock att driva den kliniska 
utvecklingsplanen för laquinimod för behandling av MS 
och under hösten 2014 utvidgades det kliniska programmet 
då fas 2-studier startades i PPMS, benämnd ARPEGGIO 
och i Huntingtons sjukdom (LEGATO-HD).

I november 2014 beslutades att inte fortsätta den kliniska 
utvecklingen i egen regi för projekten ANYARA och paqui-
nimod samt avsluta alla vidare vetenskapliga aktiviteter 
kring dessa. Endast kommersiella aktiviteter för utlicensie-
ring bedrevs därefter.

2015
I april 2015 rapporterade Active Biotech och dess sam-
arbetspartner Ipsen resultaten från fas 3-prövningen 
10TASQ10. Det primära målet med studien uppnåddes 
men resultaten bedömdes sammantaget inte tillräckligt 
starka för att ett marknadsgodkännande skulle erhållas 
varför den fortsatta utvecklingen av tasquinimod för 

behandling av prostatacancer avslutades. Active Biotechs 
verksamhet fokuseras därefter primärt på laquinimod-
projekten. I samband med neddragningen av verksamheten 
tvingades Bolaget varsla 47 medarbetare om uppsägning. 

I april rekryterades den första patienten till en fas 2-studie 
(ARPEGGIO) för utvärdering av laquinimod för behand-
ling av PPMS. I juni 2015 meddelades att den pågående fas 
3-prövningen CONCERTO i RRMS var fullrekryterad. 

2016
I januari 2016 meddelades att behandling av patienter med 
hög dos (1,2 mg) laquinimod i de pågående kliniska studi-
erna i MS avbryts. Båda studierna fortsatte enligt plan på den 
lägre doseringen. Under samma månad meddelades att även 
behandling på högsta dos (1,5 mg) avslutats i fas 2-studien 
med laquinimod i Huntingtons sjukdom. Detta gjordes med 
hänsyn till patientsäkerhet och av försiktighetsskäl. 

I mars 2016 meddelades att Active Biotech har skickat in 
en patentansökan och planerar utveckling av tasquinimod 
för behandling av multipelt myelom.

I oktober 2016 meddelade Bolaget att man tecknat ett 
utvecklings- och licensavtal för Active Biotechs läkemedels-
substans ANYARA med det israeliska bolaget NeoTX. I 
enlighet med villkoren i avtalet ges NeoTX exklusiv rätt att 
globalt utveckla och kommersialisera ANYARA för behand-
ling av cancer samt ansvar för den fortsatta finansieringen 
därav.

2017
I januari 2017 meddelades att det Europeiska Patentverket 
beviljar Active Biotechs patent som skyddar tasquinimod  
för användning vid behandling av multipelt myelom. Det 
beviljade patentet har en skyddstid som löper till år 2035.

I april meddelade bolaget att FDA beviljar särläkemedel-
status för tasquinimod, för behandling av multipelt myelom.

I maj rapporterade bolaget och dess partner Teva att det 
primära kliniska målet i fas 3-studien med laquinimod i 
RRMS (CONCERTO) inte uppnåddes. De sekundära 
studiemålen relaterade till sjukdomsskov och MRI-para-
metrar var i linje med tidigare studier. I början av december 
meddelades vidare att den primära målparametern, hjärn-
atrofi, mätt som procentuell förändring av hjärnvolymen 
från studiestart till vecka 48, inte uppnåddes i fas 2-studien 
(ARPEGGIO) med laquinimod i PPMS. Detta innebär att 
Active Biotechs partner Teva inte fortsätter utvecklingen av 
laquinimod i MS.
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Organisation och anställda

Active Biotech har erfarna och skickliga ledande befattnings-
havare, där många varit anställda i Bolaget i 20 år och innan 
dess haft framträdande befattningar inom läkemedelsindu-
strin eller vid ansedda akademiska institutioner.

Bolagets verksamhet är inriktad på att stötta samarbets-
partnern Teva i utvecklingen av laquinimod och samar-
betspartnern NeoTX i utvecklingen av ANYARA. 
Därutöver fokuserar verksamheten på att säkerställa värde-
utveckling och bedriva kommersiella aktiviteter med syfte 
att finna partners till övriga projekt. Per utgången av  
2015 och 2016 hade Active Biotech totalt 51 respektive  
17 anställda. Antalet anställda i koncernen uppgick per 
den 31 december 2017 till 17 personer, varav cirka hälften  

1)  www).tevapharm.com.
2)  www).neotx.com.
3)  www).medigene.com.

är kopplade till drift och skötsel av fastigheten samt service 
till hyresgäster.  

Projektportfölj

Inledning
Active Biotechs partner Teva1 har idag en pågående klinisk 
studie med laquinimod i Huntingtons sjukdom. Vidare 
förbereder Bolagets partner NeoTX för fortsatt klinisk 
utveckling av ANYARA inom immunonkologi.2 Därutöver 
bedriver Active Biotech kommersiella aktiviteter, med syfte att 
säkra värdeutveckling och finna partners för fortsatt utveckling 
av projekten tasquinimod, paquinimod och det prekliniska 
projektet SILC. Samarbetspartnern MediGene ansvarar för den 
kliniska utvecklingen av RhuDex.3 

Tasquinimod 

SILC 

ANYARA 

Paquinimod 
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(Legato-HD)

Projekt i pågående utveckling

Projekt för utlicenciering
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Laquinimod 
Inledning

Laquinimod har utvecklats som en oral behandling av neuro-
degenerativa/inflammatoriska sjukdomar. Projektet med  
laquinimod har fokuserat främst på behandling av MS men 
utvärderas i nuläget i en klinisk fas 2-studie, som en möjlig 
behandling för patienter med Huntingtons sjukdom. Active 
Biotech har sedan 2004 avtal med läkemedelsbolaget Teva  
avseende utveckling och kommersialisering av laquinimod.

Projektet har genomgått en mycket omfattande klinisk 
utveckling och uppskattningsvis har över fem miljarder SEK 
hittills investerats i projektet, där Bolagets partner Teva har 
finansierat huvuddelen.

Verkningsmekanism

Laquinimod är en quinolin-substans med immunmodulerande 
egenskaper. Istället för att primärt trycka ner immunförsvaret, 
påverkar laquinimod immunförsvaret kvalitativt. Ett flertal 
prekliniska studier belyser och stödjer laquinimods unika  
verkningsmekanism med en nervskyddande och anti- 
inflammatorisk effekt. Omfattande forskning tyder på att  
laquinimod har effekt direkt i det centrala nervsystemet 
(”CNS”). Studier i experimentella modeller för demyelinisering 
och inflammation i hjärnan förknippade med neurodegene-
rativa sjukdomar har visat att laquinimod minskar nedbryt-
ningen av myelinet som omger nervfibrerna samt minskar 
skadorna på nervfibrer, vilket leder till minskad neurodege-
neration och minskad förlust av hjärnvävnad. I prekliniska 
modeller har det också visats att laquinimod ökar mängder 
BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor), ett signalpro-
tein som agerar som nervtillväxtfaktor, och på så sätt bidrar 
till nervcellernas överlevnad. BDNF förekommer i lägre 
nivåer hos patienter med Huntingtons sjukdom än hos friska. 
Laquinimod har därutöver effekt på inflammation i CNS, 
vilket är viktigt då inflammation kan vara en underliggande 
mekanism för nedbrytning av nervceller i Huntingtons 
sjukdom.

Laquinimod i Huntingtons sjukdom

Baserat på laquinimods effekter på inflammation och  
nervprotektion påbörjades utveckling av laquinimod för 
behandling av Huntingtons sjukdom (HD), en ovanlig 
neurodegenerativ sjukdom. Laquinimod har erhållit särläke-
medelsstatus för denna indikation av FDA. Fas 2-studien 
LEGATO-HD, den första studien av laquinimod i 

Huntingtons sjukdom, startade 2014. Studien är randomi-
serad, placebokontrollerad och utvärderar daglig dosering av 
0,5 och 1,0 mg laquinimod som potentiell behandling för 
patienter med Huntingtons sjukdom. Cirka 350 patienter 
randomiserades i studien, huvudsakligen inom EU och 
USA. Den primära målparametern för studien är förändring 
från behandlingsstart, till efter tolv månaders behandling, 
jämfört med placebo, i den s.k. “Unified Huntington’s 
Disease Rating Scale-Total Motor Scale” (UHDRS-TMS), 
en sjukdomsskala som mäter bland annat motorisk färdighet 
och kognitiv funktion. Resultat från studien förväntas före-
ligga under andra halvåret 2018. 

Om Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en förödande ärftlig, nervned-
brytande, neurologisk och neuropsykiatrisk sjukdom. De 
tidigaste symptomen är ofta ofrivilliga rörelser och subtila 
problem med sinnesstämning eller mentala förmågor. En 
generell brist på koordination och ostadiga rörelser följer ofta 
därpå. Fysiska och mentala förmågor försämras när sjuk-
domen fortskrider och heltids omvårdnad krävs under senare 
stadier av Huntingtons sjukdom. Sjukdomen ger sig oftast 
tillkänna i vuxenlivet och drabbar män och kvinnor i samma 
omfattning. Huntingtons sjukdom leder vanligen till döden 
femton till tjugo år efter att den först gav sig tillkänna.

Sjukdomen uppstår på grund av genetiskt programmerad 
nedbrytning av hjärnceller i vissa områden av hjärnan. 
Denna nedbrytning orsakas av en dominant mutation i 
någon av en individs två kopior av en gen kallad huntingtin. 
Huntingtons sjukdom är oftast nedärvd från föräldrarna, 
endast cirka tio procent av fallen beror på att en ny muta-
tion skett. Det är den vanligaste genetiska orsaken till onor-
mala ofrivilliga rörelser kallade ”chorea”, varför sjukdomen 
tidigare kallades Huntington chorea, eller i Sverige, dans-
sjuka.

Huntingtons sjukdom är en ovanlig sjukdom som 
drabbar cirka en av 10 000 individer.1 Den är vanligare 
bland folk av europeisk härkomst än hos asiatiska folkslag. 
Den i nuläget tillgängliga medicinska behandlingen för 
patienter med Huntingtons sjukdom är inriktad på att 
lindra symptom och kan på så vis förbättra livskvalitén. Det 
finns däremot inga tillgängliga behandlingar som stoppar 
eller bromsar sjukdomens utveckling. Det finns ett stort 
medicinskt behov att säkra behandlingar med effekt på 
själva sjukdomen. 

