
Detta prospekt godkändes av Finansinspektionen den 6 april 2022. Prospektet är giltigt i högst tolv månader från detta 
datum under förutsättning att Promimic AB (publ) fullgör skyldigheten att enligt förordning (EU) 2017/1129 Prospekt-
förordningen, om tillämpligt, tillhandahåller tillägg till prospektet i det fall nya omständigheter av betydelse, sakfel eller 
väsentliga felaktigheter inträffar som kan påverka bedömningen av värdepapperen. Skyldigheten att upprätta tillägg till 
prospekt gäller från tidpunkten från godkännandet till utgången av teckningsperioden. Bolaget har ingen skyldighet att 
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VIKTIG INFORMATION

VISSA DEFINITIONER
Med ”Promimic” eller ”Bolaget” avses, beroende på sammanhang, 
Promimic AB (publ), org. nr 556657–7754, den koncern som Promi-
mic AB (publ) ingår i, eller ett dotterbolag till Promimic AB (publ). 
Med ”Prospektet” avses föreliggande EU-tillväxtprospekt. Med 
”Nyemissionen” eller ”Erbjudandet” avses erbjudandet att teckna 
nya aktier enligt villkoren i Prospektet. Med ”Säljande Aktieäga-
re” avses den aktieägare som framgår av tabellen ”Information 
om Säljande Aktieägare”. Med ”Övertilldelningsoption” avses be-
fintliga aktier från Säljande Aktieägare som Erik Penser Bank vid 
stor efterfrågan kan komma att tilldela tecknare i Erbjudandet och 
därefter, under 30 kalenderdagar från dagen för första handel, är 
tillgängliga för möjliga stabiliseringsåtgärder. Aktier i Övertilldel-
ningsoptionen kommer att förvaras avskilt från nyemitterade aktier 
i övrigt och kommer endast att tilldelas vissa utvalda investerare. 
Med ”Cornerstone-investerare” avses de investerare som framgår 
under ”Närmare uppgifter om Erbjudandet - Åtaganden från Cor-
nerstone-investerare i Erbjudandet”. Med ”Erik Penser Bank” avses 
Erik Penser Bank AB, org. nr 556097–8701. Med ”Euroclear” avses 
Euroclear Sweden AB, org. nr 556112–8074. Hänvisning till ”SEK” 
avser svenska kronor, hänvisning till ”EUR” avser euro och hänvis-
ning till ”USD” avser amerikanska dollar. Med ”k” avses tusen, med 
”M” avses miljoner och med “mdr” avses miljarder.

UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKTET
Prospektet har upprättats i enlighet med bestämmelserna i Kom-
missionens delegerade förordning (EU) 2019/980 samt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospekt-
förordningen”). Prospektet har godkänts och registrerats av 
Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen. Finans-
inspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det 
uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens 
som anges i Prospektförordningen. Godkännandet av Prospektet 
bör inte betraktas som något stöd för den emittent som avses i det-
ta Prospekt. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i 
enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. Godkännandet och 
registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att 
olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt 
eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterli-
gare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av 
svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där dist-
ributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare 
registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk 
rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

De nyemitterade aktierna har inte registrerats och kommer inte att 
registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess 
senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i nå-
gon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist 
i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, 
Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Erbjudandet eller 
distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler 
eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åt-
gärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning 
av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. 
Följaktligen får inte aktier, direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vida-
re eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller 
till aktieägare med hemvist enligt ovan.

TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG
Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och där-
med sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk 
domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet 
och Erbjudandet. 

Marknadsinformation, viss framtidsinriktad information och risker
Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräf-
tar att information från tredje part har återgetts korrekt och att 
såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har 
offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats 
som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilsele-
dande.

Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom ut-
talanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling 
och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid 
tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad in-
formation är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och 
är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon 
försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende framti-
da förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig 
uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att of-
fentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende 
framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som 
framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, 
utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i 
synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som fram-
går i avsnittet ”Riskfaktorer” och som beskriver vissa risker som en 
investering i Promimics aktier kan innebära. Uttalanden om fram-
tiden och övriga framtida förhållanden i detta Prospekt är gjorda 
av styrelsen i Promimic och är baserade på kända marknadsför-
hållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren 
uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, 
är förenade med osäkerhet.

