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Med anledning av styrelsens beslut att 
emittera units, har Bolaget upprättat 
Prospektet. De nya aktierna eller 
Teckningsoptionerna har inte registrerats 
och kommer inte att registreras enligt U.S. 
Securities Act av 1933 i gällande lydelse eller 
hos någon värdepappersmyndighet i någon 
delstat i USA och får inte tecknas, erbjudas, 
förvärvas eller säljas i USA.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars 
deltagande förutsätter att ytterligare prospekt 
upprättas eller registrering sker eller att 
någon annan åtgärd företas utöver vad som 
krävs enligt svensk rätt. Prospektet och annan 
dokumentation hänförlig till erbjudandet 
kommer inte att distribueras och får inte 
postas eller på annat sätt distribueras eller 
sändas in i eller till något land där detta 
skulle förutsätta att några sådana ytterligare 
åtgärder företas eller där detta skulle strida 
mot tillämpliga lagar eller regleringar. 

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer 
att vidtas, av Toleranzia för att tillåta 
ett erbjudande till allmänheten i någon 
jurisdiktion vars regler kräver att ytterligare 
prospekt upprättas eller registrering sker eller 
att någon annan åtgärd företas utöver vad som 
krävs enligt svensk rätt och erbjudandet riktar 
sig inte till någon person som bor eller har en 
registrerad adress i någon sådan jurisdiktion. 
Detta Prospekt utgör varken ett erbjudande att 
överlåta eller att förvärva andra värdepapper 
än de nya aktierna och Teckningsoptionerna. 
Erbjudandet att teckna nya aktier och 
Teckningsoptioner gäller inte personer som 
är bosatta eller har en registrerad adress i 
USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, 
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya 
Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte heller till 
sådana personer vars deltagande förutsätter 
ytterligare prospekt eller registrerings- eller 
andra åtgärder än de som följer av svensk 
rätt. Följaktligen får varken detta Prospekt, 
anmälningssedel, marknadsföringsmaterial 
eller övrigt till erbjudandet hänförligt 
material distribueras eller publiceras i någon 
jurisdiktion om inte detta sker i enlighet 
med gällande lagar och regler. Envar som 
kan komma att inneha detta Prospekt är 
skyldig att informera sig om och följa nämnda 
restriktioner och särskilt att inte publicera eller 

distribuera Prospektet i strid med tillämpliga 
lagar och regler. Varje handlande i strid med 
nämnda restriktioner kan utgöra brott mot 
tillämplig värdepappersrättslig reglering. 
Som ett villkor för att få teckna nya aktier 
och Teckningsoptioner enligt erbjudandet 
kommer varje person som tecknar nya aktier 
och Teckningsoptioner att anses ha gjort eller, i 
vissa fall, bli ombedd att göra vissa utfästelser 
vilka Toleranzia kommer att förlita sig på.

Tvist rörande eller med anledning av 
erbjudandet, Företrädesemissionen, 
innehållet i detta Prospekt eller därmed 
sammanhängande rättsförhållanden ska 
avgöras exklusivt enligt svensk lag och av 
svensk domstol. 

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets 
webbplats och i prospektregistret på 
Finansinspektionens webbplats. 

En investering i värdepapper inbegriper risker, 
se avsnittet Riskfaktorer. När investerare 
fattar ett investeringsbeslut måste de 
göra oberoende bedömningar av legala, 
skattemässiga, affärsmässiga, finansiella och 
övriga konsekvenser som förvärv eller teckning 
av värdepapperen innebär och förlita sig på 
egna undersökningar, analyser och utredningar 
av Bolaget och av villkoren för erbjudandet. 
Varje investerare bör, innan teckning eller 
förvärv av värdepapper, konsultera sina 
egna rådgivare. I avsnittet Riskfaktorer finns 
en beskrivning, dock inte fullständig, av 
faktorer som kan medföra att faktiskt resultat 
eller utveckling skiljer sig avsevärt från 
framtidsinriktade uttalanden. 

Prospektet innehåller historisk 
marknadsinformation och branschprognoser. 
Viss information har inhämtats från flera olika 
utomstående källor och Bolaget har strävat 
efter att återge sådan information korrekt i 
detta Prospekt. Även om Bolaget anser dessa 
källor vara tillförlitliga har ingen oberoende 
verifiering gjorts, varför riktigheten eller 
fullständigheten i informationen inte kan 
garanteras. Marknadsstatistik är till sin natur 
förenad med osäkerhet och reflekterar inte 
nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. 
Värdet av jämförelser av statistik för olika 
marknader är begränsat av flera anledningar, 

bland annat genom att marknaderna definieras 
olika samt att informationen kan ha insamlats 
genom användande av olika metoder och 
med olika antaganden. Viss statistik i detta 
Prospekt har sammanställts av Toleranzia, i 
vissa fall på basis av olika antaganden. Även 
om Bolaget anser att sammanställningsmetod 
och antaganden är rimliga har dessa endast 
i begränsad omfattning kunnat bekräftas 
eller verifieras av oberoende källor. Mot 
bakgrund härav uppmärksammas läsaren av 
Prospektet särskilt på att marknadsstatistik 
som presenteras i Prospektet är förenad med 
osäkerhet och att ingen garanti kan ges för 
dess riktighet. Såvitt Bolaget känner till och 
kan försäkra genom jämförelse med annan 
information som offentliggjorts av de tredje 
parter varifrån informationen hämtats, har 
dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt 
som skulle göra den återgivna informationen 
felaktig eller missvisande. Vissa siffror i detta 
Prospekt har varit föremål för avrundning. 
Detta medför att vissa tabeller inte synes 
summera korrekt. Detta är fallet då belopp 
anges i tusen- eller miljontal och förekommer 
särskilt i avsnittet Finansiell information och 
nyckeltal nedan samt i de årsredovisningar 
och delårsrapporter som införlivats genom 
hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges 
har ingen information i Prospektet granskats 
eller reviderats av Bolagets revisor.

Corpura Fondkommission AB är finansiell 
rådgivare till Bolaget i samband 
med upprättandet av Prospektet och 
genomförandet av erbjudandet. Samtliga 
uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget, 
varför Corpura Fondkommission AB friskriver 
sig från allt ansvar i förhållande till befintliga 
eller blivande aktieägare i Bolaget och 
avseende andra direkta eller indirekta 
ekonomiska konsekvenser till följd av 
investeringsbeslut eller andra beslut som helt 
eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. 

Information till investerare 

Vissa definitioner
”Bolaget” eller ”Toleranzia” avser Toleranzia AB (publ), org. nr 556877-2866.  

”Företrädesemissionen” avser den förestående företrädesemissionen av units som beskrivs i Prospektet. 

”Prospektet” avser detta prospekt. 

”Euroclear” avser Euroclear Sweden AB.

”Spotlight” avser Spotlight Stock Market eller den handelsplattform som Spotlight Stock Market bedriver, beroende på sammanhang.

”SEK”, ”KSEK” och ”MSEK” avser svenska kronor, tusen svenska kronor respektive miljoner svenska kronor.

”Teckningsoptionerna” avser teckningsoptioner av serie TO2
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Innehållsförteckning

Handlingar som införlivats i detta Prospekt genom hänvisning
Följande handlingar, vilka tidigare har publicerats, har införlivats genom hänvisning och utgör en del av Prospektet. De 
sidor som inte införlivas nedan är inte relevanta eller återges på annan plats i Prospektet.

Toleranzias reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2018 där följande delar införlivas genom hänvisning: 
resultaträkning, balansräkning (s. 9–12), information om redovisningsprinciper (s. 13) och upplysning i noter (s. 13–16), samt 
revisionsberättelse (bilagt årsredovisningen s. 26-27). Årsredovisningen återfinns på https://www.toleranzia.com/wp-
content/uploads//%C3%85rsredovisning-Revisionsber%C3%A4ttelse-2018.pdf.

Toleranzias reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2017 där följande delar införlivas genom hänvisning: 
resultaträkning, balansräkning (s. 9–12), information om redovisningsprinciper (s. 13) och upplysning i noter (s. 13–17), 
samt revisionsberättelse (bilagt årsredovisningen s. 21-22). Årsredovisningen återfinns på https://www.toleranzia.se/wp-
content/uploads/%C3%85rsredovisning-2017-inkl-Revisionsber%C3%A4ttelse.pdf.

Toleranzias icke reviderade, icke översiktligt granskade, delårsrapport för perioden januari-juni 2019 där följande 
delar införlivas genom hänvisning: resultaträkning i sammandrag (s. 5), balansräkning i sammandrag (s. 6-7) och 
information om redovisningsprinciper (s. 4). Rapporten återfinns på https://www.toleranzia.se/wp-content/uploads/
Halv%C3%A5rsrapport-Q2-2019.pdf.  
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Sammanfattning

AVSNITT 1 - INLEDNING

Punkt 1.1 Värdepapperens namn 
och internationella 
standardnummer för 
värdepapper (ISIN) 

Aktierna: kortnamn TOL och ISIN-kod SE0007438577

Teckningsoptionerna: kortnamn TO2 och ISIN-kod SE0013357985

Punkt 1.2 Namn på och  
kontaktuppgifter för 
emittenten, inbegripet 
identifieringskod för  
juridiska personer (LEI)

Namn: Toleranzia AB (publ)

Adress: Toleranzia AB, Erik Dahlbergsgatan 11 A, 411 26 Göteborg

Besöksadress: Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg

E-post: info@toleranzia.com

Telefon : +46 76 31 99 898

Hemsida: www.toleranzia.se 

LEI-kod: 529900ARVN1D3A4CHI81

Punkt 1.3 Information om den  
behöriga myndigheten 
som godkänt Prospektet

Den behöriga myndighet som godkänt Prospektet är Finansinspektionen,  
Box 7821, 103 97 Stockholm, tel. 08 - 408 980 00, www.fi.se.

Punkt 1.4 Datum för godkännande 
av Prospektet

22 oktober 2019

Punkt 1.5 Meddelanden Bolagets uttalanden:

Sammanfattningen bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Alla 
 beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar 
hela EU-tillväxtprospektet.

Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.  

När ett yrkande relaterat till information i EU-tillväxtprospektet görs i domstol 
kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna 
bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de 
 rättsliga förfarandena inleds.

Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat samman-
fattningen inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är 
vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxt-
prospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte 
ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska 
investera i de berörda värdepapperen.

AVSNITT 2 – NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

Punkt 2.1 Information  
om emittenten

Toleranzia AB (publ) är ett publikt aktiebolag, bildat i Sverige enligt svensk rätt. 
 Verksamheten regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551). 

Det övergripande föremålet för Bolagets verksamhet är att bedriva kommersiell 
exploatering av teknologi för att utveckla behandlingsmetodik och diagnostiska verk-
tyg inom fältet autoimmuna sjukdomar och allergi samt därmed förenlig verksamhet. 
Toleranzia har för närvarande utvecklat läkemedelskandidaten TOL2, för behandling 
av den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis, en så kallad 
orphan-sjukdom, vilket innebär en sällsynt sjukdom som drabbar färre än 200 000 
personer i USA eller färre än 5 personer per 10 000 invånare i Europa.1

Parallellt med den pågående prekliniska och kliniska utvecklingen av TOL2 bedriver 
Toleranzia en kontinuerlig affärsutvecklingsverksamhet. Inom ramen för denna deltar 
Bolaget bland annat i några av de viktigaste internationella partneringkonferenserna 
där Toleranzias verksamhet presenteras och där Bolagets representanter träffar ett 
stort antal läkemedelsföretag.

Bolaget känner inte till att det finns någon kontrollerande aktieägare eller någon 
direkt eller indirekt kontroll av Bolaget. 

Verkställande direktör för Bolaget är Charlotte Fribert. 

1 Se https://www.eurordis.org/sites/default/files/1.ISPOR_RD_SIG_WG1.pdf (tabell 9, s. 913)
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Punkt 2.2 Finansiell  
nyckelinformation  
om emittenten

Resultaträkning i sammandrag

2018 
12 mån 

Jan-dec

2017 
12 mån 

Jan-dec

2019 
6 mån 

Jan-jun

2018 
6 mån 

Jan-jun

Nettoomsättning - - - -

Rörelseresultat -5 660 029 -5 405 597 -2 474 888 -2 952 291

Årets/periodens resultat -5 657 963 -5 391 991 -2 483 922 -2 956 729 

Balansräkning i sammandrag

31 december 
2018

31 december 
2017

30 juni  
2019

30 juni  
2018

Summa tillgångar 30 387 550 16 772 308 27 321 060 32 408 932 

Summa eget kapital 27 585 049 14 666 617 25 101 126 30 286 282 

Nyckeltal

2019-01-01 
2019-06-30

2018-01-01 
2018-06-30

2018-01-01 
2018-12-31

2017-01-01 
2017-12-31

Nettoomsättning1 - - - -
Rörelseresultat1 -2 474 888 - 2 952 291 -5 660 029 -5 405 597
Resultat efter skatt1 -2 483 922 -2 956 729 -5 657 963 -5 391 991
Balansomslutning1 27 321 060 32 408 932 30 387 550 16 772 308
Periodens kassaflöde1 -5 136 277 13 542 523 9 397 523 -8 253 274 
Likvida medel1 11 180 824 20 462 101 16 317 101 6 919 578
Eget kapital1 25 101 126 30 286 282 27 585 049 14 666 617
Resultat per aktie1 -0,16 -0,19 -0,36 -0,67
Soliditet (%) 91,9 93,5 90,8 87,4
Antal utestående aktier 
på balansdagen (st)1

15 534 170 15 534 170 15 534 170 7 992 814

Genomsnittliga  
antal aktier (st)1

15 534 170 15 534 170 11 763 492 7 992 814

Medelantalet anställda2 3 3 3 3
1 Nyckeltal som definieras enligt Bolagets redovisningsstandard (K3). Uppgifterna som avser 
räkenskapsåren 2018 och 2017 är reviderade.

2 Icke-finansiellt mått (riktlinjer om alternativa nyckeltal gäller ej)

Punkt 2.3 Huvudsakliga risker  
som är specifika för 
emittenten

Legala och regulatoriska risker

Prekliniska och kliniska studier

Prekliniska och kliniska studier är förknippade med stor osäkerhet och risker 
avseende tidsplaner och resultat i studierna. Resultat från tidiga prekliniska studier 
överensstämmer inte alltid med resultat i mer omfattande prekliniska studier och 
utfall från senare prekliniska studier överensstämmer inte alltid med de resultat 
som uppnås vid kliniska studier. Det finns därför en risk att de av Toleranzia 
planerade studierna inte kommer att indikera tillräcklig säkerhet och effekt för 
att behandlingar ska kunna lanseras. Toleranzia kan även komma att behöva göra 
mer omfattande studier än vad styrelsen i Bolaget i dagsläget bedömer, vilket kan 
komma att föranleda ökade kostnader eller försenade intäkter. Det finns också risk 
att de samarbetspartners som utför de prekliniska och kliniska studierna inte kan 
upprätthålla den kliniska och regulatoriska kvalitet som krävs för eventuell framtida 
utlicensiering, partnerskap, försäljning eller godkännande från myndigheter, vilket 
kan leda till försening av prekliniska och kliniska studier för Bolaget och därmed 
utebliven kommersialisering samt reducerat eller uteblivet kassaflöde. Bolaget 
bedömer sannolikheten för att riskerna förverkligas som hög. I det fall riskerna 
förverkligas skulle inverkan på Bolagets verksamhet och resultat vara höga.
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Affärs- och verksamhetsrisker 

Inga lanserade läkemedel

Det finns i preklinisk, klinisk och registreringsfas stora risker innebärande att Bolagets 
utveckling inte resulterar i kommersiella behandlingsformer som kan leda till försäljning 
och intäkter. Detta medför en risk att intäkter helt eller delvis uteblir. Bolaget bedömer 
sannolikheten för att riskerna förverkligas som medelhög. Skulle riskerna förverkligas 
skulle detta kunna få en hög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och resultat.