1)  www).tevapharm.com; Baig et al, 2016.
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Kliniska resultat med laquinimod i RRMS och PPMS

Det globala kliniska utvecklingsprogrammet som utvärderar 
laquinimod i RRMS inkluderar två tidigare genomförda fas 
3-studier, ALLEGRO och BRAVO, samt fas 3-studien 
CONCERTO som utvärderade laquinimod i 2 199 patienter. 
Resultaten från CONCERTO-studien meddelades i maj 
2017 och det primära kliniska målet, tid till bekräftad funk-
tionsnedsättning efter tre månaders behandling, mätt enligt 
EDSS-skalan (Expanded Disability Status Scale), uppfylldes 
inte, ej heller efter sex och nio månaders behandling. Övriga 
studieresultat visar emellertid att sekundära mål uppnåddes 
i likhet med de tidigare fas 3-studierna. Minskning av 
hjärnvolym – en indikator på funktionsnedsättning över  
tid – i förhållande till studiestart visade en 40-procentig 
reduktion, jämfört med placebo vid månad 15 (p < 0,0001). 
Tid till första skov förlängdes (p = 0,0001).  Årlig skov- 
frekvens visade 25 procent riskreduktion (p=0,0001). 
Antalet T1-lesioner vid månad 15 visade en minskning på 
30 procent (p=0,004). Den mycket goda kliniska säkerhets-
profilen för laquinimod 0,6 mg/dag, som studerats tidigare 
med över 12 000 patientår av exponering, bekräftades i 
CONCERTO. Mot bakgrund av resultaten från 
CONCERTO avser Teva, som tidigare meddelats, inte  
att fortsätta utvecklingen av laquinimod i RRMS. 

I april 2015 rekryterades den första patienten till 
ARPEGGIO-studien, en randomiserad placebo- 
kontrollerad fas 2-studie som utvärderar laquinimod  
i PPMS. Resultat från studien meddelades i början av 
december 2017 och den primära målparametern, hjärn-
atrofi, mätt som procentuell förändring av hjärnvolymen 
(PBVC) från studiestart till vecka 48, uppnåddes inte efter 
dagliga orala doser med 0,6 mg laquinimod. Det sekundära 
målet, tid till bekräftad funktionsnedsättning, uppnåddes 
likaså inte. Det observerades dock en reduktion av nya 
T2-lesioner hos de som behandlades med laquinimod 0,6 
mg, vilket tyder på en effekt på inflammation i CNS även i 
patienter med PPMS. Den kliniska säkerhetsprofilen för 
laquinimod 0,6 mg dagligen i PPMS-patienter var snarlik 
den i patienter med RRMS. Detta innebär att Teva avslutar  
all utveckling av laquinimod i MS.

Laquinimod i övriga indikationer

Laquinimod har tidigare även uppvisat effekt i kliniska 
prövningar för andra autoimmuna sjukdomar såsom 
inflammatorisk tarmsjukdom och lupus nefrit. Ingen 
klinisk utveckling avseende dessa indikationer bedrivs 
emellertid i nuläget.

ANYARA
Inledning

ANYARA är en tumörriktad immunterapi som ökar 
immunförsvarets förmåga att känna igen och döda tumörer. 
Active Biotech har sedan 2016 avtal med NeoTX avseende 
utveckling och kommersialisering av ANYARA för cancer-
indikationer. 

Verkningsmekanism

ANYARA är ett proteinläkemedel, en så kallad tumörriktad 
superantigen-substans (Tumor Targeting Supe-rantigen; 
TTS). ANYARA består av Fab-fragmentet från en anti-
kropp som binder till tumörantigenet 5T4, som uttrycks  
på många olika typer av solida tumörer. Antikroppsdelen är 
sammanslaget med ett bakteriellt superantigen som binder 
till och aktiverar cancerdödande T-celler i immunförsvaret. 

Sammanfattningsvis så fungerar ANAYRA genom att 
aktivera T-cellerna i kroppens immunförsvar och styra dem 
till 5T4-proteinet på tumören. Detta leder till en ansamling 
av aktiverade T-celler i tumören och avdödning av tumör-
cellerna.

ANYARA i kombination med ”checkpoint”-hämmare

”Checkpoint”-hämmare är en grupp av cancerläkemedel 
som fungerar genom att öka patientens immunsvar mot 
tumören. Trots den senaste tidens stora framgångar med 
”checkpoint”-hämmare’ i olika cancerformer, där behand-
ling i flera fall saknats, är det fortfarande relativt få patienter 
som svarar på behandling och nya behandlingsstrategier 
behövs. En anledning till att patienterna inte svarar på 
”checkpoint”-terapierna antas vara att kroppens immun-
försvar inte känner igen tumörcellerna. ANYARA ökar 
synligheten av tumören och under 2017 har ett omfattande 
prekliniskt program genomförts i samarbete med bolagets 
partner, NeoTX, med fokus på att visa kombinationseffekter 
med ANYARA och så kallade ”checkpoint”-hämmare, 
framförallt PD-1-hämmare. Pre-kliniska data från flera olika 
cancermodeller visar på synergistisk effekt när man kombi-
nerar ANYARA med PD-1-hämmare vilket stöder hypotesen 
att ANYARA kan förstärka effekten hos PD-1-hämmare som 
till exempel Keytruda. Nya patentansökningar har lämnats  
in för att skydda användningen av ANYARA i denna kombi-
nation. Vid ett beviljande ger dessa patentansökningar en 
möjlig förlängning av patentskyddet för ANYARA till 2036. 

Förberedelser för en klinisk studie med ANYARA i 
kombination med en PD-1-hämmare, en kombinations-
strategi i linje med ANYARAs verkningsmekanism, i 
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patienter med olika former av avancerad cancer pågår. 
Studien planeras att starta under andra halvåret av 2018.

Immunaktiverande ”checkpoint”-inhibitorer som Keytruda 
och Opdivo, verkar genom att blockera immundämpande 
PD-1-receptorer på T-cellerna, och har revolutionerat 
behandlingen av svåra cancerformer. Försäljning överstiger 
redan 8 miljarder USD och förväntas nå en försäljning av  
35 miljarder USD år 2024.1 Trots stora framgångar finns det 
ett behov av att öka andelen patienter som svarar på behand-
ling, något som kan åstadkommas genom kombinations-
behandling med ANYARA.

Kliniska resultat med ANYARA i solida cancerformer

Kliniskt har utvecklingen av ANYARA främst fokuserat  
på cancerformer med stort medicinskt behov. Positiva data 
redovisades från fas 1-studier avseende lungcancer, njur-
cancer och cancer i bukspottkörteln, där ANYARA har 
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, samt ökade immunsystemets 
förmåga att upptäcka tumörer. 

Resultaten från fas 2/3-prövningen med ANYARA i 
kombination med interferon-alfa behandling i avancerad 
njurcancer rapporterades i januari 2013. Studien omfattade 
513 patienter och var utformad för att utvärdera ANYARAs 
effekt i kombination med interferon-alfa behandling, 
jämfört med interferon-alfa-behandling som monoterapi. 
Fas 2/3 studien uppvisade god säkerhet, men uppnådde inte 
det primära effektmålet dvs. förlängd totalöverlevnad, i 
ITT-populationen (Intention-to-treat). Emellertid i en 
hypotesgenererande subgruppsanalys visade 25 procent av 
patienterna en statistiskt signifikant behandlingsfördel både 
gällande överlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad 
(PFS). Säkerhetsprofilen var god och i enlighet med tidigare 
observationer. 

Tasquinimod
Inledning

Tasquinimod är en oral immunomodulerande substans,  
avsedd för daglig dosering, som minskar tumörens förmåga 
att växa och spridas. Tasquinimod har primärt utvecklats  
för behandling av prostatacancer och har genomgått klinisk 
utveckling i fas 1-3 men utvärderas i nuläget för klinisk  
utveckling i multipelt myelom.

Verkningsmekanism

Det nertryckta immunförsvaret i tumörmikromiljön är av- 
görande för utvecklingen av multipelt myelom i benmärgen. 
Omfattande preklinisk dokumentation visar att tasquinimod 
har sin verkan på immunhämmande celler i tumörmikro- 
miljön, så kallade myeloida celler. Genom att påverka dessa 
celler underlättar tasquinimod för kroppens eget immun-
system att attackera cancercellerna. I tumörmodeller för 
multipelt myelom visar tasquinimod effekt på tumörtillväxt 
och överlevnad men också tilläggseffekt när tasquinimod 
kombineras med befintlig behandling för multipelt myelom 
som lenalidomid (Revlimid) och bortezomib (Velcade). 
Med en verkningsmekanism som skiljer sig från existerande 
behandling av multipelt myelom har tasquinimod potential, 
som singelterapi och i kombination med andra läkemedel, 
att överkomma resistens och ge ökad överlevnad för patien-
ter som gått i progress på befintlig behandling.

Om multipelt myelom

Multipelt myelom är en ovanlig sjukdom som drabbar färre 
än fem av 10 000, men är ändå en av de vanligaste blod-
cancrarna i världen.2 Multipelt myelom är en obotlig typ av 
cancer där plasmacellerna i benmärgen växer okontrollerat, 
medan andra blodbildande celler som vita och röda blod-
kroppar och blodplättar undertrycks. Detta leder till 
bensmärtor, frakturer, anemi, infektioner och andra kom-
plikationer. Normala plasmaceller producerar antikroppar 
och har en nyckelroll i immunsystemet. Nya behandlingar 
har förbättrat prognosen och livslängden för patienter med 
multipelt myelom. Emellertid återstår ett signifikant medi-
cinskt behov inom behandlingen av multipelt myelom  
eftersom patienterna så småningom går i progress och blir  
resistenta mot befintliga läkemedel. På grund av problemen 
med resistens mot befintliga behandlingar välkomnar  
kliniker och myndigheter fler läkemedel med nya verk-
ningsmekanismer. 

Multipelt myelom-marknaden växer starkt. Inom de  
åtta dominerande läkemedelsmarknaderna (8MM: USA, 
Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien,  
Japan och Kina), uppgick försäljningen av läkemedel för 
behandling av multipelt myelom till 7,8 miljarder USD 
2013 och marknaden förväntas öka till 22,6 miljarder 
USD år 2023.3 USA står för cirka 50 procent och  
länderna inom EU för cirka 40 procent av den totala 
marknaden. 

1)  www).neotx.com.
2)  Global Data 2015.
3)  Global Data 2015.
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Klinisk utveckling i multipelt myelom

Tasquinimod är under utvärdering för behandling av multi-
pelt myelom, en ovanlig form av blodcancer med ett stort 
medicinskt behov. Patent har nyligen beviljats i Europa för 
användningen av tasquinimod av maligna blodsjukdomar 
som multipelt myelom och akuta former av leukemi.  
Patentansökan för användning av tasquinimod i multipelt 
myelom är dessutom godkänd i USA. Tasquinimod har  
erhållit särläkemedelsstatus för behandling av multipelt  
myelom från FDA, vilket ger sju års marknadsexklusivitet  
i händelse av en framtida registrering.