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-mark-
nadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader 
för finansiella instrument (EU2014/65) (”Direktivet”) som imple-
menterats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och 
Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaqgruppen. Emit-
tenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade 
den reglering som gäller för emittenter vars aktier är listade på en 
reglerad marknad, såsom begreppet definieras i artikel 4.1.21 i Di-
rektivet samt 1 kap. 4b § lagen (2007:528) om värdepappersmark-
naden, genom vilket Direktivet genomförs. Istället är de underkas-
tade ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre 
tillväxtbolag. Riskerna förknippade med en investering i en emittent 
listad på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre 
än vid en investering i en emittent listad på en reglerad marknad. 
Alla emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North 
Growth Market ska ha en Certified Adviser som övervakar att regel-
verket för marknadsplatsen efterlevs. Erik Penser Bank är Bolagets 
Certified Adviser. Nasdaq godkänner emittenters ansökan om upp-
tagande till handel.

PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION
Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospek-
tet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsa-
ren. Följaktligen kan siffror i vissa kolumner inte överensstämma 
exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i 
tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet 
”Historisk finansiell information” samt i de årsredovisningar som 
införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges 
har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bo-
lagets revisor.
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HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING
Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information, till vilken hänvisning 
sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information, som del av införlivade dokument, ska anses införlivade i 
Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet, och de handlingar som införlivats i Prospektet genom hänvisning, kan er-
hållas från Promimics webbplats, www.promimic.com, eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid Bolagets huvudkontor med 
adress: AZ BioVentureHub, c/o AstraZeneca R&D Mölndal, 431 83 Mölndal. De delar av införlivade dokument som inte införlivas 
i Prospektet bedöms inte vara antingen relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i 
Prospektet.

Observera att informationen på Promimics eller tredje parts hemsida inte ingår i Prospektet såvida inte denna information inför-
livas i Prospektet genom hänvisning. Information på Promimics eller tredje parts hemsida har inte granskats och godkänts av 
Finansinspektionen. Hänvisning enligt ovan refererar till följande dokument:

• Årsredovisningen 2019: Bolagets resultaträkning (sidan 4), Bolagets balansräkning (sidorna 5 – 6), Bolagets rapport över 
förändring i eget kapital (sidan 3), noter (sidorna 7 – 10) och revisionsberättelse (sidorna 13 – 14).

Promimics årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns på följande klickbara länk: Årsredovisning 2019

• Årsredovisningen 2020: Bolagets resultaträkning (sidan 4), Bolagets balansräkning (sidorna 5 – 6), Bolagets rapport över 
förändring i eget kapital (sidan 3)), noter (sidorna 7 – 11) och revisionsberättelse (sidorna 21 – 22).

Promimics årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns på följande klickbara länk: Årsredovisning 2020

• Årsredovisningen 2021: Koncernens resultaträkning (sidan 18), koncernens balansräkning (sidan 19), koncernens rapport 
över förändring i eget kapital (sidan 20), koncernens kassaflödesanalys (sidan 20), noter (sidorna 24 – 28) och revisionsbe-
rättelse (sidorna 30 – 32).

Promimics årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns på följande klickbara länk: Årsredovisning 2021

https://promimic.com/wp-content/uploads/2022/02/5566577754_2019-12.pdf
https://promimic.com/wp-content/uploads/2022/02/5566577754_2020-12.pdf
https://promimic.com/wp-content/uploads/2022/02/Promimic_arsredovisning-2021.pdf
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SAMMANFATTNING

AVSNITT 1 - INLEDNING
1.1 VÄRDEPAPPERENS 

NAMN OCH ISIN
Erbjudandet omfattar aktier i Promimic AB med ISIN-kod SE0017487242.

1.2 NAMN OCH KONTAKT- 
UPPGIFTER FÖR 
EMITTENTEN

Promimic AB
Huvudkontor: AZ BioVentureHub, c/o AstraZeneca R&D Mölndal, 431 83 Mölndal
Telefon: +46 (0)31 160 860
Hemsida: www.promimic.com
Org. nr: 556657-7754
LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk person): 894500PBTQ4QH1O8DV41.

1.3 UPPGIFTER OM BE-
HÖRIG MYNDIGHET SOM 
GODKÄNT PROSPEKTET

Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten för godkän-
nande av prospekt under Prospektförordningen. Kontaktinformation till Finansinspektionen är följande:

Finansinspektionen
Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefonnummer: +46 (0)8 408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Hemsida: www.fi.se.

1.4 DATUM FÖR GODKÄN-
NANDE AV PROSPEKT

Prospektet godkändes den 6 april 2022.