Nyckelpersoner 

Toleranzias nyckelpersoner, framförallt personer i ledningen, har stor kompetens och 
lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckel-
personer kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. 
Även svårigheter att rekrytera in nya nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser 
för Bolagets verksamhet och resultat. Bolaget bedömer riskerna för detta som medel-
höga, och i det fall riskerna förverkligas skulle inverkan på Bolagets verksamhet och 
resultat vara medelhög. 

Finansiell situation

Finansieringsbehov och kapital

Bolaget kan även i framtiden komma att behöva söka nytt externt kapital. Det finns en 
risk att nytt kapital inte kan anskaffas när behov uppstår eller att det inte kan anskaf-
fas på för Bolaget acceptabla villkor. Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna 
förverkligas som medelhög, vilket skulle kunna få stora negativa konsekvenser för 
Bolagets finansiella ställning och resultat, vilket i sin tur i hög grad kan påverka Bolagets 
marknadsvärde.

Biverkningar 

Det finns risk att patienter som deltar i Toleranzias planerade kliniska studier drabbas av 
biverkningar, vilket kan försena eller stoppa den fortsatta utvecklingen samt begränsa 
eller förhindra den kommersiella användningen. Vidare finns viss risk för att Bolaget kan 
bli skadeståndsskyldiga mot drabbade patienter. Det finns därför en risk att Bolagets 
försäkringsskydd inte till fullo kan täcka eventuella framtida rättsliga krav. Bolaget 
bedömer sannolikheten för att dessa risker förverkligas som medelhög. Om riskerna 
förverkligas skulle inverkan på Bolagets verksamhet och resultat vara medelhög. 

Immateriella rättigheter

Patent

Toleranzias patentfamilj kopplad till delar av Bolagets toleransteknologi är godkänd i 
Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA och giltigt så länge som det 
upprätthålls av Bolaget. Det finns en risk att Bolagets eventuella framtida patentansök-
ningar eller andra ansökningar om immateriellt skydd inte alls kommer att godkännas 
eller bara kommer att godkännas i vissa länder. Det finns vidare en risk att beviljade 
patent inte ger ett effektivt kommersiellt skydd, då invändningar eller andra ogiltighets-
anspråk mot utfärdade patent kan göras efter beviljandet av patentet. En risk med 
sådana processer är att beviljade patent inskränks, exempelvis genom en begränsning 
av tillämpningsområde eller att patentet avslås. Att ett patent avslås innebär att ingen 
tillerkänns ensamrätt, vilket gör att ingen kan hindras från att utöva den däri definie-
rade uppfinningen. Det innebär att Toleranzias konkurrenter kan komma att använda 
teknologin. Resultatet av en invändningsprocess kan överklagas, vilket gör att det slutliga 
resultatet från en invändning är svårt att förutse. Det finns även en risk att omfattningen 
av ett godkänt patent inte är tillräckligt stort för att skydda mot att andra aktörer utveck-
lar liknande produkter som kan medföra ökad marknadskonkurrens. Bolaget bedömer 
sannolikheten för att riskerna förverkligas som medelhöga. Om riskerna förverkligas 
avseende redan beviljade patent skulle detta få låg inverkan på Bolagets verksamhet och 
resultat. Skulle riskerna förverkligas avseende framtida patent skulle inverkan på Bolaget 
däremot vara hög. 

Särläkemedelsstatus

Toleranzia har kommersiellt skydd i form av ”orphan drug designation” (särläkemedels-
status) för TOL2 i både EU och USA, vilket utgör Bolagets viktigaste skydd på respektive 
marknad genom marknadsexklusivitet efter lansering på tio respektive sju år. Särläke-
medelsstatusen ger också Toleranzia vissa fördelar under läkemedelsutvecklingen. Det 
finns en risk att klassificeringen som särläkemedel återkallas eller marknadsexklusivi-
teten kortas ned, vilket i sin tur skulle påverka Toleranzias möjlighet att konkurrera på 
marknaden negativt. Bolaget bedömer sannolikheten för att dessa risker förverkligas 
som låg. Skulle riskerna förverkligas skulle detta kunna få en hög negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet och resultat.
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AVSNITT 3 – NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPERNA

Punkt 3.1 Värdepapperens  
huvuddrag

Företrädesemissionen utgörs av units i Toleranzia, en (1) unit består av tre (3) aktier 
och en (1) teckningsoption av serie TO2.

I Företrädesemissionen emitteras högst 1 553 417 units, vilket innebär högst 4 660 
251 aktier och högst 1 553 417 Teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO2 
berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 13 maj 2020 – 29 maj 2020 till 
en teckningskurs som motsvarar sjuttio (70) procent av ett volymvägt genomsnitt av 
handelskursen för Bolagets aktier under perioden 23 april 2020 – 8 maj 2020. Teck-
ningskursen kan dock inte understiga 4,8 SEK/aktie eller överstiga 6,0 SEK/aktie. För 
mer information, se 4.1. 

Bolagets värdepapper är denominerade i svenska kronor. Aktierna har ett kvotvärde 
om 0,125 SEK. 

Det finns ett aktieslag i Bolaget. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets 
tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman och berättigar 
till lika stor utdelning och till eventuellt överskott i likvidation. Vid nyemission av 
aktier har aktieägarna normalt företrädesrätt. Bolagsstämman kan dock besluta om 
undantag härifrån. För att förändra aktieägarnas rättigheter krävs beslut av bolags-
stämma. Villkoren för att ändra aktieägarnas rättigheter motsvarar vad som följer av 
lag. Aktierna kan fritt överlåtas, det finns således inga begränsningar eller förbehåll 
avseende aktiernas överlåtelsebarhet. Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande 
som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inlösen av 
aktier regleras inte i bolagsordningen utan styrs av aktiebolagslagens regler. 

Samtliga aktier i Bolaget är stamaktier och i händelse av Bolagets insolvens gäller att 
samtliga aktier således har samma prioritet. Aktieägares fordran på ett aktiebolag 
prioriteras normalt efter andra fordringar på Bolaget. För det fall eventuellt överskott 
i likvidationen finns, har aktieägarna rätt till betalning ur överskottet i förhållande 
till antalet aktier som aktieägaren innehar. Avseende teckningsoptionerna gäller att 
för den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej där-
efter ske. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får anmälan om teckning 
återigen ske.

Toleranzia har ingen utdelnings- eller utbetalningspolicy.

Punkt 3.2 Plats för handel  
med värdepapperen

De värdepapper som erbjuds avses tas upp till handel på Spotlight.

Punkt 3.3 Garantier som värde-
papperen omfattas av

Värdepapperna omfattas inte av några garantier. 

Punkt 3.4 Huvudsakliga risker  
som är specifika för 
värdepapperen

Aktiernas kursutveckling

Aktiekursen i Toleranzia kan komma att uppvisa hög volatilitet på grund av ett antal 
faktorer. Dessa faktorer inkluderar bland annat övriga riskfaktorer beskrivna i detta 
Prospekt, men även psykologiska faktorer. Risken för volatilitet är särskilt hög i bolag 
som, likt Toleranzia, ännu inte lanserat någon produkt eftersom marknadsvärdet på 
Bolaget inte grundar sig på vad Bolaget presterat utan på förväntningar om framtiden.

Likviditet i Bolagets aktier

Ett mindre bolag på en marknadsplats som inte är en reglerad marknad, vilket gäller 
för Toleranzia, löper särskilt hög risk att handeln i dess värdepapper inte blir aktiv 
och likvid. Detta riskerar att leda till svårigheter att avyttra värdepapperna. 
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AVSNITT 4 - NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

Punkt 4.1 Villkor och tidsplan  
för att investera i  
värdepapperet

Företrädesrätt att teckna units har de som på avstämningsdagen den 18 oktober 2019 är 
aktieägare, varvid innehav av en (1) aktie ska berättiga till en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter 
ger rätt att teckna en (1) unit. En unit innehåller tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av 
serie TO2.

Erbjudandepriset är 12 SEK per unit, vilket motsvarar 4 SEK per aktie. Teckningsoptionerna 
emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. 

Teckningsperioden kommer att löpa 23 oktober 2019 – 8 november 2019. Vid full teckning 
i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 18,6 MSEK före emissionskostnader 
och vid fullt nyttjande av vidhängande Teckningsoptioner tillförs Toleranzia ytterligare 
lägst cirka 7,5 MSEK och högst cirka 9,3 MSEK. Emissionskostnaderna avseende Företrädes-
emissionen beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK inklusive garantikostnader. Garantikostnader 
beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK. Minsta teckningspost uppgår till en (1) unit, motsvaran-
de 12 SEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka 
med 4 660 251 från 15 534 170 aktier till 20 194 421 aktier och aktiekapitalet kommer att öka 
med cirka 582 531,4 SEK från cirka 1 941 771,3 SEK till cirka 2 524 302,7 SEK. 

För de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, uppgår utspädnings-
effekten från Företrädesemissionen till 4 660 251 aktier, motsvarande cirka 23,1 procent av 
aktiekapitalet och antalet aktier efter genomförandet av Företrädesemissionen. Vid fullt 
nyttjande av vidhängande Teckningsoptioner kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 
20 194 421 aktier till 21 747 838 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 194 177,1 
SEK från cirka 2 524 302,6 SEK till cirka 2 718 479,8 SEK, vilket motsvarar en utspädnings-
effekt om cirka 7,1 procent. Med ”utspädningseffekt” och ”utspädning” förstås nytillkomna 
aktier i förhållande till totalt antal aktier efter att nytillkomna aktier registrerats.

Sista dag för handel med uniträtter är den 6 november 2019.

Units som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat units utan stöd 
av uniträtt. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske: 

a) i första hand till de som har tecknat units med stöd av uniträtter och som önskar teckna 
ytterligare units, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata 
deras teckning med stöd av uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna units utan stöd av unit-
rätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning;

c) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro 
rata deras ställda garantier.

Oaktat ovanstående ska tilldelning utan företrädesrätt inte ske med ett större antal units 
än undertecknat.

Punkt 4.2 Motiv för  
EU-tillväxtprospektet

Det totala kapitaltillskottet (netto) från Företrädesemissionen uppgår till cirka 15,4 MSEK, 
efter avdrag för emissionskostnader om cirka 1,8 MSEK och garantikostnader om cirka 1,4 
MSEK. Det totala kapitaltillskottet (netto) från de vidhängande Teckningsoptionerna uppgår 
till lägst cirka 7,5 MSEK och högst cirka 9,3 MSEK. Kapitaltillskotten planeras att användas 
under de närmaste tolv månaderna för nedan nämnda ändamål. 

 Kapitalanvändning Cirka %

i. Uppskalning av tillverkningen samt storskalig produktion  
av läkemedels kandidaten TOL2  55

ii. Toxikologi- och säkerhetsstudier av TOL2 15

iii. Förberedelse inför klinisk fas I/IIa-prövning av TOL2  
i patienter med myastenia gravis 10

iv. Val och inledande preklinisk utveckling av ny  
läkemedels kandidat mot ny indikation; TOL3 10

v. Affärsutveckling och övrig löpande verksamhet  10

 Summa 100

Områdena ovan anges i prioritetsordning. 

Bolaget har i oktober 2019 erhållit teckningsförbindelser och en emissionsgaranti om 
totalt cirka 18,6 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. 

En del av de ledande befattningshavarna, styrelseledamöterna och suppleanterna i 
 Bolaget äger aktier i Toleranzia. Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt mel-
lan de skyldigheterna som personer inom förvaltnings-, lednings- och/eller tillsynsorgan 
eller andra personer i ledande befattningar i Toleranzia har gentemot Bolaget och dessa 
personers privata intressen.
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Ansvariga personer, information från tredje part  
och godkännande av behörig myndighet 

Ansvariga personer

Styrelsen för Toleranzia, bestående av Ola Rönn, Maarten Kra-
an, Eva Lindgren, Anders Milton, Kristian Sandberg och Anders 
Waas, är ansvarig för informationen i Prospektet. Styrelsen 
förklarar härmed att enligt deras kännedom överensstämmer 
den information som ges i Prospektet med sakförhållandena 
och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess 
innebörd har utelämnats.  

Information från tredje part

Prospektet innehåller viss information från tredje man (hämtat 
från eurordis.org, se fotnot s. 4 och 11, samt EvaluatePharma® 
Orphan Drug Report 2019, se fotnot s. 12). Denna information 
från tredje man har i Prospektet återgivits korrekt och såvitt 
Toleranzia känner till och kan utröna av information som 
offentliggjorts av denna tredje part har inga sakförhållanden 
utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felak-
tig eller vilseledande. 

Godkännande av Finansinspektionen

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som behörig 
myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen 
godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller 
de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som 
anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte 
betraktas som något slags stöd för den emittent som avses 
i detta Prospekt. Inte heller bör Finansinspektionens god-
kännande betraktas som något slags stöd för kvaliteten på 
de värdepapper som avses i detta Prospekt. Prospektet har 
upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 
i förordning (EU) 2017/1129.  

Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är 
lämpligt att investera i dessa värdepapper. 
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Intressen, motiv och emissionslikvidens  
användande m.m.