Tasquinimod visar övertygande data i experimentella model-
ler för multipelt myelom och nästa steg är att bekräfta s.k. 
”Proof-of-Concept” i en klinisk fas 2-studie. Active Biotech  
söker nu en samarbetspartner för den vidare utvecklingen av 
tasquinimod. 

Kliniska resultat med tasquinimod i prostatacancer

Tasquinimod har varit under utveckling för behandling av 
prostatacancer med ett komplett kliniskt utvecklingsprogram, 
fas 1-3, genomfört. Resultaten från fas 3-prövningen i prostata-
cancer visade att tasquinimod förlängde den progressionsfria 
överlevnaden (PFS) men inte den totala överlevnadstiden 
(OS) jämfört med placebo i denna patientpopulation varför 
utvecklingen för prostatacancer avslutades.

Tasquinimod har studerats i både friska frivilliga och cancer- 
patienter. Kliniska effekter och god säkerhet har visats via  
> 650 person-års exponering för tasquinimod. Säkerhet och 
kliniska effekter hos tasquinimod har studerats i fas 1- och 
2-studier i friska frivilliga och patienter med olika former av 
solida tumörer, inkluderande prostatacancer, lever-, ägg-
stocks-, njur- och magsäckscancer.1, 2

Så kallat ”Proof-of-Concept” visades både i kemoterapi-
naiva patienter med metastaserad kastrat-resistent prostata- 
cancer (mCRPC) med små eller inga symptom och i  
patienter med prostatacancer som tidigare fått kemoterapi- 
behandling. I fas 2-studien i kemoterapi-naiva patienter gav 
behandling med tasquinimod en signifikant ökning av  
mediantiden till tumörprogression med 4,3 månader jäm-
fört med placebo och uppvisade en acceptabel säkerhets- 
profil.3 I fas 2-studien i mCRPC-patienter med stabil  
sjukdom efter behandling med docetaxel gav underhålls- 
behandling med tasquinimod en signifikant minskad risk 
(40 procent) för radiologisk progression eller död.4 

Fas 3-studien var en global, randomiserad, dubbel-blind, 
placebokontrollerad studie i 1245 mCRPC-patienter som 

inte hade behandlats med kemoterapi. Studien visade att 
tasquinimod minskade risken för radiologisk progression  
eller död jämfört med placebo (rPFS, HR=0.69, CI 95  
procent: 0.60 – 0.80) men behandlingen gav inte en för-
längd total överlevnadstid (OS, HR=1.09, CI 95 %: 0.94 – 
1.28).5 Således ledde inte de positiva effekterna på rPFS till 
förbättrad överlevnad (OS), något som kan förklaras av senare 
insättande av livsförlängande behandling i tasquinimod- 
armen på grund av senare sjukdomsprogression.

Paquinimod
Inledning och verkningsmekanism

Paquinimod är en oral immunomodulerande substans som 
utvecklas för daglig behandling av systemisk skleros, som  
är en ovanlig autoimmun bindvävssjukdom med ett stort 
medicinskt behov.

Paquinimod uppvisar bra effekt på både bindvävsproduk-
tion, dvs fibrosen, och inflammation i flera experimentella  
modeller för systemisk skleros. Paquinimod har särläkeme-
delsstatus i såväl EU som USA, vilket ger tio respektive sju 
års marknadsexklusivitet vid ett eventuellt marknadsgod-
kännande.

Om systemisk skleros

Systemisk skleros är en ovanlig autoimmun sjukdom som 
kännetecknas av störningar i immunförsvaret, förändringar 
av blodkärlen och ökad produktion av bindväv vilket leder 
till inflammation och fibros i framförallt huden. Även inre 
organ, som mag-tarmkanalen, lungorna, hjärtat och njurarna, 
kan angripas av fibros. Sjukdomen är allvarlig och kan vara 
livshotande på grund av att de inre organen slutar fungera. 
Systemisk skleros har för närvarande ingen bot utan behand-
las med olika immundämpande läkemedel som enbart lindrar 
och bromsar sjukdomsutvecklingen. Det finns ett stort medi-
cinskt behov av nya behandlingar för systemiskt skleros.6

Klinisk utveckling i systemisk skleros

Det kliniska utvecklingsprogrammet med paquinimod för 
att fastställa klinisk dos, tolerans och farmakokinetik har  
utförts i friska individer, i systemisk lupus erythematosus 
(SLE) patienter och i systemisk sklerospatienter. Resultat 
från den kliniska studien i patienter med systemisk skleros 
visar en gynnsam säkerhetsprofil för paquinimod och effek-
ter på sjukdomsrelaterade biomarkörer i linje med paquini-
mods verkningsmekanism. 

Nästa steg i den kliniska utvecklingen är att verifiera dessa  

1)  Bjork et al, 2009; Pili et al, 2011; Armstrong et al, 2016; Fizazi et al, 2017.
2)  Escudier et al, 2017.
3)  Pili et al, 2011.

4)  Fizazi et al, 2017.
5)  Sternberg et al, 2016.
6)  Paquinimod Orphan Drug Designation ema.europa.eu.
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effekter i en kontrollerad fas 2-studie som kan ligga till 
grund för en registreringsgrundande studie i denna patient-
grupp. Bolaget söker en samarbetspartner för den fortsatta 
utvecklingen av paquinimod.

SILC 
Inledning och verkningsmekanism

SILC- ”S100A9 Inhibition by Low molecular weight  
Compounds” är ett prekliniskt immun-onkologiprojekt  
fokuserat på S100A9 som målmolekyl för behandling av 
cancer. S100A9 uttrycks i tumörens mikromiljö och är  
involverat i utveckling av cancer genom rekrytering och  
aktivering av specifika immunceller som driver utvecklingen 
av cancer. Små substanser som blockerar funktionen av 
S100A9 är ett nytt behandlingsalternativ för att hjälpa 
kroppens eget immunsystem att bekämpa cancer.

Utveckling

Kemiska bibliotek av substanser har screenats för bindning 
till denna målmolekyl och så kallade ”lead substanser”  
med bra egenskaper för fortsatt utveckling har identifierats. 
Under 2014 och 2015 lämnades patentansökningar in med 
syfte att erhålla skydd för dessa nya kemiska substanser på de 
viktigaste marknaderna. Den sammanlagda patentportföljen 
inom SILC-projektet består av totalt tre patentfamiljer avse-
ende kemiskt substanser. Hittills har patent från två av  
patentfamiljerna beviljats i Europa och USA. 

Arbete med att tydliggöra S100A9 roll som målmolekyl 
inom immun-onkologi fortskrider och i detta arbete ingår att 
visa ”Proof of Concept” för SILC-substanser i humaniserade 
tumörmodeller. Detta är viktiga delar i de kommersiella akti-
viteterna för att utlicensiera projektet. 

Bolaget söker en samarbetspartner för den fortsatta ut-
vecklingen av projektet.

RhuDex
I projektet med Active Biotechs patenterade CD80-antago-
nister utvecklas läkemedelskandidaten RhuDex för behand-
ling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Projektet  
utlicensierades till MediGene 2002 och MediGene är sedan 
dess ansvarig för utvecklingen av programmet och kostna-
derna för det kliniska programmet.

Två fas 1-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  

samarbetspartnern Falk Pharma GmbH fortsatt utveckling 
av RhuDex inom området lever- och mag- tarmsjukdomar.

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, användningar 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 neuro-
degeneration, autoimmunitet/inflammation och cancer. 
Patent och patentansökningar avser främst de kommersiellt 
viktiga marknaderna Europa, USA och Japan. För mer infor-
mation, se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande infor-
mation” under rubriken ”Patent”.

Särläkemedelsstatus

Särläkemedelsstatus har inrättats för att underlätta utveck-
lingen av läkemedel som kan ge signifikanta fördelar för 
patienter som lider av ovanliga sjukdomar. För att kvalifi-
cera sig för särläkemedelsstatus måste ett läkemedel uppfylla 
ett antal kriterier, t.ex. måste det vara avsett för en livsho-
tande eller kroniskt handikappande sjukdom. Dessutom 
måste sjukdomen vara ovanlig och läkemedlet måste bidra 
med en signifikant fördel för de patienter som lider av den. 
Särläkemedelsstatus ger sju till tio års marknadsexklusivitet 
gentemot konkurrenter såväl som visa andra incitament. 

Av Bolagets projekt innehar laquinimod, paquinimod  
och tasquinimod särläkemedelsstatus för behandling av 
Huntingtons sjukdom, systemisk skleros respektive  
multipelt myelom. 
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I detta avsnitt presenteras utvald finansiell information för Active Biotech för perioden 1 januari – 31 december 2017 samt för 
räkenskapsåren 2016 och 2015. Informationen för perioden 1 januari – 31 december 2017 har hämtats från Active Biotechs 
bokslutsrapport för 2017, vilken har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Bokslutsrap-
porten är inte översiktligt granskad eller reviderad av Bolagets revisor. Årsredovisningarna för 2016 och 2015, vilka har upprättats 
i enlighet med International Financial Reporting Standards (”IFRS”), så som de har antagits av EU, har granskats av Bolagets 
revisor. Såvitt annat inte uttryckligen anges har ingen annan information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor.  

Följande information bör läsas tillsammans med avsnittet “Operationell och finansiell översikt”. För mer information om  
principerna för upprättandet av den finansiella informationen i detta avsnitt hänvisas till de fullständiga årsredovisningarna 
respektive bokslutsrapporten vilka införlivats genom hänvisning och utgör en del av Prospektet (för mer information, se avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande information” under rubriken ”Dokument införlivade genom hänvisning”).