1.5 VARNINGAR Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut om att investera i de vär-
depapper som erbjuds bör grundas på att investeraren studerar hela EU-tillväxtprospektet. Investerare kan förlora hela 
eller delar av det investerade kapitalet. 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 sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen 
är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsam-
mans 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
2.1 INFORMATION OM 

EMITTENTEN
Promimic är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 1 mars 2004 och registrerades den 15 mars 2004 och 
vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Mölndal. Promimics verksamhet regleras av aktie-
bolagslagen (2005:551). 

Promimic är ett svenskt biomaterialföretag som arbetar med en ny generation av ytmodifiering av implantat som ope-
reras in i ben. Promimic specialiserar sig på produktion av den bioaktiva substansen hydroxyapatit, som genom storlek, 
form, struktur och kemi efterliknar levande benvävnad. Denna patenterade innovation kan användas inom flera områden 
av medicinska tillämpningar, särskilt för ytmodifiering av osseointegrerande implantat. Huvudprodukten är en nanome-
ter tunn implantatbeläggning med varumärke HAnano Surface®.

Bolagets verkställande direktör är Magnus Larsson.

I tabellen nedan framgår Bolagets aktieägare vars innehav motsvarade minst fem procent av aktierna och rösterna i 
Promimic per den 31 december 2021, med därefter kända förändringar. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat 
av någon enskild part.

AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER ÄGANDE (%)

K-Svets Venture AB 5 031 430 40,6

KDev Investments AB 2 523 920 20,4

ALMI Invest Västsverige AB 923 550 7,5

Chalmers Ventures AB 882 260 7,1

Firma Andersson & Kjellin AB 691 360 5,6

Totalt aktieägare med >5,0 % 10 052 520 81,2

Övriga aktieägare 2 333 970 18,8

TOTALT 12 386 490 100,0
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2.2 FINANSIELL 
NYCKELINFORMATION 
OM EMITTENTEN

I detta avsnitt presenteras finansiell historik för Promimic AB avseende räkenskapsåren 2019, 2020 och 2021. För 
2021 presenteras även koncernens räkningar. Poster som inte återfinns i årsredovisningarna anges som “N/A”.

Intäkter och lönsamhet BOLAGET KONCERNEN

BELOPP I KSEK
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2021-01-01
2021-12-31

2021-01-01
2021-12-31

Intäkter 6 369 5 816 8 425 8 425

Rörelseresultat -13 445 -11 064 -15 624 -15 255

Årets resultat -13 706 -11 295 -15 266 -15 187

Tillgångar och kapitalstruktur BOLAGET KONCERNEN

BELOPP I KSEK 2020-12-31 2019-12-31 2021-12-31 2021-12-31

Tillgångar 44 548 32 560 31 544 32 163

Eget kapital 37 275 25 938 22 051 22 568

Kassaflöden BOLAGET KONCERNEN

BELOPP I KSEK 2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2021-01-01
2021-12-31

2021-01-01
2021-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten N/A N/A -14 605 -14 618

Kassaflöde från investeringsverksamheten N/A N/A -869 -869

Kassaflöde från finansieringsverksamheten N/A N/A -583 -583

Årets kassaflöde N/A N/A -16 057 -16 070

Nyckeltal BOLAGET KONCERNEN

BELOPP I KSEK
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2021-01-01
2021-12-31

2021-01-01
2021-12-31

Nettoomsättning 5 743 5 572 8 067 8 067

Resultat efter finansiella poster -11 295 -13 706 -15 266 -15 050

Balansomslutning 32 560 44 548 31 544 32 163

Avkastning på eget kapital Neg. Neg. Neg. Neg.

Rörelsemarginal, % Neg. Neg. Neg. Neg.

Soliditet, % 80 84 70 70

2.3 HUVUDSAKLIGA RISKER 
SOM ÄR SPECIFIKA FÖR 
BOLAGET

RISKER HÄNFÖRLIGA BOLAGET

BEROENDE AV LEVERANTÖRER OCH TILLHÖRANDE PRODUKTIONSRISK
Det finns ett starkt beroendeförhållande genom det strategiska samarbetet med Danco Anodizing (”Danco”) som appli-
cerar Bolagets ytbeläggning för kunderna på den amerikanska marknaden. Det nuvarande samarbetsavtalet med Danco 
löper med automatisk förlängning i mars varje år. Vid tidpunkten för detta Prospekt löper avtalet till i alla fall mars 2023. 
Med tanke på Bolagets beroende av Danco, är Promimic exponerat för affärsrisker om Danco inte skulle vara villiga eller 
ha möjlighet att producera eller fortsätta samarbetet med Bolaget. Det skulle innebära att Bolaget drabbas av leverans-
utmaningar samt minskad försäljning. Det finns vidare en risk att etableringen av nya samarbetspartners motsvarande 
Danco tar tid och kostnader i anspråk samt risk för att sådan ny partner inte till fullo kommer att kunna uppfylla de 
kvalitetskrav som Bolaget ställer. Dessa faktorer kan i hög utsträckning komma att påverka Bolagets verksamhet och 
därigenom dess finansiella resultat negativt genom minskade intäkter och/eller ökade kostnader.