Intressen, intressekonflikter och ytterligare information

En extern part har utställt emissionsgaranti för vilka en 
 ersättning om tio (10) procent på garanterat belopp utgår. 
Utöver ovanstående parts intresse av att Företrädesemissio-
nen kan genomföras framgångsrikt och, såvitt avser garanten, 
att avtalad ersättning utbetalas, finns inga ekonomiska eller 
andra intressen i Företrädesemissionen. Corpura Fondkommis-
sion AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB 
är legal rådgivare till Bolaget och har biträtt Bolaget i upprät-
tandet av detta Prospekt. DNB Bank ASA, filial Sverige, agerar 
emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen. Corpura 
Fondkommission AB, DNB Bank ASA, filial Sverige och Fredersen 
Advokatbyrå AB erhåller en på förhand avtalad ersättning för 
utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen. Därut-
över har förutnämnda inga ekonomiska eller andra intressen i 
Företrädesemissionen. Det bedöms inte föreligga några intres-
sekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående 
har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

Motiv för Företrädesemissionen

Som framgår av redogörelsen för Toleranzias huvudverk-
samheter, affärsstrategi och strategiska mål (se s. 11 och 12 
nedan), bedriver Bolaget preklinisk och tidig klinisk forskning 
och utveckling samt affärsutveckling inom fältet autoimmuna 
sjukdomar. Bolaget har inom detta fält utvecklat läkemedel-
skandidaten TOL2 för behandling av den autoimmuna nerv- och 
muskel sjukdomen myastenia gravis, en så kallad orphan-sjuk-
dom, vilket innebär en sällsynt sjukdom som drabbar färre 
än 200 000 personer i USA eller färre än 5 personer per 10 
000 invånare i Europa.2 Efter ett flertal positiva resultat i den 
prekliniska utvecklingen av TOL2, fokuserar Toleranzia nu på 
slut-förandet av kvarvarande aktiviteter. Bolaget lägger samti-
digt alltmer kraft på planering och förberedelser av en klinisk 
studie. 

Toleranzias mål är dels att slutföra det prekliniska arbetet 
med TOL2 och genomföra en fas I/IIa-studie i myastenia gravis-
patienter varefter Bolaget avser att ingå ett kommersiellt sam-
arbetsavtal med ett ledande läkemedelsbolag för finansiering 
av den senare kliniska utvecklingen och lanseringen av TOL2, 
dels att påbörja preklinisk utveckling av en ny läkemedels-
kandidat – TOL3 – inom ytterligare en autoimmun sjukdom.

Inom ramen för slutförandet av det prekliniska arbetet, 
avser Toleranzia att producera läkemedelskandidaten TOL2 i 
industriell skala, utföra toxikologi- och säkerhetsstudier av 
TOL2, förbereda inför kliniska prövningar av TOL2 i människa 
samt arbeta med val och utveckling av ny läkemedelskandidat 
(TOL3) jämte affärsutveckling och övrig löpande verksamhet (se 
närmare om planerade forsknings- och utvecklingsaktiviteter 
på s.11 och 12 nedan). Företrädesemissionen genomförs i syfte 
att finansiera ovanstående åtgärder i enlighet med vad som 
närmare anges nedan.

Emissionslikvidens användande

Kapitaltillskottet (netto) från Företrädesemissionen uppgår 
till cirka 15,4 MSEK, efter avdrag för totala emissionskostnader 
om cirka 1,8 MSEK och garantikostnader om cirka 1,4 MSEK. Det 
totala kapitaltillskottet (netto) från de vidhängande Tecknings-
optionerna uppgår till lägst cirka 7,5 MSEK och högst cirka  
9,3 MSEK. Kapitaltillskotten planeras att användas under de 
närmaste tolv månaderna för nedan nämnda ändamål.

 Kapitalanvändning Cirka %

i. Uppskalning av tillverkningen samt storskalig  
produktion av läkemedels kandidaten TOL2  55

ii. Toxikologi- och säkerhetsstudier av TOL2 15

iii. Förberedelse inför klinisk fas I/IIa-prövning av TOL2  
i patienter med myastenia gravis 10

iv. Val och inledande preklinisk utveckling av ny  
läkemedels kandidat mot ny indikation; TOL3 10

v. Affärsutveckling och övrig löpande verksamhet  10

 Summa 100

Områdena ovan anges i prioritetsordning. 

Genom emissionen räknar Toleranzia med att i egen regi kunna 
genomföra flera viktiga värdehöjande steg i TOL2-projektet 
och därmed maximera förutsättningarna för en framgångsrik 
fas I/IIa-prövning samt för att uppnå ett avtal med en global 
läkemedelspartner till goda avtalsvillkor. Detta i sin tur skapar 
förutsättningar för att finansiellt och verksamhetsmässigt 
kunna utveckla Bolaget och tillämpa dess teknologi inom flera 
andra autoimmuna sjukdomar med ett stort medicinskt behov 
och en attraktiv marknadspotential.

För att slutligt finansiera de ovan nämnda användningsområ-
dena räknar Bolaget med att ytterligare cirka 20 MSEK behövs. 
Bolagets avsikt är att delvis finansiera detta genom att ansöka 
om och erhålla medel från nationella och europeiska bidrags-
program.

2 Se https://www.eurordis.org/sites/default/files/1.ISPOR_RD_SIG_WG1.pdf (tabell 9, s. 913)
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Toleranzias strategi, resultat och företagsklimat  
– läke medel som kan bota patienter med autoimmuna  
sjukdomar

Allmän bolagsinformation

Bolagets företagsnamn (tillika handelsbeteckning) är  Toleranzia 
AB (publ) och Bolaget har organisationsnummer  556877-2866. 
Bolagets LEI-kod är: 529900ARVN1D3A4CHI81. Toleranzia bild-
ades den 19 december 2011 i Sverige samt registrerades av 
Bolagsverket den 20 december 2011. Bolaget är ett publikt aktie-
bolag som regleras av aktiebolagslagen. Styrelsen har sitt säte i 
Göteborg och Bolagets registrerade adress är Toleranzia AB, Erik 
Dahlbergsgatan 11 A, 411 26, Göteborg.  Toleranzias telefonnum-
mer är +46 76 31 99 898. Bolagets hemsida är www.toleranzia.
se. Informationen på Bolagets hemsida ingår inte i Prospektet 
såvida inte information från hemsidan införlivat i Prospektet 
genom hänvisningar, se avsnittet ’’Handlingar som införlivats i 
detta Prospekt genom hänvisning’’ s.3 ovan. 

Bolagets huvudverksamheter

Det övergripande föremålet för Bolagets verksamhet är att 
bedriva kommersiell exploatering av teknologi för att  utveckla 
behandlingsmetodik och diagnostiska verktyg inom fältet 
autoimmuna sjukdomar och allergi samt därmed förenlig 
verksamhet. Den produkt som Bolaget har utvecklat hittills 
är läkemedelskandidaten TOL2 för behandling av den auto-
immuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis, en så 
kallad orphan-sjukdom. TOL2 befinner sig för närvarande i ett 
prekliniskt stadie, varför ingen försäljning skett på marknaden. 
Bolaget säljer således inte, och har inte heller tidigare försålt, 
några produkter eller tjänster. 

Parallellt med den pågående prekliniska och kliniska utveck-
lingen av TOL2 bedriver Toleranzia en kontinuerlig affärs-
utvecklingsverksamhet. Inom ramen för denna deltar Bolaget 
bland annat i några av de viktigaste internationella partne-
ringkonferenserna där Toleranzias verksamhet presenteras och 
där Bolagets representanter träffar ett stort antal läkemedels-
företag.

Toleranzia avser att bredda Bolagets portfölj av läkemedels-
kandidater. Bolaget arbetar för närvarande intensivt med 
att utvärdera nya indikationer inför val av ytterligare en 
läkemedels kandidat, TOL3. 

Bolagets huvudsakliga marknader 

Det är Bolagets bedömning att de amerikanska och europeiska 
läkemedelsmarknaderna, oavsett partner, är av huvudintresse 
som huvudsakliga marknader för Bolaget.

Organisationsstruktur

Bolaget har inga dotterbolag och ingår inte i någon koncern.

Väsentliga förändringar av  
emittentens låne- och finansieringsstruktur

Inga väsentliga förändringar av Toleranzias låne- och finansie-
ringsstruktur har skett sedan utgången av 30 juni 2019. 

Finansiering och investeringar

Toleranzia avser att genomföra Företrädesemissionen för 
att finansiera produktion av läkemedelskandidaten TOL2 i 
industriell skala, utföra toxikologi- och säkerhetsstudier av 
TOL2, förbereda inför kliniska prövningar av TOL2 i människa 
samt arbeta med val och inledande preklinisk utveckling av ny 
läkemedelskandidat (TOL3) jämte affärsutveckling och övrig 
löpande verksamhet. 

Toleranzia har i början av juli 2019 signerat ett ”Letter of Intent 
and Interim Agreement” (“LOI”) med 3P Biopharmaceuticals 
inom ramen för vilket fasta åtaganden gjorts för inledande 
aktiviteter avseende industriell tillverkning av TOL2, till en 
kostnad av 130 000 euro. Detta avses finansieras genom  
Bolagets befintliga kassa. 

Affärsstrategi och strategiska mål 

Bolagets affärsstrategi är att genom preklinisk och tidig klinisk 
forskning och utveckling, parallellt med affärsutveckling för att 
hitta en global läkemedelspartner för fortsatt klinisk utveck-
ling och kommersialisering, utveckla och lansera läkemedels-
produkter inom fältet autoimmuna sjukdomar med fokus på 
orphan-sjukdomar. 

Detta bedrivs genom att Toleranzia håller på att slutföra det 
prekliniska arbetet med TOL2 för att därefter genomföra en 
fas I/IIa-studie i myastenia gravis-patienter varefter Bolaget 
avser att ingå ett kommersiellt avtal med ett ledande läke-
medels bolag för finansiering och genomförande av den senare 
kliniska utvecklingen och lanseringen av produkten. Parallellt 
med detta bedriver Bolaget även akademiska och kommersiella 
samarbeten och utvärderar kontinuerligt nya spjutspetstek-
nologier inom autoimmuna sjukdomar som ett sätt att driva 
produktutveckling kostnadseffektivt och att maximera värdet 
i projekten. Toleranzia utvärderar för närvarande även olika 
möjligheter till utveckling av ett läkemedel för behandling av 
ytterligare en autoimmun sjukdom.

Som nämnts ovan under avsnittet ’’Motiv för Företrädesemis-
sionen’’, är Bolagets mål dels att slutföra det prekliniska ar-
betet med TOL2 och genomföra en fas I/IIa-studie i myastenia 
gravis-patienter varefter Bolaget avser att ingå ett kommer-
siellt samarbetsavtal med ett ledande läkemedelsbolag för 
finansiering av den senare kliniska utvecklingen och lanse-
ringen av TOL2, dels att påbörja preklinisk utveckling av en ny 
läkemedelskandidat – TOL3 – inom ytterligare en autoimmun 
sjukdom.

Närmare om planerade forsknings- och utvecklingsaktiviteter 

Storskalig produktion av läkemedels kandidaten TOL2 

Toleranzia har sedan tidigare en utvecklad tillverkningsprocess 
för TOL2 i laboratorieskala. Möjligheten till uppskalning av pro-
cessen validerades i juni vid Testa Center i Uppsala, upp till den 
industriella nivå som Testa Center erbjuder. I processen fram-
ställdes härvid också tillräckliga mängder av TOL2 för att inleda 
arbetet med dess formulering. 
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Toleranzia startade i juni, i samarbete med den spanska 
kontrakts tillverkaren 3P Biopharmaceuticals, framställning av en 
kvalitetssäkrad cellbank. Detta utgör det första steget i arbetet 
med uppskalning av tillverkningsprocessen för TOL2 i syfte att 
tillräckliga kvantiteter av material kan tas fram med en kvalitet 
som uppfyller den europeiska läkemedelsmyndighetens (”EMA”) 
krav, så att ytterligare nödvändiga studier avseende toxicitet, 
stabilitet och formulering kan genomföras, varefter TOL2 kan 
produceras enligt god tillverkningspraxis (good manufacturing 
practice, GMP) för den kommande kliniska studien.

Toxikologi- och säkerhetsstudier av TOL2 

Under det första halvåret 2019 har Toleranzia genomfört två vikti-
ga toxikologi- och säkerhetsstudier av TOL2; en immuntoxikologisk 
studie in silico som visade att TOL2 inte ger någon risk för oön-
skad immunogenicitet i människa och en preliminär toxikologisk 
studie in vivo i råtta som visade att behandling med TOL2 är säker 
i doser upp till fem gånger den tänkta terapeutiska dosen, vilket 
var den högsta dosen som testades i denna preliminära studie. 

Nästa steg i den toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska ut-
värderingen är en så kallad GLP-toxikologisk studie, som ska följa 
regulatoriska krav enligt god laboratoriepraxis (good laboratory 
practice, GLP) och som krävs av läkemedelsmyndigheterna före 
administrering av nya läkemedelskandidater till människor. 

Toleranzia har påbörjat processen att engagera en kontrakt-
forskningsorganisation (contract research organisation, CRO) 
och  Bolaget för nu diskussioner på detaljnivå med denna orga-
nisation om studiedesign och utförande. Sammanfattningsvis är 
studien i nuläget planerad som en toxicitetsstudie med upprepa-
de dagliga doser under 14 dagar i två olika djurslag med tre olika 
dosnivåer.

Förberedelse inför klinisk fas I/IIa-prövning av TOL2 i människa

Inför en ansökan om klinisk prövning måste ett kliniskt pröv-
ningsprotokoll skrivas. Det är ett dokument som i detalj beskriver 
målen, designen, metodiken, statistiken och organisationen av 
den planerade prövningen och det är viktigt att detta utvecklas 
tidigt i studieprocessen. Som utgångspunkt för detta  arbetar 
 Toleranzia tillsammans med bland annat professor James 
Howard, en av USA:s ledande kliniker inom myastenia gravis. 

Utöver prövningsprotokollet ingår ett antal andra underlag och 
handlingar i en ansökan om klinisk prövning. Experterna inom 
Leads To Development SARL, som är ett specialistföretag inom 
preklinisk läkemedelsutveckling, anlitas av Toleranzia avseende 
utveckling av TOL2 fram till klinisk prövning. De har påbörjat for-
mulering av en synopsis till ett kliniskt prövningsprotokoll samt 
planering av vetenskaplig rådgivning från EMA. Ett flertal såväl 
vetenskapliga som administrativa aspekter behöver övervägas 
och inplaneras, experter och samarbetspartners skall engage-
ras, kliniska prövningsenheter skall väljas och regulatoriska och 
etiska krav skall identifieras och följas.

Val och inledande preklinisk utveckling av ny  
läkemedelskandidat mot ny indikation; TOL3

Bolaget genomför nu en utvärdering av ett antal autoimmuna 
sjukdomar med ett stort medicinskt behov och där en attraktiv 
marknadspotential föreligger och där Bolagets teknologi lämpar 
sig väl för att framgångsrikt kunna utveckla en ny säker och 
effektiv behandling.

Affärsutveckling m.m.

Parallellt med den pågående prekliniska och kliniska utveckling-
en av TOL2 bedriver Toleranzia en kontinuerlig affärsutvecklings-

verksamhet. Inom ramen för denna deltar Bolaget bland annat i 
några av de viktigaste internationella partneringkonferenserna 
där Toleranzias verksamhet presenteras och där Bolagets repre-
sentanter träffar ett stort antal läkemedelsföretag. För närvaran-
de finns ett antal läkemedelsföretag som visat stort intresse för 
Toleranzia och TOL2-projektet med vilka Bolaget för diskussioner 
under sekretessavtal.