Utvald finansiell information

Resultaträkning för koncernen i sammandrag 

TSEK 2017 jan-dec 
(Ej reviderad)

2016 jan-dec 
(Reviderad)

2015 jan-dec 
(Reviderad)

Nettoomsättning 20 246 19 042 16 275

Administrationskostnader -20 173 -15 918 -17 974

Forsknings-och utvecklingskostnader -49 351 -58 248 -176 228

Övriga rörelsekostnader -53 250 - -

Rörelseresultat -102 528 -55 124 -177 927

Finansnetto -7 369 -6 668 -6 812

Resultat före skatt -109 897 -61 792 -184 739

Skatt 1 104 2 208 -8 792

Periodens resultat -108 793 -59 584 -193 531

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -108 793 -59 584 -193 531

Innehav utan bestämmande inflytande – – –

Periodens resultat -108 793 -59 584 -193 531

Resultat per aktie

Före utspädning -1,12 -0,65 -2,13

Efter utspädning -1,12 -0,65 -2,13
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

TSEK 2017 jan-dec 
(Ej reviderad)

2016 jan-dec 
(Reviderad)

2015 jan-dec 
(Reviderad)

Materiella anläggningstillgångar 1 713 328 071 329 802

Finansiella anläggningstillgångar 1 1 1

Summa anläggningstillgångar 1 714 328 072 329 803

Kortfristiga fordringar 5 197 7 126 16 020

Tillgångar som innehas för försäljning 271 750 - -

Likvida medel 25 152 77 677 103 617

Summa omsättningstillgångar 302 099 84 803 119 637

Summa tillgångar 303 813 412 875 449 440

Eget kapital 77 677 182 555 180 603

Långfristiga skulder 297 206 958 216 272

Kortfristiga skulder 225 839 23 362 52 565

Summa eget kapital och skulder 303 813 412 875 449 440

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

TSEK 2017 jan-dec 
(Ej reviderad)

2016 jan-dec 
(Reviderad)

2015 jan-dec 
(Reviderad)

Resultat före skatt -109 897 -61 792 -184 739

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 56 589 11 768 12 045

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -53 308 -50 024 -172 694

Förändringar i rörelsekapital 6 861 -23 139 -45 193

Kassaflöde från den löpande verksamheten -46 447 -73 163 -217 887

Nyemission - 53 707 -

Upptagna lån/amortering av låneskulder -6 078 -6 484 -6 951

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 078 47 223 -6 951

Periodens kassaflöde -52 525 -25 940 -224 838

Likvida medel vid periodens början 77 677 103 617 328 455

Likvida medel vid periodens slut 25 152 77 677 103 617
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Nyckeltal

2017 jan-dec 
(Ej reviderad)

2016 jan-dec 
(Reviderad)

2015 jan-dec 
(Reviderad)

Eget kapital, TSEK 77 677 182 555 180 603

Egetkapital per aktie, SEK 0,80 1,89 2,01

Soliditet, % 25,6% 44,2% 40,2%

Medelantal anställda 17 28 55

Alternativa nyckeltal och definitioner

Alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens 
utveckling och för att öka jämförbarheten mellan perioder. 
Dessa är inte definierade utifrån IFRS regelverk men de 
överensstämmer med hur koncernledning och styrelse mäter 
bolagets finansiella utveckling. Alternativa nyckeltal skall ej 
ses som substitut för finansiell information som presenteras 
i enlighet med IFRS utan som ett komplement.

Soliditet och eget kapital per aktie presenteras eftersom  
de är alternativa nyckeltal som Active Biotech anser vara 
relevanta för investerare som vill bedöma bolagets förmåga 
att möta sina finansiella åtaganden. Soliditet beräknas som 
redovisat eget kapital dividerat med redovisad balansomslut-
ning. Eget kapital per aktie beräknas som redovisat eget 
kapital dividerat med antal aktier. 
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Jämförelse mellan perioden januari – december 2017  

och januari – december 2016

Omsättning, kostnader och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 20,2 (19,0) MSEK och 
omfattade service- och hyresintäkter, varav hyresintäkterna 
uppgick till 15,0 (12,8) MSEK.

Rörelsens forsknings- och administrationskostnader 
uppgick till 69,6 (74,1) MSEK, varav forskningskostnaderna 
uppgick till 49,4 (58,2) MSEK. Periodens kostnadsutfall 
inkluderar förutom löpande verksamhetskostnader även 
reservering av avtalsmässiga kostnader i samband med 
VD-byte. Som tidigare kommunicerats har beslut fattats  
om avyttring av bolagets fastighet Forskaren 1, försäljnings-
processen pågår. Avyttringsbeslutet innebär en omklassifice-
ring av fastigheten i bokslutsrapporten från att historiskt  
ha redovisats som en anläggningstillgång klassificeras fastig-
heten som en omsättningstillgång som innehas för försälj-
ning. Fastigheten värderades vid ingången av 2017 till  
325,0 MSEK. Bolagets beslut om nedläggning och  
avveckling av dess djurhusverksamhet, innebär att delar  
av fastigheten tomställs under en period vilket medför ett 
nedskrivningsbehov om 50,0 MSEK till 275,0 MSEK. 
Nedskrivningen av det bokförda värdet i fastigheten  
Forskaren 1 samt framtida försäljningskostnader kopplade 
till fastighetsavyttringen, totalt cirka 53,3 MSEK klassifi-
ceras som övriga rörelsekostnader.

Bolagets forskningsverksamhet under rapportperioden 
omfattar enbart projekt- och patentstödjande aktiviteter  
för de redan utlicensierade projekten samt kommersiella 
aktiviteter för att identifiera samarbetspartners till tasqui-
nimod, paquinimod samt SILC-projektet. De sedan  
tidigare utlicensierade projekten, laquinimod, ANYARA 
samt RhuDex, finansieras till fullo av respektive samarbets-
partner.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -102,5 (-55,1) 
MSEK. Resultatförsämringen jämfört med föregående år 
förklaras till fullo av ovannämnda reserverade kostnader för 
VD-bytet, nedskrivning av bokfört värde i den av bolaget 
ägda fastigheten samt reserverade kostnader i samband med 
den beslutade fastighetsförsäljningen.

Operationell och finansiell översikt

Informationen nedan bör läsas tillsammans med avsnittet ”Utvald finansiell information” och Bolagets räkenskaper för räkenskaps-
åren 2016 och 2015 som införlivas i Prospektet genom hänvisning, samt bokslutsrapporten för perioden 1 januari – 31 december 
2017. Informationen nedan innehåller framåtblickande uttalanden som omfattas av risker och osäkerheter. Bolagets verkliga 
resultat kan avvika väsentligt från dessa framåtblickande uttalanden på grund av olika faktorer, däribland men inte begränsat till 
de som beskrivs i avsnitten ”Viktig information” under rubriken ”Framåtriktade uttalanden” och i avsnittet ”Riskfaktorer”.

Administrationskostnaderna uppgick till 20,2 (15,9) MSEK, 
periodens finansiella netto till -7,4 (-6,7) MSEK och resul-
tatet efter skatt till -108,8 (-59,6) MSEK.

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 
0,0 (0,0) MSEK.

Finansiell ställning, kassaflöde samt eget kapital  
och soliditet
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 25,2 MSEK, 
att jämföras med 77,7 MSEK vid utgången av 2016.

Kassaflödet för perioden uppgick till -52,5 (-25,9) MSEK 
varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till -46,4 (-73,2) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverk-
samheten uppgick till -6,1 (47,2) MSEK, varav en under 
2016 genomförd nyemissionen tillförde 53,7 MSEK till 
Bolaget.

Koncernens egna kapital vid periodens utgång uppgick 
till 77,7 MSEK, att jämföras med 182,6 MSEK vid 
utgången av föregående år. 

Antalet utestående aktier uppgick vid utgången av peri-
oden till 96 824 320. Koncernens soliditet vid utgången 
av perioden uppgick till 25,6 procent, att jämföras med 
44,2 procent vid utgången av 2016. Motsvarande siffror 
för moderbolaget Active Biotech AB uppgick till 78,8 
procent respektive 92,7 procent.

Medarbetare
Medelantalet anställda under rapportperioden uppgick  
till 17 (28), varav andelen anställda i forsknings- och 
utvecklingsverksamheten uppgick till 8 (24). Vid period- 
ens slut uppgick antalet anställda i koncernen till 17.

Jämförelse mellan helåret 2016 och helåret 2015

Omsättning, kostnader och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 19,0 (16,3) MSEK och 
omfattade 2,3 MSEK (0,0) i initial betalning från NeoTX 
vid utlicensieringen av ANYARA samt 16,7 (16,3) MSEK i 
service- och hyresintäkter. 
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Rörelsens forsknings- och administrationskostnader uppgick 
till 74,1 (194,2) MSEK, varav forskningskostnaderna 
uppgick till 58,2 (176,2) MSEK. Forskningskostnaderna 
reducerades med 118,0 MSEK vilket förklaras av ett lägre 
kostnadsutfall för den under 2015 avslutade fas 3-studien för 
tasquinimod mot prostatacancer. De övriga projekten; njur-
cancerprojektet ANYARA, paquinimod mot sklerodermi 
samt det prekliniska projektet SILC har endast haft en 
begränsad påverkan på kostnadsutvecklingen mellan åren.  
De sedan tidigare utlicensierade projekten, laquinimod och 
RhuDex, finansieras till fullo av respektive samarbetspartner. 
Den fortsatta utvecklingen av ANYARA finansieras sedan 
utlicensieringen i oktober 2016 av NeoTX.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -55,1 (-177,9) 
MSEK. Resultatförbättringen, 122,8 MSEK, jämfört med 
föregående år förklaras av lägre kostnader för den under 2015 
avslutade fas 3-studien med tasquinimod. Administrations-
kostnaderna uppgick till 15,9 (18,0) MSEK, periodens finan-
siella netto till -6,7 (-6,8) MSEK och resultatet efter skatt till 
-59,6 (-193,5) MSEK.

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick  
till 0,0 (0,0) MSEK.

Finansiell ställning, kassaflöde samt eget kapital 
och soliditet
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 77,7 MSEK, 
att jämföras med 103,6 MSEK vid utgången av 2015. 

Kassaflödet för perioden uppgick till -25,9 (-224,8) 
MSEK varav kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick till -50,0 (-172,7) MSEK och kassaflödet från 
finansieringsverksamheten till 47,2 (-7,0) MSEK. I 
december 2016 genomfördes en företrädesemission om  
6 916 022 aktier till existerande ägare, emissionen tillförde 
53,7 MSEK efter emissionskostnader. Emissionen registre-
rades hos Bolagsverket den 19 december, 2016.

Koncernens egna kapital vid periodens utgång uppgick 
till 182,6 MSEK, att jämföras med 180,6 MSEK vid 
utgången av föregående år. 

Antalet utestående aktier uppgick vid utgången av peri-
oden till 96 824 320. Koncernens soliditet vid utgången 
av perioden uppgick till 44,2 procent, att jämföras med 
40,2 procent vid utgången av 2015. Motsvarande siffror 
för moderbolaget Active Biotech AB uppgick till  
92,7 procent respektive 81,4 procent.

Medarbetare
Medelantalet anställda under rapportperioden uppgick till  
28 (55), varav andelen anställda i forsknings- och utvecklings-
verksamheten uppgick till 24 (44). Vid periodens slut upp-
gick antalet anställda i koncernen till 17. Bolagets verksamhet 
är fokuserad på laquinimod- och ANYARA-projekten och 
bedriver enbart utlicensieringsaktiviteter för övriga projekt.
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Eget kapital och skulder

Active Biotech-koncernens egna kapital uppgick per den  
31 december 2017 till cirka 77,7 MSEK, att jämföras med 
182,6 MSEK vid utgången av räkenskapsåret 2016. Per den 
31 december 2017 hade Bolaget långfristiga räntebärande 
skulder om 0,3 MSEK, och kortfristiga räntebärande 
skulder 210,1 MSEK varav fastighetslån representerade 
209,4 MSEK. Koncernens soliditet per den 31 december 
2017 uppgick till 25,6 procent, att jämföras med  
44,2 procent vid utgången av räkenskapsåret 2016.