BEROENDE AV KVALIFICERAD PERSONAL
Bolaget har en liten organisation och dess framgång är i hög grad beroende av den kompetens och erfarenhet som fö-
retagsledningen och andra nyckelpersoner besitter. Bolagets företagsledning består av fem personer. Dessa personers 
arbete bedöms vara av stor betydelse för Bolagets fortsatta operativa och finansiella utveckling. För den händelse att 
Promimic inte förmår att bibehålla kvalificerad personal kan Bolagets verksamhet påverkas negativt i medelhög omfatt-
ning genom reducerad utvecklingskapacitet, försäljningskapacitet och konkurrenskraft.
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HUVUDSAKLIGA RISKER 
SOM ÄR SPECIFIKA FÖR 
BOLAGET, FORTS.

FRAMTIDA TEKNISK UTVECKLING
För att behålla en marknadsposition på en marknad i ständig förändring är Promimic beroende av att kunna leverera 
produkter som är i teknisk framkant och svarar mot kundernas krav. Den typ av innovations- och produktutveckling som 
Bolaget bedriver är resurskrävande. Risk föreligger att bristande finansiella, produktionstekniska och/eller personella 
resurser förhindrar sådana satsningar. Alternativt att tiden för att nå önskad produktegenskap och kvalitet visar sig 
vara längre än planerat. För den händelse att den tekniska utvecklingen hos konkurrenter visar sig överträffa Bolagets, 
kan det påverka kundernas preferenser på ett för Bolaget ofördelaktigt sätt. Detta skulle ytterst kunna innebära en 
medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet genom minskade försäljningsintäkter, ökade utvecklingskostnader 
och försämrad lönsamhet.

PÅVERKAN AV COVID-19
Med anledning av Covid-19-pandemin var sjukvårdsverksamhet som inte har koppling till Covid-19, till exempel operatio-
ner för implantat, åsidosatt till viss del. Det föreligger risk att Promimics kunder, ifall Covid-19-pandemin fortskrider eller 
åter blossar upp, har en fortsatt lägre aktivitetsnivå. Detta kan medföra att Promimic erhåller mindre, färre eller senare-
lagda ordrar från befintliga eller framtida kunder. För det fall pandemin under 2022 skulle fortskrida på motsvarande sätt 
som för 2021 på Bolagets nyckelmarknader med negativa åtgärder som myndigheterna i dessa länder vidtar, föreligger 
risk att Bolagets budgeterade försäljning för 2022 minskar. Detta skulle kunna resultera i en medelhög negativ inverkan 
på Bolagets finansiella ställning genom minskade försäljningsintäkter och försämrad lönsamhet.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets balanserade utvecklingskostnader till 6,4 MSEK och övriga immateriella 
anläggningstillgångar till 4,6 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av Bolagets totala balansomslutning. Per dagen för 
Prospektets offentliggörande har Bolaget fem registrerade patent över fem patentfamiljer (samt ytterligare ett under 
behandling) samt det registrerade varumärket HAnano Surface®. 

Det finns en risk att befintliga patent och eventuella framtida patent samt övriga immateriella rättigheter inte ger Bola-
get ett fullgott skydd. Därutöver finns en risk att tredje part kan komma att kringgå eller inkräkta på Bolagets framtida 
patent. Sådana försök kan innebära kostsamma och tidsmässigt långdragna rättstvister. I det fall olika patentansök-
ningar skulle avslås kan Bolaget helt eller delvis stå utan immateriellt skydd beträffande dess innovationer. Bolaget be-
dömer att förlorade, eller inte tillräckligt skyddade, immateriella rättigheter eller tillgångar skulle ha medelhög negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet samt finansiella ställning och skulle kunna leda till nedskrivningar av de redovisade 
immateriella anläggningstillgångarna samt påverka Bolagets långsiktiga konkurrensstyrka negativt.