Framtida utmaningar, framtidsutsikter och utveckling

Om Toleranzia i kommande fas I/IIa studie kan visa att TOL2 är 
ett säkert och effektivt läkemedel för patienter med myastenia 
gravis, bedömer styrelsen att Bolaget har mycket goda möjlig-
heter att träffa kommersiellt attraktiva överenskommelser med 
ledande läkemedelsföretag för nästa steg i utvecklingen och 
framtida kommersialisering. 

De behandlingsalternativ som finns på marknaden för myastenia 
gravis idag ger enbart symptomlindring – de verkar inte på själva 
orsaken till sjukdomen (se mer nedan under avsnittet ’’Konkur-
renter’’) och har endast kortvarig och begränsad effekt. Bolagets 
marknadsuppskattning avseende myastenia gravis-indikationen 
grundas på bedömningen att Toleranzias läkemedelskandidat, 
TOL2, har möjlighet att erbjuda botande alternativt långverkande 
behandling för patienter med myastenia gravis och att eventuell 
operation eller övrig riskfylld behandling därmed kan undvikas. 
Styrelsen i Bolaget gör bedömningen att priset på behandlingen 
av myastenia gravis skulle kunna uppgå till cirka 40 000 USD per 
patient och år. För ”Top 100” särläkemedel i USA år 2018 var medi-
anpriset för en behandling cirka 110 000 USD per patient och år. 1 

Om en verkligt sjukdomsmodifierande behandling skulle lanseras 
på marknaden bör peak-sales enligt Bolagets bedömning, för den 
europeiska och amerikanska marknaden, kunna uppgå till minst 
1,2 miljarder USD. Noterbart är att denna marknadsestimering en-
dast avser den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis och om 
ca 10–12 procent av patienterna nås av behandlingen. Marknaden 
för de omkring 100 olika autoimmuna sjukdomar som finns är 
förstås betydligt mer omfattande. Förutsatt framgångsrika klinis-
ka studier har Bolagets behandling potential att gynna flertalet 
patienter med myastenia gravis och i framtiden även många fler 
patienter med andra autoimmuna sjukdomar. Kommersialisering-
en planeras att utföras i partnerskap med ett läkemedelsföretag. 

Flera bioteknikbolag har projekt under utveckling i syfte att 
framställa olika typer av tolerogener som kan inducera immu-
nologisk tolerans vid olika autoimmuna sjukdomar. Toleranzia 
har identifierat följande potentiella konkurrenter AdvanceCOR, 
Anokion, AnTolRx, Apitope, Cour, Idogen, ImmusanT, Kanyos, Orion 
Biosciences, Parvus, Selecta, SQZ Biotech, Tolerion och Topas. 
Bland dessa har endast Tolerion ett projekt inom myastenia 
gravis. Projektet anges befinna sig i preklinisk fas.

Toleranzia har en stark marknadsposition i EU och i USA till följd 
av Bolagets ”orphan drug designation” (särläkemedelsstatus), 
vilket ger tio respektive sju års marknadsexklusivitet efter mark-
nadsintroduktion på respektive marknad. Toleranzias affärsmöj-
ligheter säkerställs genom att Toleranzia kontinuerligt marknads-
för sina projekt och samarbetsmöjligheter via etablerade kanaler 
och nya externa kontakter.  

Information om trender 

Som nämnts ovan har Bolagets verksamhet hittills omfattat och 
omfattar i dagsläget i huvudsak utvecklingsverksamhet. Därför 
finns inga kända trender avseende produktion, lager, kostnader, 
försäljningspriser eller försäljning. 

1 EvaluatePharma® Orphan Drug Report 2019.
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Riskfaktorer
Nedan beskrivs de risker som är specifika och väsentliga för Toleranzia och/eller värdepapperna som 
erbjuds, enligt Bolagets bedömning. För varje kategori anges först de mest väsentliga riskerna enligt den 
bedömning som görs av Bolaget, med beaktande av de negativa effekterna för Bolaget och risken att de 
förverkligas. 

Legala och regulatoriska risker 
Prekliniska och kliniska studier

Innan en behandling kan lanseras på marknaden måste 
säkerhet och effektivitet vid behandling av människor 
säkerställas för varje enskild indikation, vilket visas genom 
prekliniska studier som görs på djur och kliniska studier i 
människor. Toleranzia håller på att slutföra det prekliniska 
arbetet med TOL2 och avser därefter genomföra en fas I/IIa-
studie i myastenia gravis-patienter. Toleranzia planerar inte att 
själv, som enskilt utvecklingsbolag, nå marknadsgodkännande 
och kommersialisering utan avser att efter fas I/IIa-studie 
ingå ett kommersiellt avtal med ett ledande läkemedelsbolag 
för finansiering och genomförande av den senare kliniska 
utvecklingen och lanseringen av produkten. Resultat från 
tidiga prekliniska studier överensstämmer inte alltid med 
resultat i mer omfattande prekliniska studier och utfall från 
senare prekliniska studier överensstämmer inte alltid med 
de resultat som uppnås vid kliniska studier. Till exempel kan 
det inträffa att en effekt som visats i tidiga djurstudier inte 
överensstämmer med de effekter som uppvisas i senare 
studier i människa. Det finns därför en risk att de planerade 
studierna inte kommer att indikera tillräcklig säkerhet och 
effekt för att behandlingar ska kunna lanseras. Prekliniska och 
kliniska studier är förknippade med stor osäkerhet och risker 
avseende tidsplaner och resultat i studierna. Toleranzia kan 
även komma att behöva göra mer omfattande studier än vad 
styrelsen i Bolaget i dagsläget bedömer, vilket kan komma att 
föranleda ökade kostnader eller försenade intäkter. Det finns 
också risk att de samarbetspartners som utför de prekliniska 
och kliniska studierna inte kan upprätthålla den kliniska 
och regulatoriska kvalitet som krävs för eventuell framtida 
utlicensiering, partnerskap, försäljning eller godkännande 
från myndigheter, vilket kan leda till försening av prekliniska 
och kliniska studier för Bolaget och därmed utebliven 
kommersialisering samt reducerat eller uteblivet kassaflöde. 
Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna förverkligas 
som hög. I det fall riskerna förverkligas skulle inverkan på 
Bolagets verksamhet och resultat vara höga.

Biverkningar 

Det finns risk att patienter som deltar i Toleranzias planerade 
kliniska studier drabbas av biverkningar. Potentiella 
biverkningar kan försena eller stoppa den fortsatta 
utvecklingen samt begränsa eller förhindra den kommersiella 
användningen och därmed i viss lägre grad påverka Toleranzias 
omsättning, resultat och finansiella ställning negativt. Om 
risken avseende biverkningar förverkligas kan Bolaget komma 
att bli stämt av patienter som drabbas av biverkningar, varvid 
Bolaget kan komma att bli skadeståndsskyldigt. Toleranzia 
avser att, inför varje planerad klinisk studie, säkerställa 
Bolagets försäkringsskydd, men det kommer med stor 
sannolikhet, vid varje planerad studie, att finnas begränsningar 
i försäkringsskyddets omfattning och dess beloppsmässiga 
gränser. Det finns därför en risk att Bolagets försäkringsskydd 
inte till fullo kan täcka eventuella framtida rättsliga 

krav. Bolaget bedömer sannolikheten för att dessa risker 
förverkligas som medelhög. Om riskerna förverkligas skulle 
inverkan på Bolagets verksamhet och resultat vara medelhög. 

Immateriella rättigheter 

Patent

Toleranzias patentfamilj kopplad till delar av Bolagets 
toleransteknologi är godkänd i Frankrike, Italien, Spanien, 
Storbritannien, Tyskland och USA och giltigt så länge som 
det upprätthålls av Bolaget. Det finns en risk att Bolagets 
eventuella framtida patentansökningar eller andra ansökningar 
om immateriellt skydd inte alls kommer att godkännas eller 
bara kommer att godkännas i vissa länder. Det finns vidare 
en risk att beviljade patent inte ger ett effektivt kommersiellt 
skydd, då invändningar eller andra ogiltighetsanspråk mot 
utfärdade patent kan göras efter beviljandet av patentet. En 
risk med sådana processer är att beviljade patent inskränks, 
exempelvis genom en begränsning av tillämpningsområde 
eller att patentet avslås. Att ett patent avslås innebär att ingen 
tillerkänns ensamrätt, vilket gör att ingen kan hindras från 
att utöva den däri definierade uppfinningen. Det innebär att 
Toleranzias konkurrenter kan komma att använda teknologin. 
Resultatet av en invändningsprocess kan överklagas, vilket 
gör att det slutliga resultatet från en invändning är svårt att 
förutse. Det finns även en risk att omfattningen av ett godkänt 
patent inte är tillräckligt stort för att skydda mot att andra 
aktörer utvecklar liknande produkter som kan medföra ökad 
marknadskonkurrens. Bolaget bedömer sannolikheten för att 
riskerna förverkligas som medelhöga. Om riskerna förverkligas 
avseende redan beviljade patent skulle detta få låg inverkan på 
Bolagets verksamhet och resultat. Skulle riskerna förverkligas 
avseende framtida patent skulle inverkan på Bolaget däremot 
vara hög.

Särläkemedelsstatus

Toleranzia har kommersiellt skydd i form av ”orphan drug 
designation” (särläkemedelsstatus) för TOL2 i både EU och 
USA. Detta utgör Bolagets viktigaste skydd på respektive 
marknad genom marknadsexklusivitet efter lansering i tio 
respektive sju år. Särläkemedelsstatusen ger också Toleranzia 
vissa fördelar under läke-medelsutvecklingen. Det finns en 
risk att klassificeringen som särläkemedel återkallas eller 
att marknadsexklusiviteten kortas ned, vilket i sin tur skulle 
påverka Toleranzias möjlighet att konkurrera på marknaden 
ne-gativt. Bolaget bedömer sannolikheten för att dessa risker 
förverkligas som låg. Skulle riskerna förverkligas skulle detta 
kunna få en hög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och 
resultat. 

Registrering och tillstånd hos myndigheter

För att kunna marknadsföra och sälja läkemedel måste 
tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet på 
respektive marknad, till exempel Food and Drug Administration 
(”FDA”) i USA och European Medicines Agency (”EMA”) i Europa. 
I det fall Toleranzia, direkt eller via samarbetspartners, inte 
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lyckas skaffa nödvändiga tillstånd och registreringar från 
myndigheter kan det leda till att intäkter för Toleranzia helt 
eller delvis uteblir. Bolaget bedömer risken för detta som låg.

Affärs- och verksamhetsrisker
Inga lanserade läkemedel

Toleranzia har hittills inte lanserat några läkemedel, varken 
enskilt eller via partners, och har därför inte bedrivit 
försäljning eller genererat några intäkter. Det kan därför vara 
svårt att utvärdera Bolagets försäljningspotential och det 
finns en risk att intäkter helt eller delvis uteblir. Det finns i 
preklinisk, klinisk och registreringsfas stora risker innebärande 
att Bolagets utveckling inte resulterar i kommersiella 
behandlingsformer. Detta medför en risk att intäkter helt eller 
delvis uteblir.  Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna 
förverkligas som medelhög. Skulle riskerna förverkligas 
skulle detta kunna få en hög negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet och resultat.

Nyckelpersoner

Toleranzias nyckelpersoner, framförallt personer i ledningen, 
har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets 
verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner 
kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet 
och resultat. Även svårigheter att rekrytera nya nyckelpersoner 
kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet 
och resultat. Bolaget bedömer riskerna för detta som 
medelhöga, och i det fall riskerna förverkligas skulle inverkan 
på Bolagets verksamhet och resultat vara medelhög. 

Leverantörer/tillverkare

Toleranzia har samarbeten med leverantörer och tillverkare, 
till exempel 3P Biopharmaceuticals. Det finns en risk att 
en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med 
Bolaget, vilket skulle kunna ha en medelhög negativ inverkan 
på verksamheten. Det finns också en risk att Toleranzias 
leverantörer och tillverkare inte till fullo uppfyller de 
kvalitetskrav som Bolaget eller myndigheter ställer. Likaså 
kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli 
mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. 
Bolaget bedömer sannolikheten för att dessa risker ska 
förverkligas som låg. Om riskerna skulle förverkligas skulle 
inverkan på Bolagets verksamhet och resultat vara medelhög.

Konkurrenter

Flera andra bioteknikbolag har projekt under utveckling i syfte 
att framställa olika typer av tolerogener som kan inducera 
immunologisk tolerans vid olika autoimmuna sjukdomar. 
Toleranzia har identifierat följande potentiella konkurrenter: 
AdvanceCOR, Anokion, AnTolRx, Apitope, Cour, Idogen, 
ImmusanT, Kanyos, Orion Biosciences, Parvus, Selecta, SQZ 
Biotech, Tolerion och Topas. Tolerion har ett projekt inom 
myastenia gravis, vilket anges befinna sig i preklinisk fas. 
Vissa av konkurrenterna är multinationella företag med stora 
ekonomiska resurser. Risken för en mer omfattande satsning 
och produktutveckling från en konkurrent bedömer Toleranzia 
som låg. Riskens förverkligande skulle medföra en medelhög 
effekt på Bolaget i form av försämrad försäljning. Vidare 
kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar 
med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig 
inom Toleranzias verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan 
innebära negativ effekt på försäljnings- och resultateffekter 
för Bolaget i framtiden. Bolaget bedömer sannolikheten för 
att dessa risker ska förverkligas som låg. Om riskerna skulle 

förverkligas skulle inverkan på Bolagets verksamhet och 
resultat vara medelhög.

Finansiell situation
Finansieringsbehov och kapital

Toleranzia är ett utvecklingsbolag och har därför ännu inga 
intäkter. Bolaget kan således, beroende på när man når positivt 
kassaflöde, även i framtiden komma att behöva söka nytt 
externt kapital. Såväl storleken på som tidpunkten för Bolagets 
framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer, däribland 
framgång i kommersialiseringen av produkter och ingåendet 
av samarbetsavtal. Det finns en risk att nytt kapital inte kan 
anskaffas när behov uppstår eller att det inte kan anskaffas på 
för Bolaget acceptabla villkor. Bolaget bedömer sannolikheten 
för att riskerna förverkligas som medelhög. Om riskerna 
förverkligas skulle detta kunna få stora negativa konse kvenser 
för Bolagets finansiella ställning och resultat, vilket i sin tur i 
hög grad kan påverka Bolagets marknadsvärde. 

Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtagande

Toleranzia har ingått avtal om teckningsåtagande med ett 
antal aktieägare som åtagit sig utnyttja sina uniträtter för 
teckning av units. Bolaget har även ingått avtal med en 
garantigivare, vilka åtagit sig att teckna units i det fall inte 
samtliga uniträtter utnyttjas för teckning av units. Ingångna 
tecknings- och garantiåtaganden motsvarar 100 procent av 
Företrädesemissionens totala belopp. Dessa åtaganden är 
emellertid inte säkerställda, vilket kan medföra risk att någon 
eller några av dem som gjort åtaganden inte uppfyller dem. 
Bolaget bedömer risken för att teckningsåtagarna och/eller 
garanterna inte uppfyller sina åtaganden som låg, men det 
kan i så fall få viss negativ inverkan på Toleranzias finansiella 
ställning samt påverka värdet på Bolagets aktie negativt.