Kapitalisering
Nedan redovisas Active Biotechs kapitalstruktur per den  
31 december 2017.

Kapitalisering, skuldsättning  
och annan finansiell information

MSEK  31 december 2017

Kortfristiga skulder 

Mot borgen1 209,4

Mot säkerhet 0,7

Utan garanti/borgen eller annan säkerhet –

Summa kortfristiga skulder 210,1 

Långfristiga skulder 

Mot borgen –

Mot säkerhet  0,3

Utan garanti/borgen eller annan säkerhet –

Summa långfristiga skulder 0,3 

Eget kapital 

Aktiekapital 0,5

Övrigt tillskjutet kapital 3 265,0

Andra reserver 88,9

Balanserad vinst eller förlust -3 276,7

Summa eget kapital 77,7

Nettoskuldsättning
Nedan redovisas Active Biotechs nettoskuldsättning per den 
31 december 2017.

MSEK  31 december 2017

(A) Kassa –

(B) Likvida medel 25,2

(C) Lätt realiserbara värdepapper –

(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C) 25,2

(E) Kortfristiga fordringar –

(F) Kortfristiga banklån  209,4

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0,7

(H) Andra kortfristiga skulder –

(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 210,1

(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) 184,9

(K) Långfristiga banklån –

(L) Emitterade obligationer –

(M) Andra långfristiga lån 0,3

(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M) 0,3

(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) 185,2

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 31 december 2017, uppgick till cirka 25,2 MSEK, 
bedöms Bolagets befintliga rörelsekapital vara tillräckligt fram 
till juni 2018. Behovet av rörelsekapital under de kommande 
tolv månaderna sammanhänger huvudsakligen med Bolagets 
allmänna rörelsekapitalbehov och den finansiella uthållighet 
som krävs för att invänta utfallet av pågående kliniska studier 
samt kunna genomföra förhandlingar med partners kring 
övriga utvecklingsprojekt. Active Biotech beräknar att rörelse-
kapitalbehovet under de kommande tolv månaderna uppgår 
till cirka 45-50 MSEK. Med beaktande av Active Biotechs 
befintliga likviditet är Bolaget i behov av ytterligare 20-25 
MSEK för att finansiera verksamheten under den kommande 
tolvmånadersperioden. Active Biotech avser att finansiera 
underskottet av rörelsekapital för de kommande tolv  
månaderna med de medel som tillförs Bolaget genom 
Erbjudandet samt med likviditetstillskott vid den planerade 
avyttringen av Bolagets fastighet i kombination med 
intäkter från redan ingångna samt förväntade samarbetsavtal. 
För det fall Erbjudandet inte tillför Active Biotech det rörelse-
kapital som behövs för de kommande tolv månaderna 
kommer Bolaget att söka alternativa finansieringskällor samt, 
om nödvändigt, ytterligare minska Bolagets kostnader.

1)   Borgensåtagandet avser fastigheten Lund Forskaren 1, där Bolagets verksamhet bedrivs.
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Genom Erbjudandet, som täcks av ej säkerställda tecknings-
åtaganden och emissionsgaranti om cirka 30 MSEK, 
motsvarande cirka 61 procent av Erbjudandet, kommer 
Bolaget vid full teckning att tillföras cirka 48 MSEK, före 
emissionskostnader. Med beaktande av Bolagets befintliga 
likviditet samt likviden från Erbjudandet kommer därmed 
Bolagets rörelsekapital, enligt nuvarande planer, att vara till-
räckligt för de kommande tolv månaderna.

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 att Active 
Biotech har ingått ett generellt borgensåtagande. Låne-
skulden uppgick den 31 december 2017 till 206,2 MSEK. 
Därutöver hade Bolaget tidigare ett åtagande gentemot den 
långivande banken att Bolagets likviditet aldrig får under-
stiga 30 MSEK. Bolaget har under mars 2018 överens-
kommit med kreditgivande bank att detta åtagande hävs.  
I samband därmed har parterna överenskommit om  
ytterligare villkor för krediterna, som bl.a. innefattar ett 
åtagande från Bolagets sida att dels avyttra fastigheten Lund 
Forskaren 1 senast vid utgången av 2018, dels återbetala 
krediterna senast 18 månader efter överenskommelsen träf-
fades. Med hänsyn till detta har fastighetslånet klassificerats 
om från ett långfristigt till ett kortfristigt lån.

Ett kompletterande lån upptogs under 2014 med ett 
ursprungligt belopp om 5 MSEK. Låneskulden härunder 
uppgick den 31 december 2017 till 3,2 MSEK.

Anläggningstillgångar

I Active Biotech-koncernen finns inga immateriella anlägg-
ningstillgångar aktiverade.

Active Biotechs materiella anläggningstillgångar består  
av byggnader och mark samt inventarier, verktyg och instal-
lationer. Per den 31 december 2016 uppgick Active Biotechs 
materiella anläggningstillgångar till 328,1 MSEK, varav fast-
igheten Lund Forskaren 1, där Bolagets verksamhet bedrivs, 
stod för 325,0 MSEK. Sedan styrelsen fattade beslut om 

avyttring av fastigheten har den omklassificerats från att 
historiskt ha redovisats som en anläggningstillgång till att i 
bokslutsrapporten för 2017 redovisas som en omsättnings-
tillgång som innehas för försäljning. Per den 31 december 
2017 uppgick Active Biotechs materiella anläggnings- 
tillgångar till 1,7 MSEK och dess omsättningstillgångar  
till 302,1 MSEK, varav fastigheten Lund Forskaren 1 stod 
för 271,8 MSEK.

Investeringar

För räkenskapsåret 2016 uppgick Bolagets totala investe-
ringar i forskning och utveckling till 58,2 MSEK. Av forsk-
ningskostnaderna för 2016 uppgick tasquinimods andel till 
cirka 20 procent, en 67-procentig reduktion jämfört med 
2015 som framförallt är en konsekvens av att den kliniska 
utvecklingen för tasquinimod i prostatacancer avslutades 
planenligt under 2015.

För perioden 1 januari – 31 december 2017 uppgick  
Bolagets totala investeringar i forskning och utveckling  
till 49,4 MSEK. Investeringarna har finansierats genom 
Bolagets befintliga rörelsekapital.

Active Biotech har inte gjort några åtaganden om fram-
tida investeringar av väsentlig betydelse.

Väsentliga händelser efter den 31 december 2017

Den 1 januari 2018 godkändes Bolagets patentansökan 
avseende tasquinimod för behandling av multipelt myelom  
i USA. Vidare beviljades Bolagets andra produktpatent 
inom SILC-projektet i USA i januari 2018. För mer  
information om Bolagets patent, se avsnitt ”Legala frågor 
och kompletterande information” under rubriken ”Patent”. 

I anslutning till Erbjudandet har Bolaget erhållit ett 
undantag från sitt åtagande gentemot den kreditgivande 
bank som finansierar Bolagets fastighet Lund Forskaren 1 
att alltid ha en lägsta likviditet om 30 MSEK. I samband 
med överenskommelsen har parterna överenskommit om 
vissa ytterligare villkor för krediterna som bl.a. innefattar ett 
åtagande från Bolagets sida att senast 18 månader efter det 
att överenskommelsen ingicks fullt återbetala fastighetslånet.

Utöver vad som anges ovan har inga händelser av väsentlig 
betydelse för Bolagets finansiella ställning eller ställning på 
marknaden inträffat sedan den 31 december 2017.
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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 fyra ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan 
suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2018. 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 1 

Magnhild Sandberg-Wollheim Ledamot Ja Ja

Peter Sjöstrand Ledamot Ja Ja

Peter Thelin Ledamot Ja Ja

Mats Arnhög
Styrelseledamot sedan 2000.  
Styrelseordförande sedan 2003.

Född: 1951.

Utbildning: Civilekonom,  
Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:  
Styrelseordförande i MGA Holding AB, 
MGA Förvaltning AB, Rederi AB Sea-Link 
och Psoriasis + Creams Sweden AB.  
Styrelseledamot i Anglada AB,  
Ideella Föreningen Prima Gruppen  
och i Sigrid Therapeutics AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):  
Styrelseledamot i Nordstjernan AB och 
Brofågel Support AB.

Aktieägande i Bolaget: 25 334 270  aktier 
genom MGA Holding AB.

Magnhild Sandberg-Wollheim
Styrelseledamot sedan 2007.

Född: 1937.

Utbildning: Docent i neurologi samt  
överläkare vid neurologiska kliniken  
vid Skånes Universitetssjukhus.

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

Tidigare befattningar (senaste fem åren):  
Inga.

Aktieägande i Bolaget: Inget.

Peter Sjöstrand
Styrelseledamot sedan 2000.

Född: 1946.

Utbildning: Civilekonom,  
Handelshögskolan i Stockholm.  
Läkarexamen, Karolinska Institutet  
i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:  
Styrelseordförande i Byggnads AB S:t  
Erik och Stiftelsen Oscar Hirschs minne. 
Styrelseledamot i Ringens Varv AB, Peter 
Sjöstrand AB, SAMF Sweden AB samt 
uppdrag inom Acturum-koncernen.  
Styrelsesuppleant i Materulla AB.  
Ledamot i Vatera Holding Advisory Board.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):  
Styrelseordförande i Prebona AB. Styrelse-
ledamot i Calmark Sweden AB, Karolinska 
Development AB, Acturum Life Science AB 
och Slutsteget nr 26 AB.

Aktieägande i Bolaget: 25 846 aktier.

Peter Thelin
Styrelseledamot sedan 2011.

Född: 1956.

Utbildning: Examen, Handelshögskolan  
i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:  
Verkställande direktör för Carve Capital AB. 
Styrelseledamot i Brummer & Partners AB, 
East Bay AB med dotterbolag, Sjuenda 
Holding AB och Järna Mejeri AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):  
Styrelseordförande i Jemtia AB, SRE 
Högfors AB och Acrux Entreprenad AB. 
Styrelseledamot i CPB Energy AB, Valot 
Invest Sweden AB, Henvålens Fjällgård AB 
och Psoriasis + Creams Sweden AB.

Aktieägande i Bolaget: 2 000 000 aktier 
(privat och via bolag).

1) Mats Arnhög är ägare av Bolagets störste aktieägare MGA Holding AB.
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Ledande befattningshavare

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

Född: 1951.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala  
universitet. 