FÖRMÅGA ATT HANTERA TILLVÄXT
Bolaget har haft en kraftig tillväxt av antal utvecklingsprojekt under de senaste åren. Från att historiskt hanterat fyra till 
sex utvecklingsprojekt per år har Bolaget under 2021 slutfört elva utvecklingsprojekt. Under 2022 förväntar sig Bolaget 
driva cirka 15 utvecklingsprojekt. Kommande kundprojekt ställer krav på Bolagets operativa ledning som måste stödja 
kundernas regulatoriska processer och hantera en växande affär vilket kräver mer av operationell och finansiell plane-
ring. Därutöver står Bolaget inför en expansionsfas i USA. I takt med en växande affär behöver verksamheten expandera 
genom utökad personalstyrka och implementering av effektiva planerings- och ledningsprocesser. Om Promimic inte 
lyckas hantera sådana ökade kapacitetsbelastningar riskerar det att få en medelhög negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet och resultat samt kan leda till att Bolaget inte förmår klara sina åtaganden i förhållande till dess kunder.

Det krävs att Bolaget har tillräckligt finansiellt manöverutrymme för att hantera Bolagets tilltänkta tillväxt och genom-
föra sin expansionsfas. Ifall Erbjudandet inte fulltecknas finns det hög risk att Promimic kommer sakna tillräckliga 
finansiella medel för att fullt ut genomföra sin tillväxtstrategi. 

REGISTRERING OCH REGULATORISKA KRAV
Varje nytt implantat som ska marknadsföras av ett implantatbolag behöver godkännas av relevanta regulatoriska myn-
digheter. Bolagets ytbeläggning är registrerad hos FDA via en så kallad Masterfile. Bolagets Masterfile refereras däref-
ter till av Bolagets amerikanska kunder enligt en etablerad 510(k)-process i samband med godkännandet. Detta innebär 
att Promimic är exponerat för regulatorisk risk utanför dess kontroll då Bolaget blir beroende av att implantatbolagen 
uppfyller alla de krav som ställs av regulatoriska myndigheter. Om kunderna misslyckas med att framgångsrikt föra sina 
ansökningar genom granskningsprocesserna hos exempelvis FDA eller för CE-märkning skulle det försämra Bolagets 
framtida intjäningsförmåga och resultera i en lägre tillväxttakt i medelhög omfattning.  

Promimic är beroende av ISO 13485 för rätten att sälja medicintekniska produkter. Skulle Promimic misslyckas med att 
upprätthålla den standard som krävs för certifieringen i fråga skulle det få en hög negativ effekt på Bolagets verksamhet 
och därmed dess resultat och finansiella ställning.

BEROENDE AV STORA KUNDER
Per dagen för Prospektet står Bolagets tre största kunder för cirka 60 procent av Bolagets intäkter. Detta innebär 
att Bolaget i stor utsträckning är beroende av fortsatta kundrelationer och att eventuella variationer i dessa kunders 
efterfrågan riskerar medföra en stor skillnad i Bolagets intjäning. Under 2022 bedöms Bolagets tre största kunder suc-
cessivt öka till omkring 70 procent av Bolagets intäkter. Per dagen för Prospektet bedömer Bolaget att även sett över 
de kommande fyra åren kommer de två största kunderna representera knappt hälften av Bolagets totala försäljning. 
Skulle någon av dessa kunder avbryta eller minska samarbetet med Bolaget skulle detta medföra att försäljningen till 
dessa parter helt eller delvis försvinner.
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AVSNITT 3 – NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN
3.1 INFORMATION OM VÄR-

DEPAPPEREN, 
RÄTTIGHETER 
FÖRENADE MED VÄRDE-
PAPPEREN OCH 
UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt betalda. Antalet aktier i Promimic före Erbjudan-
det uppgår till 12 386 490, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Aktierna i Promimic har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med 
aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet 
med de förfaranden som anges i denna lag. Varje aktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämma. Varje röstberättigad 
aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Beslutar Bolaget att genom 
kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel 
företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de förut äger. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i 
Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbe-
talas genom Euroclears försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda 
avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.

UTDELNINGSPOLICY
Promimic är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras avsättas till utveckling av verksamheten. Mot denna 
bakgrund beräknar inte Bolaget lämna någon utdelning under de närmast följande åren men i framtiden när Bolagets 
resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdelning bli aktuell. Bolaget har därmed för närvarande ingen 
utdelningspolicy.