Risker relaterade till värdepapper och 
Nyemissionen
Aktiernas kursutveckling

Aktiekursen i Toleranzia kan komma att uppvisa hög volatilitet 
på grund av ett antal faktorer. Dessa faktorer inkluderar bland 
annat övriga riskfaktorer beskrivna i detta Prospekt, men även 
psykologiska faktorer. Risken för volatilitet är särskilt hög i 
bolag som, likt Toleranzia, ännu inte lanserat någon produkt 
eftersom marknadsvärdet på Bolaget inte grundar sig på 
vad Bolaget presterat utan på förväntningar om framtiden. 
Volatiliteten i Toleranzias aktie har historiskt varit relativt hög. 
En hög volatilitet skulle ha en medelhög påverkan på Bolaget.

Likviditet i Bolagets aktier

Ett mindre bolag på en marknadsplats som inte är en reglerad 
marknad, vilket gäller för Toleranzia, löper särskilt hög risk att 
handeln i dess värdepapper inte blir aktiv och likvid. Likviditeten 
i Toleranzias aktie har historiskt varit relativt låg. Detta riskerar 
att leda till svårigheter att avyttra värdepapperna, vilket skulle 
ha en medelhög påverkan på Bolaget. 

Utdelning

Det är vanligt att ett utvecklingsbolag, likt Toleranzia, inte 
lämnar utdelning till aktieägarna. Toleranzia har hittills inte 
lämnat någon utdelning till aktieägarna och det finns en hög 
risk att bolagsstämman inte heller framgent kommer att ta 
något beslut avseende utdelning. 
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Ytterligare nyemissioner

Bolaget har sedan starten genomfört ett flertal nyemissioner. 
Ytterligare företrädesemissioner – liksom förevarande 
Företrädesemission – leda till en utspädning av ägandet för 
aktieägare som av någon anledning inte kan delta i en sådan 
emission eller väljer att inte utöva sin rätt att teckna aktier. 
Detsamma gäller om emissioner riktas till andra än aktieägare. 
Bolaget bedömer sannolikheten för att denna risk förverkligas 
som hög, vilket i så fall skulle ha en medelhög påverkan på 
Aktiens marknadsvärde.

Försäljning från större aktieägare 

Toleranzias fyra största aktieägare kontrollerar tillsammans 
cirka 39 procent av Bolagets röster och kapital. Betydande 
försäljningar av aktier eller teckningsoptioner som genomförs 
av större aktieägare, liksom en allmän marknadsförväntan om 
att ytterligare emissioner kommer att genomföras, kan påverka 
kursen på Bolagets aktie och teckningsoption negativt. Bolaget 
bedömer sannolikheten för att denna risk förverkligas som 
medelhög, vilket i så fall skulle ha en medelhög påverkan på 
Bolaget. 

Vidhängande Teckningsoptioner

I det fall aktiekursen under den tid då Teckningsoptionerna 
kan utnyttjas för teckning av aktier understiger priset för 
att nyttja Teckningsoptionerna blir Teckningsoptionerna 
värdelösa. Denna risk bör läsas tillsammans med ’’Aktiernas 
kursutveckling’’ ovan. 

Handel med uniträtter och BTU

Uniträtter kommer att handlas på Spotlight under perioden 
från och med den 23 oktober 2019 till och med den 6 november 
2019 och handel med BTU kommer att ske på Spotlight 
under perioden från och med den 23 oktober 2019 till dess 
Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen (vilket 
beräknas ske omkring slutet av november 2019). Det finns risk, 
vilken Bolaget bedömer som medelhög, att det inte utvecklas 
en aktiv handel i uniträtterna eller att tillräcklig likviditet inte 
kommer att finnas, vilket i sin tur riskerar att leda till att den 
som inte har möjlighet att utnyttja sina uniträtter drabbas av 
utspädning.
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Villkor för värdepappren
Aktien och aktiekapitalet
Värdepapper som erbjuds

Toleranzia erbjuder genom detta Prospekt teckning av units, 
bestående av 4 660 251 aktier med ISIN-kod SE0007438577 och 
högst 1 553 417 Teckningsoptioner med ISIN-kod SE0013357985.

Styrelsen beslutade den 4 oktober 2019, med stöd av 
bemyndigande från årsstämman den 13 juni 2019, att 
genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är 
en emission av units med företrädesrätt för aktieägarna enligt 
sammanfattningsvis följande villkor.

Valutan för emissionen är svenska kronor (SEK). 

Totalt inbringar Företrädesemissionen cirka 18,6 MSEK före 
emissions- och garantikostnader. Emissionskostnaderna 
beräknas totalt uppgå till cirka 1,8 MSEK och 
garantikostnaderna till cirka 1,4 MSEK.

Allmän information om Toleranzias aktier

Toleranzias aktier är sedan den 16 december 2015 upptagna till 
handel på handelsplattformen Spotlight. Aktiens ISIN-kod är 
SE0007438577. 

Aktierna har emitterats enligt aktiebolagslagen och är utgivna i 
svenska kronor. Alla aktier är fullt betalda.

Bolagets aktiebok förs av Euroclear, Regeringsgatan 65, Box 
7822, 103 97 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller därför 
inga fysiska aktiebrev. Aktier som nyemitteras kommer att 
registreras på person i elektroniskt format. Emissionsinstitut 
är DNB Bank ASA, filial Sverige med adress Regeringsgatan 59, 
Stockholm. 

Aktieägarnas rättigheter 

Det finns ett aktieslag i Bolaget. Varje aktie medför lika rätt 
till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar 
till en röst på bolagsstämman och rätt till lika stor utdelning 
och eventuellt överskott i likvidation. Vid nyemission av aktier 
har aktieägarna normalt företrädesrätt. Bolagsstämman 
kan dock besluta om undantag härifrån. För att förändra 
aktieägarnas rättigheter krävs beslut av bolagsstämma. 
Villkoren för att ändra aktieägarnas rättigheter motsvarar 
vad som följer av lag. Aktierna kan fritt överlåtas, det finns 
således inga begränsningar eller förbehåll avseende aktierna 
överlåtelsebarhet. Det finns, utöver de teckningsoptioner 
som ges ut i samband med Företrädesemissionen, inte 
några utestående teckningsoptioner, konvertibler, villkorade 
aktieägartillskott eller liknande som kommer att påverka 
antalet aktier i Bolaget framöver.

Vid offentliga uppköpserbjudanden tillämpas Takeover-
reglerna för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”) 
och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked 
rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, 
i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden 
och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets 

Börskommittés tidigare gällande ”Regler om offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden”. Om styrelsen eller 
verkställande direktören, på grund av information som härrör 
från den som avser att lämna ett offentligt uppköpserbjudande 
avseende aktier i Bolaget, har grundad anledning att anta att 
ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant 
erbjudande har lämnats, får Bolaget endast efter beslut av 
bolagsstämman vidta åtgärder, så kallade försvarsåtgärder, 
som är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets 
lämnande eller genomförande. Detta hindrar dock inte Bolaget 
från att söka efter alternativa erbjudanden.

I Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar finns även 
bestämmelser om obligatoriska uppköpserbjudanden till följd 
av budplikt, av vilka framgår sammanfattningsvis följande 
beträffande aktieägarnas rättigheter och skyldigheter. 
Erbjudandet ska omfatta alla aktier i Bolaget och innehålla ett 
vederlagsalternativ som innebär att alla aktieägare har rätt att 
få kontantbetalning. Budgivaren är skyldig att behandla alla 
innehavare av aktier med identiska villkor lika. Acceptfristen för 
aktieägarna får inte vara mindre än tre veckor. En aktieägare 
som har accepterat erbjudandet är som utgångspunkt bunden 
av accepten. 

Inlösen av aktier regleras inte i bolagsordningen utan styrs av 
aktiebolagslagens regler, av vilka framgår sammanfattningsvis 
följande beträffande aktieägarnas rättigheter och skyldigheter. 
En aktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna 
(majoritetsaktieägaren) har rätt att av de övriga aktieägarna 
i Bolaget lösa in återstående aktier. Den vars aktier kan lösas 
in har rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. 
Om lösenbeloppet är tvistigt ska lösenbeloppet bestämmas 
så att det motsvarar det pris för aktien som kan påräknas vid 
en försäljning under normala förhållanden. Har ett yrkande 
om inlösen av aktie föregåtts av ett offentligt erbjudande 
att förvärva samtliga aktier som budgivaren inte redan 
innehar och har detta erbjudande antagits av ägare till mer 
än nio tiondelar av de aktier som erbjudandet avser, ska 
lösenbeloppet motsvara det erbjudna vederlaget, om inte 
särskilda skäl motiverar något annat. 

Vinstutdelning 

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. Utdelning 
utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie men 
kan även avse annat än pengar. Utbetalning av kontant 
utdelning sker genom Euroclear. Bolaget innehåller inte 
källskatt på utdelningen utan detta görs av Euroclear för 
fysiska personer skatterättsligt hemmahörande i Sverige 
som är direktregistrerade ägare samt av förvaltaren för 
fysiska personer skatterättsligt hemmahörande i Sverige 
som är förvaltarregistrerade ägare. Källskatten uppgår till 
30 procent. För juridiska personer innehålls ingen källskatt. 
Avstämningsdagen för rätten att erhålla utdelning får 
inte infalla senare än dagen före nästa årsstämma. Om 
aktieägare inte kan nås kvarstår aktieägarens fordran på 
utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast 
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genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller 
utdelningsbeloppet Bolaget. För aktieägare bosatta utanför 
Sverige sker utdelning på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt 
hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk 
kupongskatt.

Toleranzia har ingen utdelningspolicy och har hittills 
inte lämnat någon utdelning. Toleranzia befinner sig i en 
utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att 
investeras i Bolagets utveckling.

Emissionsbemyndigande 

Årsstämman 2019 beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid 
ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande 
årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner 
eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. 

Viktig information om beskattning

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige 
kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från 
teckningsoptioner och aktier.

Beskattningen av en eventuell utdelning, liksom 
kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid 
avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares 
specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer 
av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje 
innehavare av aktier, teckningsoptioner och teckningsrätter 
bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information 
om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda 
fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska 
skatteregler och skatteavtal.

Toleranzia har en stark 
marknads position i och 
med Bolagets ”orphan 
drug designation” 
(särläkemedelsstatus) i  
EU och USA.
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Närmare uppgifter om erbjudandet
Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 18 oktober 2019 är registre-
rad som aktieägare i Toleranzia äger företrädesrätt att teckna 
units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av 
aktier. En (1) per avstämningsdagen innehavd aktie berättigar 
till en (1) uniträtt (av Euroclear Sweden AB benämnd uniträtt 
(”UR”)). Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En unit 
innehåller tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. 
Teckning kan endast ske av hela units, innebärande att aktier 
eller Teckningsoptioner inte kan tecknas var för sig. Minsta teck-
ningspost uppgår således till en (1) unit, motsvarande 12 SEK. 
Genom Företrädesemissionen ger Bolaget ut högst 1 553 417 
units, vilket innebär högst 4 660 251 aktier och högst 1 553 417 
Teckningsoptioner. Fulltecknas Företrädesemissionen, och vid 
fullt nyttjande av vidhängande Teckningsoptioner, ökar antalet 
aktier i Bolaget med 6 213 668 aktier till 21 747 838 aktier och 
aktiekapitalet med cirka 776 708,5 SEK till cirka 2 718 479,8 SEK. 

Teckningsoptioner av serie TO2

En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie 
under perioden 13 maj 2020 – 29 maj 2020 till en teckningskurs 
som motsvarar sjuttio (70) procent av ett volymvägt genomsnitt 
av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 23 april 
2020 – 8 maj 2020. Teckningskursen kan dock inte understiga 
4,8 SEK/aktie eller överstiga 6,0 SEK/aktie.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget yt-
terligare mellan cirka 7,5 MSEK och cirka 9,3 MSEK. Teckningsop-
tionerna avses bli föremål för handel på Spotlight.

Teckningskurs

Teckningskursen är 12,0 SEK per unit, d.v.s. 4,0 SEK per aktie. 
Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej. 

Utspädning

För de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissio-
nen uppgår den totala utspädningseffekten till 4 660 251 aktier, 
motsvarande cirka 23,1 procent. Vid fullt nyttjande av vidhäng-
ande Teckningsoptioner kommer antalet aktier i Bolaget att öka 
från 20 194 421 aktier till 21 747 838 aktier och aktiekapitalet 
kommer att öka med cirka 194 177,1 SEK från cirka 2 524 302,6 
SEK till cirka 2 718 479,8 SEK, vilket motsvarar en utspädningsef-
fekt om cirka 7,1 procent. Med ”utspädningseffekt” och ”utspäd-
ning” förstås nytillkomna aktier i förhållande till totalt antal 
aktier efter att nytillkomna aktier registrerats.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till delta-
gande i Företrädesemissionen är den 18 oktober 2019. Sista 
dagen för handel i Toleranzias aktie inklusive rätt att erhålla 
uniträtter är den 16 oktober 2019 och första dagen för handel 
exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 17 oktober 2019. 

Teckningstid

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under tiden 
från och med den 23 oktober 2019 till och med den 8 november 
2019. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter 
ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade uniträtter 
bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild 
avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga teck-

ningstiden och tiden för betalning, detta ska ske senast sista 
dagen i teckningsperioden. En eventuell förlängning kommer 
att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast 
den 8 november 2019. 

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight under perioden 23 
oktober 2019 till och med den 6 november 2019 med beteck-
ningen TOL UR. ISIN-koden för uniträtterna är SE0013357993. 
Aktie ägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvalta-
re med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försälj-
ning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda 
handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna 
nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina 
innehav i Bolaget på avstämningsdagen. 

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 6 november 2019 eller utnytt-
jats för teckning av units senast den 8 november 2019, kommer 
att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen 
särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på av-
stämningsdagen den 18 oktober 2019 är registrerade i den av 
Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller för-
tryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalnings avi, 
anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter samt infor-
mationsbroschyr. Fullständigt prospekt kommer att finnas till-
gängligt på Bolagets hemsida www.toleranzia.se samt på DNBs 
hemsida www.dnb.se/emission för nedladdning. Den som är 
upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteck-
ning över panthavare med flera, erhåller inte någon information 
utan underrättas separat. VP-avi som redovisar  registreringen 
av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt 

Teckning av units med stöd av uniträtter kan ske genom sam-
tidig kontant betalning under perioden från och med den 23 
oktober 2019 till och med den 8 november 2019. Observera att 
det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå motta-
garkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något 
av nedanstående två alternativ.  

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi  
från Euroclear 

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter 
utnyttjas för teckning av units ska den förtryckta inbetalnings-
avin från Euroclear användas som underlag för anmälan om 
teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln 
ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får 
göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är 
bindande.  