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):  
Styrelsesuppleant i MK Flyg AB till 2014 
(likviderat i december 2015).

Aktieägande i Bolaget: 35 641  aktier  
(varav 2 464  aktier genom närstående).

Helena Eriksson
Forskningschef. Anställd i Bolaget sedan 
1998. Helena Eriksson har över 20 års  
erfarenhet inom läkemedelsindustrin.

Född: 1968.

Utbildning: Doktorsexamen i experimentell 
hematologi, Lunds universitet. 

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):  
Inga. 

Aktieägande i Bolaget: 2 196  aktier.

Helén Tuvesson
Verkställande direktör. Anställd i Bolaget 
sedan 1998. Helén Tuvesson har mer än  
25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin 
med i olika befattningar inom Pharmacia 
och Active Biotech.

Född: 1962.

Utbildning: Doktorsexamen i medicinsk 
vetenskap, Lunds universitet. 

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):  
Inga. 

Aktieägande i Bolaget: 7 928 aktier.

Revisor

Vid årsstämman 2017 omvaldes KPMG AB, Box 16106, 
103 23 Stockholm, till Bolagets revisor för tiden intill  
slutet av årsstämman 2018. KPMG AB har varit revisor 
under hela den period som den historiska finansiella  
informationen i Prospektet omfattar. Linda Bengtsson  
(född 1974) utsågs till huvudansvarig revisor i samband 
med årsstämman 2016. Linda Bengtsson är auktoriserad 
revisor och medlem i FAR. David Olow (född 1963) från 
KPMG AB var huvudansvarig revisor fram till dess att han, 
på grund av reglerna av revisorsrotation, ersattes av Linda 
Bengtsson. 

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande  

befattningshavare

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intres-
sekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befatt-
ningshavarnas åtaganden gentemot Bolagets och deras 

privata intressen och/eller andra åtaganden. Såsom framgår 
ovan äger vissa styrelseledamöter och ledande befattnings-
havare aktier i Bolaget och dessa har därigenom finansiella 
intressen i Bolaget. Ingen av styrelseledamöterna eller 
ledande befattningshavarna har slutit avtal eller ingått 
annan överenskommelse 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, utöver vad som anges ovan, (i) 
dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) representerat ett företag 
som försatts i konkurs eller likvidation, (iii) varit föremål för 
sanktioner eller anklagats av myndighet eller organisation 
som företräder en viss yrkesgrupp och är offentlig rättsligt 
reglerad eller (iv) fått näringsförbud.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
kan nås via Bolagets adress, Box 724, 220 07 Lund.
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Allmänt

Active Biotech är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolags- 
styrningen i Active Biotech utgår från gällande lagar  
(främst aktiebolagslagen och redovisningsregelverket), 
Active Biotechs bolagsordning, Nasdaq Stockholms  
regelverk för emittenter, interna riktlinjer och policies  
samt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). 

Bolaget har avvikit från Kodens punkt 2.4. Valbered-
ningen har således utsett styrelsens ordförande att vara 
ordförande i valberedningen. Skälet till detta är valbered-
ningens bedömning att det är naturligt att den som indi-
rekt är Active Biotechs största ägare också leder val- 
beredningens arbete. Med undantag för detta har Active 
Biotech inte avvikit från någon av de regler som fastställs  
i Koden.

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman  
Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma 
utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel 
fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition  
av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseleda-
möter och revisorer samt ersättning till styrelsen och  
revisorerna. 

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången 
av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till 
extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse  
till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på  
Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt 
annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma 
ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktie-
boken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos 
Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast klockan 
16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktie-
ägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller 
genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. 
Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till 
bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i 
kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta  
för samtliga aktier i Bolaget som aktieägaren innehar. 

Initiativ från aktieägarna 
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolags-
stämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styr-
elsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast  
sju veckor före bolagsstämman.

Valberedning

Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Enligt 
Koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter 
eller ange hur ledamöterna ska utses. Valberedningen ska 
enligt Koden bestå av minst tre ledamöter och en majoritet 
av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 
koncernledningen. Minst en ledamot i valberedningen ska 
därutöver vara oberoende i förhållande till den röstmässigt 
största ägaren eller den grupp av aktieägare som samverkar 
om bolagets förvaltning. 

Vid årsstämman den 15 juni 2017 beslöts att Bolagets 
ordförande, baserat på ägandet i slutet av september månad 
2017, ska sammankalla en valberedning inför årsstämman 
2018. Enligt beslutet ska valberedningen bestå av styrelsens 
ordförande samt representanter för de, i slutet av september 
2017, tre största aktieägarna. Inför årsstämman 2018 består 
valberedningen av styrelsens ordförande Mats Arnhög, 
Johnny Sommarlund (MGA Holding AB), Tomas Billing 
(Nordstjernan AB) samt Per Colleen (Fjärde AP-fonden). 
Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från 
Bolaget. Valberedningen ska utföra vad som åligger val-
beredningen enligt Koden. Valberedningen kommer under 
styrelseordförande Mats Arnhögs ledning utarbeta förslag att 
föreläggas för beslut på årsstämman den 17 maj 2018. För-
slaget kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och  
på Active Biotechs webbplats. Aktieägare kan lämna förslag  
till valberedningen i enlighet med vad som inför stämman 
meddelas på Bolagets webbplats. 

Styrelsen

Enligt bolagsordningen ska Active Biotechs styrelse bestå av 
lägst tre och högst nio ledamöter, med högst nio suppleanter. 
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 

Bolagsstyrning
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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 verksamheten, 
innefattande projektutveckling, planer och framsteg inom 
forskningen, finansiell rapportering med prognoser samt 
affärsutveckling. Styrelsen beslutar i frågor där aktiebolags-
lagen 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.

Bolagsledning

Active Biotechs verkställande direktör leder Bolagets  
verksamhet inom de ramar som styrelsen har fastställt och 
ansvarar för att styrelsen förses med löpande rapportering  
av Koncernens resultat och ställning samt underlag för de 
beslut som styrelsen har att fatta. Utöver Active Biotechs 
verkställande direktör Helen Tuvesson består Bolagets 
ledning av Hans Kolam, ekonomi- och finanschef, samt 
Helena Eriksson, forskningschef. För mer information om 
bolagsledningen, se avsnittet ”Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisorer” under rubriken ”Ledande befattnings-
havare”.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vid årsstämman i Bolaget den 15 juni 2017 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 ansvarsområden 
och erfarenhet. Omprövning bör ske årligen.

Den rörliga lönen ska, i förekommande fall, vara bero-
ende 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 
högstanivån bör fastställas bland annat mot bakgrund av 
vederbörandes 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. 

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. 

Ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör 

och ledande befattningshavare

Ersättning till styrelseledamöter
Vid årsstämman i Bolaget den 15 juni 2017 beslutades att 
ersättning till styrelsens ordinarie ledamöter ska utgå med 
125 000 SEK till ledamot som inte är anställd i Bolaget 
samt att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå med 
250 000 SEK. Arvode får, efter överenskommelse med 
Bolaget, faktureras genom bolag varvid det fakturerade 
arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet uppnås för 
Bolaget. 

Ersättning till verkställande direktör och ledande  
befattningshavare
Tomas Leanderson var verkställande direktör i Bolaget fram 
till och med 1 juli 2017 då nuvarande verkställande direktör 
Helén Tuvesson tillträdde tjänsten. Tomas Leanderson upp- 
bar en årslön om 3,3 MSEK samt pensionskostnader om  
1,3 MSEK. Nuvarande verkställande direktören uppbär en 
årslön om 1,6 MSEK samt pensionsförmåner i enlighet med 
ITP-planen. Övriga ledande befattningshavares sammanlagda 
årslön uppgår till 2,6 MSEK samt pensionsförmåner i enlig-
het med ITP-planen. Bolaget har inga avsatta eller upplupna 
pensionskostnader.
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Allmän information

Enligt Active Biotechs bolagsordning ska aktiekapitalet 
uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK. 
Antalet aktier ska uppgå till lägst 40 000 000 och högst  
160 000 000. Per dagen för Prospektet uppgår Bolagets 
aktiekapital till 500 000 SEK och antalet aktier till  
96 824 320. Aktierna är denominerade i SEK och varje 
aktie har ett kvotvärde om cirka 0,005 SEK.1 Efter  
Erbjudandets genomförande kommer Bolagets aktiekapital, 
vid full teckning, att öka med högst cirka 250 000 SEK  
till cirka 750 000 SEK och antalet aktier och röster med  
48 412 160 till 145 236 480. 

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 på person. Inga 
aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. 

Active Biotech-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, 
Small Cap, under handelsbeteckningen 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 aktie-
ägaravtal 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 offent-
ligt 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 
ska aktieägarna som huvudregel ha 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 bolags-
stämman beslutade avstämningsdagen är berättigade att 
erhålla utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till aktie-
ägarna genom Euroclears försorg som ett kontant belopp 
per aktie. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear, 
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdel-
ningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig 
preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelnings-
beloppet Bolaget. De rättigheter som är förenade med 
aktierna i Active Biotech kan endast ändras enligt de för-
faranden som anges i aktiebolagslagen. 

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

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare i Active Biotech uppgick till 13 093  
den 28 februari 2018. De största aktieägarna per den  
28 februari 2018 framgår av tabellen nedan.

Aktiekapital och ägarförhållanden

1) Aktiens kvotvärde är  500 000  kronor.

                                                 96 824 320

Aktieägare Procent av antal aktier och röster

MGA Holding AB (Mats Arnhög) 26,2

Nordstjernan AB 13,2

Avanza Pension 4,3

Tredje AP-fonden 2,7

Fjärde AP-fonden 2,6

EFG Bank / Geneva 1,6

BNYMSANV RE GCLB RE BNY GCM CLIENT 1,6

SEB Stiftelsen, Skand Enskilda 1,3

East Bay AB  1,0

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,0

Totalt tio största aktieägare  55,4

Övriga aktieägare 44,6

Totalt 100

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. 



5 2   A K T I E K A P I T A L  O C H  Ä G A R F Ö R H Å L L A N D E N 

1)  Teckningskursen uppgick till 8 SEK per aktie.
2)  Minskningen av aktiekapitalet gjordes utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital.
3)  Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas. Teckningskursen uppgår till 1 SEK per aktie.

Beslut om Erbjudandet

Den extra bolagsstämman i Active Biotech beslutade  
den 19 mars 2018 om nyemissionen i samband med  
Erbjudandet.