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som fram-
går av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den 
särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning 
genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som 
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anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbe-
talningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild 
anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.
toleranzia.se samt på DNBs hemsida www.dnb.se/emission.

Särskild anmälningssedel och betalning ska vara DNB tillhanda 
senast kl. 15.00 den 8 november 2019. Eventuell anmälnings-
sedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före 
sista teckningsdagen. 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 skickas till:

DNB Bank ASA, filial Sverige 
Securities Services & Custody 
105 88 Stockholm

Tfn: +46 8 473 45 50 
Fax: +46 8 473 45 81 
E-mail: emissioner@dnb.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistre-
rade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissions-
redovisning eller anmälningssedel. Anmälan om teckning ska 
istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förval-
tare.  

Teckning utan stöd av företrädesrätt 

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma 
period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga 
från och med den 23 oktober 2019 till och med den 8 november 
2019. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla 
omständigheter förlänga teckningstiden. En sådan förlängning 
ska meddelas senast 8 november 2019 och offentliggöras av 
Bolaget. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom 
att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, under-
tecknas och därefter skickas till DNB med kontaktuppgifter 
enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från DNB via te-
lefon eller e-post. Anmälningssedeln kan även laddas ned från 
Bolagets hemsida www.toleranzia.se samt från DNBs hemsida 
www.dnb.se/emission.  

Anmälningssedeln ska vara DNB tillhanda senast kl. 15.00 den 
8 november 2019. Anmälningssedel som sänds med post bör 
därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är 
endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning 
utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofull-
ständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. 

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltar-
registrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvalta-
re enligt dennes rutiner.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för 
värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK-konto 
(investeringssparkonto), eller depå/konto i kapitalförsäkring, 
ska kontrollera med sina respektive förvaltare om och hur 
teckning av aktier kan göras i Företrädesemissionen.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, 
Singapore, Sydafrika samt Nya Zeeland) vilka äger rätt att 
teckna units i Företrädesemissionen, kan vända sig till DNB på 
telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. 
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, 
Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Syd-
afrika eller Nya Zeeland kommer inga uniträtter att erbjudas 
innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. 
I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i 
Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt 

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädes-
rätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom 
ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning 
sker på följande grunder:  

Units som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem 
som tecknat units utan stöd av uniträtt. Tilldelning utan före-
trädesrätt ska ske: 

a) i första hand till de som har tecknat units med stöd av unit-
rätter och som önskar teckna ytterligare units, (oavsett om 
dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata 
deras teckning med stöd av uniträtter, och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning;

b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna 
units utan stöd av uniträtter (och som inte omfattas av 
punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning;

c) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avse-
ende teckning av units, pro rata deras ställda garantier.

Oaktat ovanstående ska tilldelning utan företrädesrätt inte ske 
med ett större antal units än undertecknat. 
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Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan före-
trädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked 
i form av en avräkningsnota omkring den 13 november 2019. 
Tecknade och tilldelade nya units ska betalas i enlighet med 
instruktionerna på avräkningsnotan senast tre (3) bankdagar 
efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande läm-
nas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid 
i rätt tid kan antal units komma att överlåtas till annan. Skulle 
försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga 
priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit 
tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller 
delar av mellanskillnaden. 

De som tecknar units utan företräde genom sin förvaltare 
kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares 
rutiner.

Betald tecknad unit (BTU) 

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter be-
talning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse 
på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på teck-
narens VP-konto. De nytecknade antal units är bokförda som 
BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad 
hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av november 2019.

Handel med BTU 

Handel med BTU kommer att äga rum på Spotlight mellan 23 
oktober 2019 och till dess att Företrädesemissionen registre-
rats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av november 
2019.

Leverans av aktier och Teckningsoptioner

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, 
vilket beräknas ske i slutet av november 2019, ombokas BTU 
till aktier och Teckningsoptioner utan särskild avisering från 
Euroclear Sweden AB.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats, kring den  
13 november 2019, kommer Bolaget att offentliggöra utfallet  
av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande. 

Handel i aktien och Teckningsoptionerna

Aktierna i Toleranzia är upptagna till handel på Spotlight, som 
är en handelsplattform men inte en reglerad marknad. De nya 
aktierna och Teckningsoptionerna avses tas upp till handel i 
samband med att omvandling av BTU till aktier och Tecknings-
optioner sker vilket beräknas ske i slutet av november 2019. 

Övrigt 

Efter att teckningstiden i Företrädesemissionen inletts äger 
Bolaget inte rätt att avbryta Företrädesemissionen, dra tillbaka, 
eller tillfälligt dra in erbjudandet.

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare 
för de nya units kommer DNB att ombesörja att överskjutande 
belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för över-
skjutande belopp. En teckning av nya units, med eller utan stöd 
av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva 
eller modifiera en teckning av nya units. 

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan 
komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbe-
talas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan 
anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller 
teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som 
ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Felaktigt 
inbetalda belopp understigande 100 SEK kommer endast att 
återbetalas på begäran. 
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Tecknings- och garantiåtaganden

Teckningsåtaganden

Bolaget har i oktober 2019 erhållit teckningsåtaganden om 
cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 27,1 procent av emissions-
volymen. Teckningsåtagare har gentemot Bolaget åtagit sig 
att teckna aktier för det belopp som anges nedan. För dessa 
teckningsåtaganden utgår ingen ersättning. Teckningsåtagar-
nas betalningsförmåga är inte verifierad och ingen säkerhet 
har ställts för åtagandet.

Garantiåtaganden

Bolaget har i oktober 2019 erhållit garantiåtagande om cirka 
13,6 MSEK, motsvarande cirka 72,9 procent av emissions-

volymen. Garanten har åtagit sig att teckna och betala de nya 
aktierna som inte blir tecknade av andra tecknare i Företrädes-
emissionen. Garantiåtagandet uppgår högst till det belopp som 
anges nedan. Garantens betalningsförmåga är inte verifierad 
och ingen säkerhet har ställts för emissionsgarantin. För 
garanti åtagandet utgår en ersättning genom kontant betalning 
som uppgår till tio (10) procent av det garanterade beloppet, 
vilket motsvarar totalt cirka 1,4 MSEK. Garanten kan nås på 
Bolagets adress.  

Totala åtaganden 

Sammantaget uppgår de totala tecknings- och garanti-
åtagandena till cirka 18,6 MSEK, motsvarande 100 procent av 
Företrädes emissionen, med den fördelning som framgår av 
följande tabeller. 

 Sammanställning avseende teckningsförbindelser

Emissionsgarant

Teckningsatagare företrädare

Namn Teckningsförbindelse (belopp) Andel av emissionen(%)
Robert Joki 1 500 000,00 kr 8,0%
Sören Christensen* 1 500 000,00 kr 8,0%
Leo Graf 1 250 004,00 kr 6,7%
Anders Eriksson 250 008,00 kr 1,3%
Lindia lnvest Aktiebolag 228 000,00 kr 1,2%
CRO GroupAB 102 000,00 kr 0,5%
Maarten Kraan 57 144,00 kr 0,3%
Ola Rönn 40 008,00 kr 0,2%
Partner för Framgång Sverige AB 40 008,00 kr 0,2%
Kristian Sandberg 28 572,00 kr 0,2%
Charlotte Fribert 22 560,00 kr 0,1%
Anders Milton 17 208,00 kr 0,1%
Eva Lindgren 17 208,00 kr 0,1%
Björn Löwenadler 5 004,00 kr 0,0%

Totalt 5 057 724,00 27,1%

Garanter företrädare

Namn Adress Garanti (SEK) Andel av emissionen(%)
Duocap AB, org nr 556830-3068 Älvsjö torg 17, 125 34 Älvsjö 13 583 280,00 72,9%

*erhåller dels egna teckningsrätter, dels teckningsrätter från GU/Mivac

Utöver ovan nämnda teckningsförbindelser kan ytterligare 
teckningsförbindelser komma att ingås. Huvudägarna i Bolaget, 
GU Ventures AB och MIVAC Development AB, har åtagit sig att 
vederlagsfritt överlåta samtliga eller en del av sina blivande 
uniträtter i Förträdesemissionen till av Corpura Fondkommis-
sion AB anvisade personer villkorat av att dessa personer åtar 
sig att teckna units i Företrädesemissionen. Som mest kan 
2 452 545 uniträtter komma att överlåtas på detta sätt. Ingen 
ersättning kommer utgå till tecknarna eller överlåtarna. Likvid 

kommer inte säkerställas på förhand. Anledningen till överlå-
telsen av uniträtter från GU Ventures AB är att det är ett helägt 
statligt bolag och dess uppdrag är att investera i tidiga faser 
i nya idéer och i nya företag för att kommersialisera kunskap 
och kompetens från landets lärosäten. Således investerar GU 
Ventures endast i särskilda undantagsfall i sina noterade inne-
hav. MIVAC Development AB är majoritetsägt av GU Ventures AB 
och till resterande del ägt av forskare vid Göteborgs universi-
tet.
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Företagsstyrning

Styrelse och ledning

Den nuvarande styrelsen i Toleranzia består av sex styrelse-
ledamöter och en styrelsesuppleant enligt följande: Ola Rönn 
(styrelseordförande), Kristian Sandberg (styrelseledamot), 
 Anders Waas (styrelseledamot), Eva Lindgren (styrelseledamot), 
Maarten Kraan (styrelseledamot), och Anders Milton (styrelse-
ledamot). Styrelsesuppleant är Klementina Österberg. 

Bolagets ledande befattningshavare är VD/CEO (Chief Executive 
Officer) Charlotte Fribert, CBO (Chief Business Officer) Björn 
Löwenadler, CMO (Chief Medical Officer) Vidar Wendel-Hansen 
och CFO (Chief Financial Officer) Johanna Hultgren. 

 Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
kan nås via Bolagets adress, Arvid Wallgrens backe 20 i  
Göteborg, där Bolaget har sin huvudsakliga verksamhet.

Styrelse

Kristian Sandberg – Styrelseledamot
Kristian Sandberg, född 1961, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2017. Sandberg är 
docent i immunologi och en erfaren ledare inom läkemedelsindustrins forskning och 
utveckling. Sandberg har arbetat på AstraZeneca i över 20 år i olika funktioner, primärt 
med projektledning. Han har erfarenhet av utveckling av både proteinläkemedel och 
konventionella små molekyler från idé till kliniska fas II-studier, både inom terapiområdet 
neuroscience och respiratoriska, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Sandberg 
är även verksam som forskare på Karolinska Institutet och har haft olika uppdrag inom 
Stiftelsen för Strategisk Forskning. Sedan 2015 leder Sandberg verksamheten vid SciLi-
feLabs läkemedelsplattform vid Uppsala universitet, vars uppdrag är att stödja läkeme-
delsforskning i Sverige.

Innehav i Bolaget per den 30 september 2019: 23 810 aktier i Bolaget  
(eget och närståendes innehav).

Bolagsengagemang de senaste fem åren: 
Inga övriga bolagsengagemang de senaste fem åren.

Ola Rönn – Styrelseordförande
Ola Rönn, född 1943, har en MD, är docent vid Göteborgs universitet och är specialist på 
invärtesmedicin. Rönn har varit styrelseledamot i Toleranzia sedan 2012 och ordförande 
sedan 2018. Rönn anslöt sig till läkemedelsindustrin efter en lång karriär inom akademisk 
medicin. Där arbetade Rönn vid Hoechst-Roussel, Kabi-Pharmacia och Pharmacia Upjohn 
i olika ledande FoU-positioner. Under 1999 till 2008 arbetade Rönn för AstraZeneca, bland 
annat som Global Vice President och Chef för Gastrointestinal Therapy Area och Global 
Vice President för Gastrointestinal Scientific Affairs fram till sin pension september 2008. 
Rönn arbetar nu som oberoende konsult inom främst läkemedelsindustrin och som sty-
relseledamot i life sciencerelaterade start-up bolag. 

Innehav i Bolaget per den 30 september 2019: 52 137 aktier i Bolaget (eget och  
närståendes innehav).

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag Position Tidsperiod
Ola Rönn Pharma Development Innehavare Pågående
Simplexia AB Styrelsesuppleant Pågående
Simplexia AB Styrelseordförande 2017-2019
MIVAC Development AB Styrelseledamot 2009-2017
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Anders Waas – Styrelseledamot
Anders Waas, född 1957, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2017. Waas har mer än 25 
års erfarenhet från läkemedels-, bioteknisk och medicinteknisk industri innefattande 
global affärsutveckling, kommersialisering och produktutveckling. Som tidigare Vice 
President Business Development för CV Therapeutics, USA, har han mångårig kommersiell 
och affärsutvecklingserfarenhet från den amerikanska marknaden. Inom AstraZeneca 
har Waas innehaft ett flertal seniora positioner och bl.a. varit ansvarig för kommersiell 
produktstrategi och global produktlansering inom hjärta-kärl, metabolism och mage-
tarm områdena. Han har också varit globalt ansvarig för affärsutveckling inom metabo-
lism och hjärta-kärl. Waas har även erfarenhet från medicinteknisk produktutveckling 
och kommersialisering från sin tid på WL Gore & Associates. Närmast kommer Waas från 
posten som VD för TikoMed.

Innehav i Bolaget per den 30 september 2019: 0 aktier i Bolaget  
(eget och närståendes innehav).

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag Position Tidsperiod
Alzinova AB Styrelseledamot Pågående
Anders Waas AB Styrelseledamot Pågående
Iscaff Pharma AB Styrelseordförande Pågående
PExA AB Styrelsesuppleant Pågående
Ten Medical Design AB Styrelseledamot Pågående
Transmed Gothenburg AB Styrelseordförande Pågående
Anidea AB Styrelseledamot 2016-2017
TIKOMED AB Extern VD 2009-2017
Advokatbyrå Louise Katsler-Waas AB Styrelsesuppleant 2009-2014
Karo Pharma Aktiebolag Styrelseledamot 2011-2014

Eva Lindgren – Styrelseledamot
Eva Lindgren, född 1950, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2018. Lindgren är civileko-
nom med examen motsvarande pol.mag, och har 40 års erfarenhet i läkemedelsbrans-
chen genom olika befattningar på AstraZeneca inom till exempel projekt- och företags-
ledningsfrågor, läkemedelsutveckling (varav hon har lett två lyckade läkemedelsprojekt 
till marknad och blockbusternivå), internationell marknadsföring och public private 
partnership med andra läke medels bolag och Europakommissionen.

Innehav i Bolaget per den 30 september 2019: 14 345 aktier i Bolaget  
(eget och närståendes innehav).

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag Position Tidsperiod
Aktiebolaget Kulturpåsen Styrelseledamot Pågående
Aktiebolaget Gypius Styrelseledamot Pågående
Aktiebolaget Kulturtuben Styrelseledamot Pågående
Integrative Research Laboratories Sweden AB Styrelseledamot Pågående
IRLAB Therapeutics AB Styrelseledamot Pågående
Kulturlådan Aktiebolag Styrelseledamot Pågående
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Maarten Kraan – Styrelseledamot
Maarten Kraan, född 1961, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2018. Kraan, MD, PhD, är 
utbildad som klinisk immunolog och reumatolog och har utfört många kliniska försök med 
många framgångsrika läkemedel. Kraan började i läkemedelsindustrin 2003 och har ar-
betat i flera företag såsom Schering-Plough, Bristol-Myers-Squibb, Roche-Genentech och 
AstraZeneca. Han har haft olika positioner inom forskning, klinisk utveckling och ”medical 
affairs”. Han har publicerat en rad artiklar om translationell medicin och är adjungerad 
professor i reumatologi vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.

Innehav i Bolaget per den 30 september 2019: 47 620 aktier i Bolaget  
(eget och närståendes innehav).

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag Position Tidsperiod
Vicore Pharma Holding AB Styrelseledamot Pågående
AstraZeneca AB Extern firmatecknare 2014-2017

Anders Milton - Styrelseledamot
Anders Milton, född 1947, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2018. Milton, MD och PhD, 
har stor erfarenhet av styrelsearbete och ett nationellt och internationellt nätverk inom 
vård, industri och till investerare. Milton har för närvarande flera styrelseuppdrag och 
besitter erfarenheter som bland annat tidigare ordförande för Läkarförbundet, SACO, 
Svenska Röda Korset, Folk och Försvar, samt World Medical Association. Milton har också 
varit utredare av bland annat den svenska hiv- och aidspolitiken, den svenska psykiatrin, 
donation och transplantation av organ, oönskade graviditeter samt ledamot av katastrof-
kommissionen efter tsunamin 2004.

Innehav i Bolaget per den 30 september 2019: 14 345 aktier i Bolaget  
(eget och närståendes innehav).

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag Position Tidsperiod
Blue Engine AB Styrelseordförande Pågående
HumaNova Utbildning Aktiebolag Styrelseledamot Pågående
Indextra AB Styrelseledamot Pågående
ISR Immune System Regulation AB Styrelseordförande Pågående
ISR Oncology Styrelseordförande Pågående
Kibi Nordic AB Styrelseordförande Pågående
Milton Consulting AB Styrelseledamot Pågående
RVL V-SoftLift AB Styrelseordförande Pågående
SkinPlan AB Styrelseordförande Pågående
Vironova AB (publ) Styrelseordförande Pågående
WeMind AB Styrelseledamot 2007-2019
Wemind HVB AB Styrelseordförande 2014-2019
21st Century Mobile AB (publ) Styrelseledamot 2013-2017
MD International AB Styrelseledamot 2014-2017
Med Talent AB Styrelseledamot 2015-2016
TIKOMED AB Styrelseordförande 2013-2016
Human Care HC AB (publ) Styrelseledamot 2012-2015
Human Life Invest AB Styrelseledamot 2010-2015
Lyktan Förvaltning AB Styrelseledamot 2009-2015
Znaptag AB Styrelseledamot 2012-2015
Bojen Boende AB Styrelseordförande 2014
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Klementina Österberg - Styrelsesuppleant
Klementina Österberg, född 1975, är styrelsesuppleant i Toleranzia sedan 2018 och har 
dessförinnan varit styrelseledamot i Toleranzia sedan 2012. Österberg är VD för GU 
Ventures AB, Göteborgs universitets holdingbolag som driver en inkubator och investe-
rar i kommersialiseringen av innovationer. Österberg har examen i företagsekonomi och 
arbetar aktivt med finansiering, företagsetableringar och bolagsledning i företagen inom 
GU Ventures AB:s sfär. 

Innehav i Bolaget per den 30 september 2019: 5 700 aktier i Bolaget  
(eget och närståendes innehav).

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag Position Tidsperiod
BIOMATCELL AB Styrelseledamot Pågående
Cereno Scientific AB Styrelseledamot Pågående
GOKAP Holding AB Styrelseordförande Pågående
GU Project Accelerator AB Styrelseledamot Pågående
GU School of Executive Education AB Styrelseledamot Pågående
GU Ventures AB Extern verkställande director Pågående
Oncorena Holding AB Styrelseledamot Pågående
OnDosis AB Styrelseledamot Pågående
Smartster Group AB (publ) (företagsrekonstruk-
tion inledd 2019)

Styrelseordförande Pågående

Transmed Gothenburg AB Styrelseledamot Pågående
CELLINK AB Styrelseledamot 2016-2019
Alzinova AB Styrelseledamot 2016-2018
Kaponjären AB Styrelseordförande 2016-2018
MetaboGen AB Styrelseledamot 2015-2017
MIVAC Development AB Styrelseordförande 2015-2017
PExA AB Styrelseledamot 2014-2017
SISP Service & Development AB Styrelseledamot 2013-2017
Slutplattan JEGLA 1011139 AB Styrelseledamot 2016-2017
Kaponjären 1 AB Styrelseledamot 2015-2016
Ortoma AB Styrelseordförande 2011-2015
Sahlgrenska Science Park AB Styrelseledamot 2012-2015
Mymo AB Styrelseledamot 2013-2014
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Ledning

Charlotte Fribert – CEO, Chief Executive Officer
Charlotte Fribert, född 1967, har studerat medicin på Karolinska Institutet och på Pierre 
och Marie Curie Universitetet på Sorbonne i Paris, varifrån hon också erhållit en PhD i im-
munologi och bioteknologi. Innan Fribert började på Toleranzia arbetade hon som Project 
Director inom läkemedelsutveckling på AstraZeneca i Mölndal. Dessförinnan grundade, 
utvecklade och drev hon Epixis SA, ett vaccinutvecklingsbolag baserat i Paris, vilket hon 
framgångsrikt sålde till VBI Vaccines Inc i USA. Fribert har därmed stor erfarenhet såväl 
inom Toleranzias terapiområde som inom effektiv utveckling av mindre life science bolag.

Innehav i Bolaget per den 30 september 2019: 33 238 aktier i Bolaget  
(eget och närståendes innehav).

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag Position Tidsperiod
Lotti AB Styrelseledamot Pågående

Björn Löwenadler – CBO, Chief Business Officer
Björn Löwenadler, född 1952, har en PhD i molekylär immunologi vid Karolinska Institutet. 
Löwenadler har lång erfarenhet från prekliniska och tidiga kliniska läkemedelsprojekt och 
externa samarbeten genom olika befattningar inom Biotech och Big Pharma FoU, vilka 
bland andra innefattar chef för molekylärbiologi på Pharmacia, chef för Discovery Rese-
arch Biovitrum, CSO inom Arexis AB och chef med ansvar inom Discovery Sciences och för 
externa samarbeten på AstraZeneca FoU. Löwenadler är knuten till Bolaget som konsult.

Innehav i Bolaget: 23 107 aktier i Bolaget (eget och närståendes innehav).

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag Position Tidsperiod
Adjuvare AB Styrelseledamot Pågående
Agrisera AB Styrelseledamot Pågående
Alzinova AB Styrelseledamot Pågående
Lipum AB Styrelseledamot Under perioden avslutat
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Vidar Wendel-Hansen – CMO, Chief Medical Officer
Vidar Wendel-Hansen, född 1959, är läkare med doktorsgrad i medicinsk vetenskap vid 
K arolinska Institutet. Wendel-Hansen har omfattande erfarenhet inom både preklinisk 
och klinisk läkemedelsutveckling med fler än 20 år i branschen. Han har arbetat som 
medicinsk chef i både mindre bioteknikföretag och större läkemedelsbolag, bland annat 
som nordisk medicinsk chef vid Gilead Sciences och medicinsk chef för Novartis Sverige 
AB. Därutöver har Wendel-Hansen också arbetat som klinisk utredare vid Läkemedelsver-
ket. Wendel-Hansen är knuten till Bolaget som konsult.

Innehav i Bolaget per den 30 september 2019: 0 aktier i Bolaget  
(eget och närståendes innehav).

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag Position Tidsperiod
Borgo Stella AB Styrelseledamot Pågående
VWH & Company AB Styrelseledamot Pågående

Johanna Hultgren – CFO, Chief Financial Officer
Johanna Hultgren, född 1987, är utbildad ekonomi- och redovisningskonsult med lång 
erfarenhet som redovisningsekonom. Hultgren har arbetat som redovisningsekonom för 
börsnoterade och onoterade forskningsbolag i över tio år hos GU Ventures och är sedan 
februari 2018 ekonomichef för portföljbolagen hos GU Ventures.

Innehav i Bolaget per den 30 september 2019: 0 aktier i Bolaget  
(eget och närståendes innehav).

Bolagsengagemang de senaste fem åren: 
Inga övriga bolagsengagemang de senaste fem åren.
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Ersättningar, pension och andra förmåner till styrelsen 
och ledande befattningshavare

Under 2018 utgick styrelsearvode med 45 000 SEK till styrel-
sens ordförande. Arvode till övriga styrelseledamöter utgick 
med 22 500 SEK per styrelseledamot. Styrelsesuppleantens 
arvode uppgick till 0 SEK. Inga pensionspremier eller liknande 
förmåner utgår till styrelsens ledamöter. Ingen av styrelseleda-
möterna har rätt till förmåner efter det att uppdraget avslutats.

Under räkenskapsåret 2018 uppbar VD Charlotte Fribert 870 000 
SEK i lön, samt 145 800 SEK i pensionsförmån. 

Björn Löwenadler, CBO, är anlitad på konsultbasis och har 
erhållit ersättning under räkenskapsåret 2018 med 986 400 
SEK genom hans bolag Adjuvare AB. Även Vidar Wendel-Han-
sen, CMO, är anlitad på konsultbasis, tidigare via LINK Medical 
Research AB och numera via VWH & Company AB. Ersättning för 
hans arbete har utbetalats till LINK Medical Research AB med 
64 405 SEK under räkenskapsåret 2018. Därutöver är Bolagets 
CFO, Johanna Hultgren, också anlitad på konsultbasis genom 
GU Ventures AB. Ersättning för hennes tjänster har utbetalats 
till GU Ventures AB med 239 343 SEK under räkenskapsåret 2018.

Det totala eller upplupna beloppet för pensioner, avgångsve-
derlag eller liknande förmåner vid upphörande av uppdrag/
tjänst för ledning/styrelse per 31 december 2018 uppgick till 145 
800 SEK. Hela beloppet avsåg pension till VD Charlotte Fribert. 

Utöver vad som ovan nämns i detta avsnitt finns inte några 
kontrakterade avgångsvederlag, bonus eller därmed jämställda 
ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattnings-
havare.

Övrig information om styrelse och ledande befattningshavare 

Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter, styrelse-
suppleant och ledande befattningshavare. Ingen av styrelsens 
ledamöter, styrelsesuppleant eller ledande befattningshavare 
har heller dömts i bedrägerirelaterade mål under de  senaste 
fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de 
 senaste fem åren. Det finns inga anklagelser, påföljder eller 
sanktioner från myndigheter mot dessa personer och inga av 
dessa personer har under de senaste fem åren av domstol 
 förbjudits att ingå i förvaltnings-, lednings- eller tillsyns-
organ eller från att ha ledande eller övergripande funktioner 
i företag.

Bolagets affärsstrategi är att genom preklinisk och tidig klinisk 
forskning och utveckling, parallellt med affärsutveckling 

för att hitta en global läkemedelspartner för fortsatt klinisk 
utveckling och kommersialisering, utveckla och lansera 

läkemedelsprodukter inom fältet autoimmuna sjukdomar. 
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Finansiell information, revision och nyckeltal 

Historisk finansiell information
Nedanstående historisk finansiell information för de två 
senaste räkenskapsåren har införlivats i Prospektet genom 
hänvisning och utgör således en del av Prospektet. 
Historisk finansiell information för räkenskapsåret 
2018 återfinns på följande sidor i Bolagets reviderade 
årsredovisning för 2018, https://www.toleranzia.
com/wp-content/uploads//%C3%85rsredovisning-
Revisionsber%C3%A4ttelse-2018.pdf:  

• Reviderad balansräkning och resultaträkning, s. 9-12. 
• Information om redovisningsprinciper, s. 13.  
• Upplysning i noter, s. 13-17. 
• Revisionsberättelse, bilaga till årsredovisningen (s. 26-27). 

Historisk finansiell information för räkenskapsåret 
2017 återfinns på följande sidor i Bolagets reviderade 
årsredovisning för 2017, https://www.toleranzia.se/
wp-content/uploads/%C3%85rsredovisning-2017-inkl-
Revisionsber%C3%A4ttelse.pdf:

• Reviderad balansräkning och resultaträkning, s. 9-12. 
• Information om redovisningsprinciper, s. 13. 
• Upplysning i noter, s. 13-17. 
• Revisionsberättelse, bilaga till årsredovisningen (s. 21-22). 

Redovisningsstandard

Den finansiella informationen i Prospektet är upprättat 
i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (’’K3’’).

Revision av den årliga finansiella informationen

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 och 2017 
med en förklaring om att informationen ger en sann 
och rättvisande bild för Prospektets ändamål i enlighet 
med tillämpliga revisionsstandarder finns bilagd till 
Bolagets reviderade årsredovisning för 2018 (s. 26-27) och 
Bolagets reviderade årsredovisning för 2017 (s. 21-22). 
Dessa har införlivats i Prospektet genom hänvisning och 
utgör således del av Prospektet. Revisionsberättelsen 
för 2017 återfinns på https://www.toleranzia.com/
wp-content/uploads//%C3%85rsredovisning-
Revisionsber%C3%A4ttelse-2018.pdf och revisionsberättelsen 
för 2017 återfinns på https://www.toleranzia.se/
wp-content/uploads/%C3%85rsredovisning-2017-inkl-
Revisionsber%C3%A4ttelse.pdf.

Det finns ingen ytterligare information i Prospektet som varit 
föremål för revision. 

Delårsrapporter

Följande delar i Toleranzias icke reviderade, icke översiktligt 
granskade, delårsrapport för perioden januari-juni 2019 har 
införlivats genom hänvisning och utgör därmed en del av 
Prospektet: resultaträkning i sammandrag (s. 5), balansräkning i 
sammandrag (s. 6-7) och information om redovisningsprinciper 
(s. 4).  

Betydande förändring av emittentens finansiella ställning 

Inga betydande förändringar har inträffat avseende Bolagets 
finansiella ställning sedan utgången av den senaste 
räkenskapsperiod för vilken antingen ett reviderat årsbokslut 
eller en delårsrapport har offentliggjorts (det vill säga sedan 
den 30 juni 2019). 

Utdelningspolicy

Toleranzia har ingen utdelningspolicy och har hittills 
inte lämnat någon utdelning. Toleranzia befinner sig i en 
utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att 
investeras i Bolagets utveckling.

Nyckeltal

Toleranzia har offentliggjort nyckeltal i tidigare finansiella 
rapporter. Toleranzia anser att dessa mått ger värdefull 
kompletterande information till investerare då de möjliggör 
utvärdering av Bolagets prestation. Eftersom inte alla företag 
beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid 
jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa 
finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått 
som definieras enligt Bolagets redovisningsstandard.