Emissionsbemyndigande

Vid årsstämman i Bolaget den 15 juni 2017 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 nio miljoner aktier  
utges och/eller kan tillkomma genom konvertering av 

År Händelse Förändring 
av antal aktier

Antal aktier 
efter transaktionen

Förändring  
aktiekapital(cirka)

Aktiekapital efter  
transaktionen (cirka)

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

2014 Företrädesemission 14 984 713 89 908 298 56 482 529 338 895 183

2016 Företrädesemission 1 6 916 022 96 824 320 26 068 856 364 964 039

2017 Minskning aktiekapital 2 0 96 824 320 -364 464 039 500 000

2018 Erbjudandet 3 48 412 160 145 236 480 250 000 750 000

konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet. Syftet 
med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, 
kommersialisering och utveckling av Bolagets projekt samt 
ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om partnerskap. 

Per dagen för Prospektet har ingen del av bemyndigandet 
utnyttjats.

Övriga aktierelaterade instrument

Det finns inte några teckningsoptioner, konvertibler eller 
andra aktierelaterade instrument utestående i Bolaget per 
dagen för Prospektet. 

Aktiekapitalets utveckling

I tabellen nedan visas förändringar i Bolagets aktiekapital 
sedan år 2013. 
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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.

Active Biotech är moderbolag i en koncern som, utöver 
Bolaget, består av de svenska, av Bolaget helägda, dotter-
företagen 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 
utvecklade och patenterade substansen laquinimod för 
behandling av MS och andra indikationer. Avtalet ger Teva 
den exklusiva rätten att utveckla, registrera, producera och 
kommersialisera laquinimod globalt. Enligt avtalet ansvarar 
Teva för den fortsatta kliniska utvecklingen av laquinimod 
och finansieringen av densamma. 

Utöver vissa sedvanliga engångsbetalningar erhåller Active 
Biotech en trappstegsvis stigande royalty på försäljning. 
Royaltytrappan börjar på strax över tio procent och slutar 
strax under 20 procent med undantag för försäljning av 
laquinimod i Norden/Baltikum där Active Biotech erhåller 
mer än dubbelt så hög fast royalty som den högsta nivån i 
det globala avtalet.

NeoTX

Bolaget träffade i oktober 2016 ett utvecklings- och licens-
avtal med NeoTX avseende den fortsatta utvecklingen av 
ANYARA för immunterapi vid cancer. NeoTX kommer att 
ansvara för den kliniska utvecklingen och kommersialise-
ringen av ANYARA globalt samt finansieringen därav.

I enlighet med villkoren i avtalet har NeoTX exklusiv  
rätt att globalt utveckla och kommersialisera ANYARA  
för behandling av cancer. Avtalets totala värde uppgår till  
71 miljoner USD, vilket är beroende av att samtliga 
kliniska, regulatoriska och kommersiella delmål uppnås. 
Därav erhöll Active Biotech 250 000 USD som en initial 
betalning. Dessutom kommer NeoTX att till Active Biotech 
betala trappstegsvis ökande tvåsiffrig royalty på framtida 
försäljning.

MediGene AG

Bolaget träffade i april 2002 ett licensavtal med det engelska 
bioteknikföretaget Avidex Ltd. (sedermera förvärvat av 
MediGene). Avtalet ger MediGene exklusiv rätt att vidare-
utveckla och marknadsföra RhuDex, en substans primärt 
avsedd som läkemedel för behandling av autoimmuna  
sjukdomar och som för närvarande är i klinisk utveckling. 
Avtalet ger MediGene exklusiva rättigheter till produkt-
utveckling och marknadsföring samt ger Active Biotech rätt 
till milestone-betalningar om maximalt cirka sex miljoner 
GBP och royaltyintäkter.

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 att Active 
Biotech har ingått ett generellt borgensåtagande. Låne-
skulden uppgick den 31 december 2017 till 206,2 MSEK. 
Därutöver hade Bolaget tidigare ett åtagande gentemot  
den långivande banken att Bolagets likviditet aldrig får 
understiga 30 MSEK. Bolaget har under mars 2018 över-
enskommit med kreditgivande bank att detta åtagande  
hävs och i samband därmed har parterna överenskommit 
om ytterligare villkor för krediterna, som bl.a. innefattar  
ett åtagande från Bolagets sida att senast 18 månader efter 
det att överenskommelsen ingicks fullt återbetala fastighets-
lånet.
 Ett kompletterande lån upptogs under 2014 med ett 
ursprungligt belopp om fem MSEK. Låneskulden härunder 
uppgick den 31 december 2017 till 3,2 MSEK.

För närvarande hyrs en del av lokalerna på fastigheten 
Lund Forskaren 1 ut till andra företag. Hyresavtalen har 
varierande löptid och inbringade under räkenskapsåret 2017 
cirka 15,0 MSEK i hyresintäkter till Bolaget. Per dagen för 
Prospektet föreligger inte några fastighets- eller miljörelate-
rade tvister avseende Bolagets fastighet.

Patent

Bolagets patentskydd omfattar uppfinningar av kemiska 
substanser, biotekniska strukturer, metoder, användningar 
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 
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cancer. Patent och patentansökningar avser främst de kommer-
siellt viktiga marknaderna som Europa, USA och Japan. 

Laquinimod, tasquinimod och ANYARA skyddas specifikt  
av flera patentfamiljer med ett stort antal nationella patent 
godkända, se tabellen nedan. 

Bolaget har under de senaste åren förstärkt sin patentportfölj 
med bland annat två nya patentfamiljer, med skyddstid till 2035, 
för användning av tasquinimod vid behandling av blodcancer-
sjukdomar. Hittills har patent beviljats i Europa för använd-
ningen av tasquinimod i multipelt myelom och akuta former  
av leukemi. Patentansökan för användning av tasquinimod i 
multipelt myelom är dessutom godkänd i USA.

Inom det tidiga utvecklingsprojektet SILC, som avser nya 
hittills okända substanser som binder till målproteinet S100A9 

består den sammanlagda patentportföljen, med skyddstid till 
2034 och 2035, av totalt tre patentfamiljer avseende kemiska 
substanser. Hittills har patent från två av patentfamiljerna  
beviljats i Europa och USA.

Bolagets partner, NeoTX, har under 2017 även förstärkt sin 
patentportfölj med en patentansökning avseende användingen 
av ANYARA i kombination med så kallade PD-1-hämmare för 
behandling av cancer. Vid ett beviljande ger dessa ansökningar 
möjlig förlängning av patentskyddet för ANYARA till 2036.

I Bolagets patentportfölj ingår dessutom patentskydd för sub-
stanser som är strukturellt lika laquinimod och tasquinimod, 
samt för projektet paquinimod.

Bolaget har antingen beviljats patent eller har patentansök-
ningar under behandling enligt följande tabeller. 

Typ av skydd Område Status Utgångsår

Produkt Europa Beviljat 2019
( WO9955678) USA Beviljat 2019
 Japan  Beviljat 2019 
 (totalt 53)  (beviljat 53)  

Tillverkningsmetod Europa Beviljat 2023
( WO03106424) USA Beviljat 2025
 Japan Beviljat 2023
 (totalt 53)  (beviljat 52, ansökan 1) 

Farmaceutisk formulering Europa Beviljat 2025
( WO2005074899) USA Beviljat 2027
 Japan Beviljat 2025
 (totalt 53)  (beviljat 52, ansökan 1) 

Alternativ tillverkningsmetod Europa Beviljat 2031
( WO2012004338) USA Beviljat 2031
 Japan Beviljat 2031
 (totalt 36) (beviljat 33, ansökan 3) 

Patentskydd för laquinimod 

Typ av skydd Område Status Utgångsår

Produkt Europa Beviljat 2021, 2022
( WO2003002143)  USA Beviljat 2022
 Japan  Beviljat 2022 
 (totalt 31) (beviljat 27, ansökan 4) 

Produkt USA Beviljat 2024
( WO9601650) (totalt 1) (beviljat 1) 

Behandlingsmetod Europa Beviljat 2025, 2026
( WO2006015882) USA Beviljat 2025
 (totalt 14)  (beviljat 14) 

Patentskydd för ANYARA  
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Typ av skydd Område Status Utgångsår

Produkt Europa Beviljat 2019
( WO0003991) USA Beviljat 2019
 Japan  Beviljat 2019 
 (totalt 53) (beviljat 53) 

Behandlingsmetod Europa Beviljat 2020
( WO0130758) USA Beviljat 2020
 Japan Beviljat 2020
 (totalt 27) (beviljat 27) 

Tillverkningsmetod Europa Beviljat 2023
( WO03106424) USA Beviljat 2025
 Japan Beviljat 2023
 (totalt 53) (beviljat 52, ansökan 1) 

Alternativ tillverkningsmetod Europa Beviljat  2031
( WO2012004338) USA Beviljat 2031
 Japan Beviljat  2031
 (totalt 36) (beviljat 33, ansökan 3) 

Behandlingsmetod Europa Beviljat 2035
( WO2016042112)  USA Ansökan 2035
 Japan Ansökan 2035
 (totalt 26) (beviljat 13, ansökan 13) 

Behandlingsmetod Europa  Beviljat  2035
( WO2016078921)  USA  Ansökan  2035
 Japan Ansökan 2035
 (totalt 25) (beviljat 12, ansökan 13) 

Patentskydd för tasquinimod 

Typ av skydd Område Status Utgångsår

Produkt Europa Beviljat 2034
( WO2014184234) USA Beviljat 2034
 Japan  Ansökan 2034 
 (totalt 21) (beviljat 13, ansökan 8) 

Produkt Europa Beviljat 2035
( WO2015177367)  USA Beviljat 2035
 Japan Ansökan 2035
 (totalt 20)  (beviljat 10, ansökan 10) 

Produkt Europa Ansökan 2035
( WO2016042172) USA Ansökan 2035
 Japan Ansökan 2035
 (totalt 20) (ansökan 20)  

Patentskydd för SILC  

Miljöfrågor och tillståndspliktig verksamhet

Inom Active Biotech är miljö- och säkerhetsarbetet viktigt 
och Bolaget har därför en fastställd miljöpolicy. Active 
Biotech lägger därtill stor vikt vid att externa samarbets-
partners har egna miljö- och säkerhetskrav som överens-
stämmer med Bolagets värderingar. Active Biotech bedriver 
sin verksamhet enligt de tillstånd som myndigheter har 
utfärdat för Bolaget. Active Biotech har bland annat till-
stånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för hantering av 
radioaktivt material samt från Jordbruksverket och Arbets-
miljöverket när det gäller genetiskt modifierade organismer. 
Bolaget har anmält sin verksamhet till Länsstyrelsen enligt 
miljöbalken (1998:808). Inspektioner från Arbetsmiljö-
verket och Lunds miljöförvaltning har genomförts utan 
anmärkningar. Active Biotech har ett väl utarbetat program 
för källsortering och destruktion av miljöfarligt avfall och 
arbetar aktivt för att minska energiförbrukningen och 
användningen av miljöfarliga ämnen. Det är Bolagets 
uppfattning att Active Biotech uppfyller gällande regler och 
innehar erforderliga tillstånd och/eller godkännanden för 
verksamhetens bedrivande.