Uppgifterna avseende nyckeltal nedan har, om inte annat 
anges, inte varit föremål för revision, men har beräknats utifrån 
siffror hämtade från Bolagets reviderade årsredovisningar 
avseende 2018 och 2017 samt från den oreviderade, icke 
granskade delårsrapporten för perioden januari – juni 2019. 
I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras 
enligt Bolagets redovisningsstandard, om inte annat anges.

Nedan följer en beskrivning av Toleranzias nyckeltal för varje 
räkenskapsår och delårsperiod som täcks av den historiska 
finansiella informationen som tagits med i Prospektet.



INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I TOLERANZIA AB (PUBL)30

2019-01-01 
2019-06-30

2018-01-01 
2018-06-30

2018-01-01 
2018-12-31

2017-01-01 
2017-12-31

Nettoomsättning1, - - - -

Rörelseresultat1 -2 474 888 - 2 952 291 -5 660 029 -5 405 597

Resultat efter skatt1 -2 483 922 -2 956 729 -5 657 963 -5 391 991

Balansomslutning1 27 321 060 32 408 932 30 387 550 16 772 308

Periodens kassaflöde1 -5 136 277 13 542 523 9 397 523 -8 253 274 

Likvida medel1 11 180 824 20 462 101 16 317 101 6 919 578

Eget kapital1 25 101 126 30 286 282 27 585 049 14 666 617

Resultat per aktie1 -0,16 -0,19 -0,36 -0,67

Soliditet (%) 91,9 93,5 90,8 87,4

Antal utestående aktier på balansdagen (st)1 15 534 170 15 534 170 15 534 170 7 992 814

Genomsnittliga antal aktier (st)1 15 534 170 15 534 170 11 763 492 7 992 814

Medelantalet anställda2 3 3 3 3

1 Nyckeltal som definieras enligt Bolagets redovisningsstandard (K3).  
Uppgifterna som avser räkenskapsåren 2018 och 2017 är reviderade.

2 Icke-finansiellt mått (riktlinjer om alternativa nyckeltal gäller ej)

Nyckeltal

Nyckeltalsdefinitioner och motivering till användning av alternativa nyckeltal

Soliditet

Definition: Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 

Syfte: Nyckeltalet visar hur stor andel av Bolagets tillgångar som finansierats med eget kapital  
och kan vara till stöd vid bedömning av Bolagets långsiktiga betalningsförmåga.

Soliditet (%) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital (SEK) 25 101 126 30 286 282 27 585 049 14 666 617

Balansomslutning (SEK) 27 321 060 32 408 932 30 387 550 16 772 308

Soliditet (%) 91,9 93,5 90,8 87,4
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Information om aktieägare och värdepappersinnehavare

Större aktieägare

Större ägare per datum för Prospektet

Toleranzia hade totalt 1421 aktieägare per den 30 september 
2019. GU Ventures AB, holdingbolaget vid Göteborgs univer-
sitet, innehade per samma datum 15,8 procent av aktie- och 
röstetalet i Bolaget. Robert Joki, Leo Graf och Sören Chris-
tensen (inklusive bolaget S&B Christensen AB) innehade per 
samma datum 11,0, 7,1 respektive 5,4 procent av aktie- och 
röstetalet i Bolaget. Ingen övrig aktieägare hade ett inne-
hav över fem procent av aktie- och röstetalet i Bolaget. GU 
Ventures AB och dess dotterbolag MIVAC Development AB äger 
tillsammans 15,8 procent av aktierna i Toleranzia. GU Ventures 
AB ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas av Göte-
borgs universitet. MIVAC Development AB är ett dotterbolag 
till, och ägs till 75 procent av, GU Ventures AB. Båda bolagen 
är således majoritetsägda av svenska staten och bolagens 
statliga uppdrag är att investera i tidiga faser i nya idéer och 
i nya företag för att kommersialisera kunskap och kompetens 
från landets lärosäten. Således investerar GU Ventures endast 
i särskilda undantagsfall i sina noterade innehav. I tabellen 
nedan framgår de aktieägare i Toleranzia som, per datum för 
Prospektet innehar mer än fem procent av det totala kapitalet 
samt det totala antalet röster. Samtliga aktier i Bolaget har 
samma röstvärde.   

Namn Antal aktier  
och röster

Andel av röster 
och kapital (%)

GU Ventures (inklusive  
Mivac Development AB)

2 453 145 15,8

Robert Joki 1 706 000 11,0

Leo Graf 1 099 835 7,1

Sören Christensen* 838 380 5,4

Summa största aktieägare 6 097 360  39,3

Övriga aktieägare 9 436 810 60,7

Totalt 15 534 170 100 %

De fyra största aktieägarna i Bolaget hade per datum för 
Prospektet de aktieinnehav som framgår av tabell ovan. Av 
tabellen framgår att Bolagets två största ägare kontrollerar 
cirka 26,8 procent av rösterna i Bolaget. Bolaget har inte vidta-
git några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen 
inte missbrukas. De regler till skydd för minoritetsaktieägare 
som finns i aktiebolagslagen (2005:551) samt de regler om öp-
penhet som gäller för bolag vars aktier är upptagna till handel 
på en handelsplattform utgör dock ett skydd mot en majoritet-
sägares eventuella missbruk av sin kontroll över ett bolag.

Aktieägaravtal och aktieägarföreningar

Såvitt styrelsen för Toleranzia känner till finns inte några 
aktieägaravtal, aktieägarföreningar eller andra överenskom-
melser mellan aktieägare som syftar till gemensamt inflytande 
över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några 
överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att 
kontrollen över Bolaget förändras. 

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden m.m.

Toleranzia har inte varit part i några myndighetsförfaranden, 
rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu 
icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är 
medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månader-
na som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter 
på Bolagets finansiella ställning eller resultat.

Intressekonflikter

En del av företagsledningen i Bolaget äger aktier i Toleranzia. 
Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt mellan de 
skyldigheter som personer inom förvaltnings-, lednings- och/
eller tillsynsorgan eller andra personer i företagsledningen i 
Toleranzia har gentemot Bolaget och dessa personers privata 
intressen. 

Transaktioner med närstående parter

Konsultarvoden har utbetalats till följande närstående personer:

 i. Björn Löwenadler (CBO) 

 ii. Vidar Wendel-Hansen (CMO)

 iii. GU Ventures AB

 iv. Mivac Development AB

De fakturerande bolagen har varit Adjuvare AB (där Björn 
Löwenadler är aktieägare), LINK Medical Research AB (där 
Vidar Wendel-Hansen var medarbetare), GU Ventures AB (där 
 Klementina Österberg, Toleranzias styrelsesuppleant, är 
VD och Johanna Hultgren, Toleranzias CFO, är medarbetare) 
samt MIVAC Development AB (där Ola Rönn, Anders Waas och 
Klementina Österberg har varit styrelsemedlemmar under 
perioden).

Adjuvare AB har fakturerat Bolaget 986 400 SEK under 2018 och 
671 400 SEK under 2019 fram till Prospektets datum.

LINK Medical AB har fakturerat Bolaget 64 405 SEK under 2018 
och 8 000 SEK under 2019 fram till Prospektets datum.

GU Ventures AB har fakturerat Bolaget 239 343 SEK under 2018 
och 177 172 SEK under 2019 fram till Prospektets datum.  

MIVAC Development AB har fakturerat Bolaget 693 867 SEK 
under 2018 och 281 080 SEK under 2019 fram till Prospektets 
datum.

Bolagets omsättning under räkenskapsåret 2018 och under år 
2019 fram till Prospektets datum, har sammanlagt uppgått till 
0 SEK.

Samtliga transaktioner har skett på marknadsmässiga villkor. 

Löner framgår av avsnittet ”Företagsledning”. 

 *Avser även Sören Christensens innehav genom bolaget S&B Christensen AB
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Aktiekapital 

Aktiekapitalet i Toleranzia ska enligt bolagsordningen utgöra 
lägst 1 816 500 SEK och högst 7 266 000 SEK. Antalet aktier ska 
vara lägst 14 532 000 och högst 58 128 000 stycken. Registrerat 
aktiekapital uppgick både per den 1 januari 2018, 31 december 
2018, och per den 30 juni 2019 till 1 941 771,25 SEK, fördelat på 
15  534 170 aktier. Kvotvärde är 0,125 SEK. Aktierna har emitte-
rats enligt aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor. 
Alla aktier är fullt betalda. 

Stiftelseurkund och bolagsordning

Det finns inga bestämmelser i Bolagets stiftelseurkund, 
 bolagsordning, stadgar eller motsvarande som kan fördröja, 
skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen över Bola-
get. Inlösen av aktier regleras inte i bolagsordningen utan styrs 
av aktiebolagslagens regler.

Väsentliga kontrakt

Nedan följer en kort sammanfattning av varje väsentligt 
 kontrakt, utom sådana som ingåtts inom ramen för den 
 normala verksamheten, i vilket Bolaget är part och som ingåtts 
under en period av ett år omedelbart före offentliggörandet av 
Prospektet.

Samarbetsavtal med Hellenic Pasteur Institute

Bolaget har den 2 maj 2018 ingått ett samarbetsavtal med 
Hellenic Pasteur Institute. Hellenic Pasteur Institute, som har 
internationell expertis och experimentell erfarenhet inom 
sjukdomen myastenia gravis och djurmodeller för sjukdomen, 
utför in vivo farmakologiska studier på uppdrag av Toleranzia. 
Resultat erhållna inom ramen för samarbetsavtalet ägs med 
ensamrätt av Toleranzia. Avtalet löper under två år. Samarbetet 
mellan Toleranzia och Hellenic Pasteur Institute inleddes under 
2016, och förnyade avtal har ingåtts cirka en-två gånger per år 
sedan dess. Varje avtal omfattar ett förutbestämt max antal 
studier. Toleranzia har rätt att, utan särskild orsak, avsluta 
uppdraget innan max antal studier uppnåtts.

Konsultavtal med James Howard

Bolaget har den 25 mars 2019 ingått ett konsultavtal med 
 professor James Howard. Professor James Howard är världs-
ledande expert inom sjukdomen myastenia gravis och aspekter 
relaterade till strategi för och design av kliniska studier 
avseende läkemedelskandidater inom myastenia gravis. Avtalet 
löper under två år. Samarbetet mellan Toleranzia och James 
Howard inleddes under 2016, och ett förnyande avtal har in-
gåtts under 2017. 

Konsultavtal med Adjuvare AB

Bolaget har ingått ett uppdragsavtal med Adjuvare AB, ett 
bolag närstående till Björn Löwenadler, CBO (Chief Business 
Officer) för Toleranzia. Bolaget ger Adjuvare AB i uppdrag att 
vara Business Development Director med därtill hörande upp-
gifter samt andra uppgifter som parterna kommer överens om 
från tid till annan. Uppdraget ska utföras av Björn Löwenadler 
personligen. Avtalet ingicks den 21 december 2018 och träder 
i kraft och gäller från och med den 1 januari 2019 till och med 
den 31 december 2019 eller så länge som uppdraget genomförs 
utefter beställningar, med en månads uppsägningstid för båda 
parter. Senast en månad innan avtalstidens utgång ska part-
nerna komma överens om förlängning av avtalet. Samarbetet 
mellan Toleranzia och Björn Löwenadler inleddes under 2016, 
och ett förnyade avtal har ingåtts under 2017. 

Konsultavtal med VWH & Company AB

Bolaget har ingått ett uppdragsavtal med VWH & Company 
AB, ett bolag närstående till Vidar Wendel Hansen, CMO (Chief 
Medical Officer) för Toleranzia. Bolaget ger VWH & Company AB 
i uppdrag att som Chief Medical Officer utföra därtill hörande 
uppgifter samt andra uppgifter som parterna kommer överens 
om från tid till annan. Uppdraget ska utföras av Vidar Wendel 
Hansen personligen. Avtalet ingicks den 19 augusti 2019 gäller 
från och med den 19 augusti 2019 till och med den 19 augusti 
2020 eller så länge som uppdraget genomförs utefter beställ-
ningar, med en månads uppsägningstid för båda parter. Senast 
en månad innan avtalstidens utgång ska partnerna komma 
överens om förlängning av avtalet. Samarbetet mellan Toleran-
zia och Vidar Wendel Hansen inleddes under 2018

Samarbetsavtal med GE Healthcare Life Sciences  
Innovation Center AB

Bolaget har den 23 maj 2019 ingått ett samarbetsavtal med GE 
Healthcare Life Sciences Innovation Center AB (”GEHC”). GEHC 
driver Testa Center i Uppsala, en testbädd för verifiering av 
innovativa projekt och verktyg som används för industriell 
tillverkning av biologiska produkter i en autentisk produktions-
miljö. Testa Center har en omfattande kompetens inom biolo-
giska läkemedel och en toppmodern avancerad infrastruktur 
för tillverkning i industriell skala. Bolaget har sedan tidigare 
 utvecklat en mikrobiell tillverkningsprocess för läkemedelskan-
didaten TOL2. Genom avtalet kommer Bolaget att kunna vali-
dera processen i industriell skala vid Testa Centers anläggning 
samt producera material för utveckling av formuleringen av 
TOL2 för kliniska studier. Avtalet gäller i ett år. Avtalet kan, efter 
skriftlig överenskommelse mellan parterna, förlängas med ett 
år i taget med en total avtalstid om fem år.

Uppdragsavtal med 3P Biopharmaceuticals  

Bolaget har i juli 2019 ingått ett uppdragsavtal med den 
spanska kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals  (”3P”) 
för framställning av läkemedelskandidaten TOL2 med den nya 
optimerade tillverkningsmetoden (beskriven på s. 14 ovan). 
Avtalet syftar till att 3P ska producera TOL2 för de återstående 
prekliniska studierna samt substans av GMP-kvalitet för den 
kommande kliniska studien. Toleranzia har sedan tidigare en 
utvecklad tillverkningsprocess för TOL2 i laboratorieskala och 
avsikten är att 3P ska skala upp tillverkningen så att stora 
kvantiteter av material till GMP-kvalitet, som krävs för studier 
på människa, kan tas fram. Som ett första steg kommer 3P att 
producera en kvalitetssäkrad cellbank som ska användas för 
den fortsatta framställningen av TOL2. 
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Tillgängliga dokument

Tillhandahållande av handlingar

Kopior av följande dokument finns under hela Prospektets giltighetstid 
tillgängliga på Bolagets webbplats, www.toleranzia.se, och kan under samma 
period granskas på Toleranzias besöksadress på ordinarie kontorstid under 
vardagar:

• Bolagsordning för Toleranzia,

• Årsredovisning jämte revisionsberättelse för 2018 och 2017, 

• Delårsrapporter för perioderna januari-juni 2019 och 2018, och

• Prospektet.

Toleranzias stiftelseurkund kan erhållas från Bolagsverket och finns tillgäng-
ligt för inspektion på Bolagets huvudkontor. 

Avseende införlivande dokument, se sida 3 i Prospektet. 