Tvister

Active Biotech har inte under de senaste tolv månaderna varit 
inblandat i några rättsliga förfaranden som haft eller skulle 
kunna få betydande effekter på Active Biotechs finansiella 
ställning eller lönsamhet. Bolaget känner inte 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 30 MSEK per år. Utöver ansvarsförsäk-
ringen har Bolaget försäkringar mot förmögenhetsbrott  
och fastighetsförsäkring. 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 Prospektet föreligger inget försäkringskrav 
av väsentlig betydelse för Active Biotech.
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Teckningsåtaganden och emissionsgaranti

MGA Holding AB, Nordstjernan AB, Peter Sjöstrand och 
Peter Thelin (med bolag) har åtagit sig att teckna sina 
respektive företrädesrättsandelar i nyemissionen, motsvarande 
cirka 41 procent av nyemissionen. Peter Thelin har därutöver 
lämnat en emissionsgaranti omfattande 10 MSEK, motsva-
rande cirka 21 procent av Erbjudandet. Erbjudandet 
omfattas därmed av vederlagsfria teckningsåtaganden och 
emissionsgaranti om cirka 30 MSEK, motsvarande cirka  
61 procent av nyemissionen.  

Åtagandena ovan är inte säkerställda genom pantsättning, 
spärrmedel eller något liknande arrangemang. Samtliga 
tecknings- och garantiåtaganden ingicks den 14 februari 
2018 och garanterna kan nås via Bolagets adress Box 724, 
220 07 Lund.

Transaktioner med närstående

En redogörelse för Bolagets koncerninterna försäljning 
framgår av not 24, ”Transaktioner med närstående”, i  
Bolagets årsredovisning för 2016.

Active Biotech har, utöver vad som framgår ovan under 
rubriken ”Teckningsåtaganden och emissionsgaranti”, inte 
ingått avtal eller annan överenskommelse med närstående 
eller beviljat lån, lämnat garantier eller ställt säkerheter till 
eller till förmån för någon styrelseledamot, ledande befatt-
ningshavare 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 Erbjudandet

För det fall Erbjudandet fulltecknas kommer Active Biotech 
att tillföras cirka 48 MSEK. Från emissionsbeloppet upp- 
skattas avdrag göras för kostnader hänförliga till ersättning 
till emissionsinstitutet, legala rådgivare och uppskattade 

övriga transaktionskostnader föranledda av Erbjudandet 
(emissionskostnader) om cirka 1,7 MSEK. Netto beräknas 
Bolaget därmed tillföras cirka 46,3 MSEK.

Dokument införlivade genom hänvisning

Nedanstående information införlivas genom hänvisning och 
utgör en del av Prospektet. Active Biotechs årsredovisningar 
för räkenskapsåren 2015 och 2016 har reviderats av  
Bolagets revisorer KPMG AB. Bolagets delårsrapport för 
perioden januari-december 2017 har varken reviderats eller 
översiktligt granskats av Bolagets revisor. Revisionsberättel-
serna innehåller inga anmärkningar. Dokumenten som 
införlivas genom hänvisning finns tillgängliga under 
Prospektets giltighetstid på Active Biotechs webbplats, 
www).activebiotech.com, och tillhandahålls kostnadsfritt 
från Bolaget under Prospektets giltighetstid.
 i.     Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskaps-

året 2015, inklusive revisionsberättelsen (sidorna 
16-36 och 38);

 ii.    Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskaps-
året 2016, inklusive revisionsberättelsen (sidorna 
20-40 och 42-45);

 iii.   Bolagets delårsrapport för perioden januari – 
december 2017 (sidorna 7-11).

De delar av dokumenten som inte uttryckligen hänvisas till 
är antingen inte relevanta för en investerare eller återges på 
en annan plats i Prospektet.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Kopior av Prospektet, bolagsordningen och handlingar som 
till någon del ingår eller införlivats genom hänvisning kan 
under Prospektets giltighetstid erhållas på Bolagets huvud-
kontor, vardagar under kontorstid, samt finns tillgängliga på 
Active Biotechs webbplats, www).activebiotech.com.
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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 500.000 kronor och  
högst 2.000.000 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  
räkenskapsårets 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 revisionsberät-
telsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen 
och koncernrevisionsberättelsen;

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

räkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat-
räkningen och koncernbalansräkningen,

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

 c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och  
verkställande 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 före-

kommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt  

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av  
finansiella 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.
 

Antagen på årsstämman den 15 juni 2017
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Generellt

Fysiska personer
Kapitalvinstbeskattning 

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

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skill-
naden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för 
försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. 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 
schablonmetoden användas. Denna metod innebär att 
omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av 
försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier och andra mark-
nadsnoterade 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 värdepappersfonder 

eller specialfonder som innehåller endast svenska fordrings-
rätter, 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.

 
Skatt på utdelning 

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
Skatt på kapitalvinster och utdelning  

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 

Skattefrågor i Sverige

Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av Erbjudandet för fysiska personer och aktiebolag  
som innehar aktier, BTA eller teckningsrätter i Bolaget och som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Samman-
fattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd endast som generell information avseende aktierna och tecknings-
rätterna för den tid då aktierna respektive teckningsrätterna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.   

Sammanfattningen behandlar inte:
n situationer då värdepapper innehas som lagertillgång i näringsverksamhet (skattemässigt),
n situationer då värdepapper innehas av kommandit- eller handelsbolag,
n situationer då värdepapper förvaras på ett investerings sparkonto,
n de särskilda regler om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolags sektorn som kan  

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

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

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier, exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag. Den skattemäs-
siga behandlingen av varje enskild innehavare av värdepapper beror på dennes speciella situation. Varje innehavare av värdepapper 
bör rådfråga oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra för dennes del, inklusive tillämp-
ligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. 
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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 sådana värdepapper. 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 skatte-
pliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som 
beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår, 
utan begränsning i tiden. Om en kapitalförlust inte kan dras 
av hos det företag som gjort förlusten, får den dras av mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper 
som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma 
koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan före-
tagen och båda företagen begär det för ett beskattningsår 
som har samma deklarationstidpunkt (eller som skulle ha 
haft det om inte något av företagens bokföringsskyldighet 
upphör). Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa 
företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis 
investmentföretag och livförsäkringsföretag.

Utnyttjande av erhållna teckningsrätter

Om aktieägare i Bolaget utnyttjar erhållna teckningsrätter 
för förvärv av nya aktier utlöses ingen beskattning. Anskaff-
ningsutgiften för en aktie utgörs av emissionskursen. 

Avyttring av erhållna teckningsrätter

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

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 aktier utlöser ingen beskattning. Teckningsrätternas 

omkostnadsbelopp ska medräknas vid beräkning av 
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 noll kronor.

Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är  

begränsat skattskyldiga i Sverige

Kupongskatt  

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 skatteavtal. I Sverige verkställer 
normalt Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade 
aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. Sveriges skatte-
avtal medger generellt nedsättning av källskatten till  
avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället förutsatt  
att Euroclear eller förvaltaren erhållit erforderliga uppgifter 
om den utdelningsberättigade. Investerare berättigade till en 
reducerad skattesats enligt skatteavtal kan begära återbetal-
ning från Skatteverket före utgången av det femte kalender-
året efter utdelningen om källskatt har innehållits med en 
högre skattesats. Erhållandet av teckningsrätter utlöser 
ingen skyldighet att erlägga kupongskatt. 

Kapitalvinstbeskattning 

Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige kapitalvinstbeskattas 
normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier eller tecknings-
rätter. Aktieägare respektive innehavare av teckningsrätter 
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 kapitalvinst-
beskattning i Sverige vid avyttring av aktier och tecknings-
rätter i Bolaget, om de vid något tillfälle under det kalen- 
derår då avyttringen sker eller under de föregående tio 
kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i 
Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall 
begränsad genom skatteavtal.
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Lupus Se SLE.

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.

mCRPC Metastaserad kastrat-resistent prostatacancer. 

MediGene MediGene AG, Active Biotechs samarbetspartner för 
RhuDex.

MS Multipel skleros, en kronisk autoimmun neurodegenerativ sjukdom.

Multipelt Myelom Blodcancer som utgår från celler i benmärgen.

NeoTX NeoTX Therapeutcis Ltd, Active Biotechs samarbetspartner  
för ANYARA.

Neurodegenerativ Nedbrytande för nervsystemet.

Paquinimod Active Biotechs läkemedelskandidat i projektet 57-57  
mot systemisk skleros. 

Patent Ensamrätt till en uppfinning.

PFS Progressionsfria överlevnaden. 

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

PPMS Primär progressiv MS.

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

Quinolin Den substansklass till vilken laquinimod och tasquinimod 
tillhör.

RRMS Relapserande, remitterande multipel skleros.

SILC Active Biotechs prekliniska projekt, “S100A9 Inhibition by Low 
molecular weight Compounds”.

SLE Systemisk lupus erythematosus, en kronisk autoimmun sjukdom.

Systemisk skleros Ovanlig autoimmun bindvävssjukdom.

Särläkemedelsstatus Nya läkemedel för patienter med ovanliga och 
allvarliga sjukdomar kan beviljas särläkemedelsstatus, vilket bl.a. ger  
sju till tio års marknadsexklusivitet.

Tasquinimod Active Biotechs läkemedelskandidat mot bland annat 
multipelt myelom.

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

ANYARA Active Biotechs läkemedelskandidat mot cancer som 
utvecklas i samarbete med NeoTX.

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

BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor – ett protein som stimulerar 
nervtillväxt.

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

CNS Det centrala nervsystemet.

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 1-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 2-studier I fas 2-studier testas substansen på patienter med den 
sjukdom det potentiella läkemedlet ska behandla. Vanligtvis testas 
100–300 patienter. Huvudsyftet med en fas 2-studie är att visa att 
substansen har avsedd medicinsk effekt och att bestämma optimal dos.

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

FASS Farmaceutiska Specialiteter i Sverige.

FDA Food and Drug Administration, läkemedelsmyndigheten i USA.

Huntingtons sjukdom Ärftlig neurologisk sjukdom.

Immun checkpoint-hämmare En ny grupp av cancerläkemedel, t.ex. 
PD-1-hämmare, som fungerar genom att öka patientens immunsvar 
mot tumören. 

Inflammation Kroppens svar på en lokal skada.

Ipsen Ipsen SA, Active Biotechs samarbetspartner för Tasquinimod.

Kliniska studier Studier i hur ett läkemedel påverkar människor.

Laquinimod Active Biotechs läkemedelskandidat för behandling  
av neurodegenerativa sjukdomar.

Ordlista
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