3.2 PLATS FÖR HANDEL Styrelsen för Promimic har beslutat att ansöka om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market, vilken är 
en multilateral handelsplattform, klassificerad som tillväxtmarknad för små och medelstora företag, som regleras av ett 
särskilt regelverk och som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad, i anslutning till Erbjudandet. Under 
förutsättning att Nasdaq First North Growth Market beviljar Bolagets ansökan om upptagande till handel på Nasdaq 
First North Growth Market beräknas första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market infalla den 29 april 2022.

3.3 GARANTIER SOM VÄRDE-
PAPPEREN OMFATTAS AV

Värdepapperen omfattas inte av garantier.

3.4 HUVUDSAKLIGA RISKER 
SOM ÄR SPECIFIKA FÖR 
VÄRDEPAPPEREN

RISKER HÄNFÖRLIGA BOLAGETS AKTIE OCH ERBJUDANDET

VOLATILITET OCH POTENTIELLA INVESTERARE KAN FÖRLORA HELA ELLER DELAR AV SIN INVESTERING
Det är inte möjligt att förutse hur handeln i Bolagets aktie kan komma att utvecklas och en investering i värdepapper 
är alltid förknippad med risk och risktagande. Aktiekursen för nyligen noterade bolag kan vara särskilt volatil under en 
period efter noteringen och det föreligger en risk för att marknaden inte kommer att vara aktiv och likvid, eller att en 
aktiv och likvid marknad inte består. Priset i Erbjudandet kommer inte nödvändigtvis spegla det pris som investerare på 
marknaden är villiga att köpa och sälja aktierna för efter Erbjudandet. Skillnaden mellan köp- och säljpriset kan variera 
väsentligt från tid till annan, vilket gör det svårare för en aktieägare att sälja önskat antal aktier vid en viss tidpunkt och 
till önskat pris. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur bidra till att förstärka fluktuationer i aktiekursen. En investering i 
aktier i Promimic bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell informa-
tion om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. Eftersom en investering i aktier kan 
sjunka i värde finns det en risk att en investerare inte får tillbaka det investerade kapitalet.

ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE
Efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, kommer huvudaktieägarna att inneha totalt 
cirka 57,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Huvudaktieägarnas intressen är inte nödvändigtvis desamma 
som Bolagets eller andra aktieägares intressen och huvudaktieägarna kan komma att utöva inflytande över Bolaget på 
ett sätt som inte nödvändigtvis överensstämmer med andra aktieägares bästa. Huvudaktieägarna, Bolaget och andra 
aktieägare kan till exempel ha motstående intressen avseende eventuell vinstutdelning. Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning kan komma att påverkas negativt av sådana intressekonflikter.

ICKE SÄKERSTÄLLDA TECKNINGSÅTAGANDEN
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden motsvarande totalt cirka 63,0 MSEK. Teckningsåtagandena omfattar aktier mot-
svarande cirka 78,8 procent av det totala antal aktier som omfattas av Erbjudandet och 22,6 procent av det totala antalet 
aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande. Teckningsåtagandena är dock inte säkerställda genom bankgaranti, 
spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att teckningsåtagandena inte kommer 
att infrias. Om dessa teckningsåtaganden, helt eller delvis, inte skulle infrias kan det tvinga Bolaget att revidera gällande 
tillväxt- och utvecklingsplaner, vilket kan påverka Bolagets intäkter och finansiella ställning negativt.

INVESTERARE I ANDRA JURISDIKTIONER KAN VARA FÖREMÅL FÖR SÄRSKILDA AKTIERELATERADE RISKER
Bolagets aktier kommer att noteras på Nasdaq First North Growth Market i SEK och eventuell utdelning på Bolagets 
aktier kommer att utbetalas i SEK. På grund av detta kan investerare vars referensvaluta inte är SEK drabbas av negativa 
värdeförändringar på sina innehav och eventuella utdelningar hänförliga valutakursförändringar om värdet på SEK sjunker 
i förhållande till respektive investerares referensvaluta. Dessutom kan investerare vars referensvaluta inte är SEK drabbas 
av ytterligare transaktionskostnader vid konvertering av SEK till en annan valuta. Vidare kan skattelagstiftningen i såväl 
Sverige som investerarens hemland påverka intäkterna från eventuell utdelning som utbetalas. Skillnader i valutakurser 
kan ha en väsentlig negativ inverkan på värdet på aktieinnehav eller betalda utdelningar.

Därutöver så kan det finnas begränsningar i nationell värdepapperslagstiftning i vissa jurisdiktioner som medför att aktieä-
gare i sådana jurisdiktioner inte har möjlighet att delta i nyemissioner och andra erbjudanden om överlåtbara värdepapper 
till allmänheten. Sådana begränsningar utgör en betydande risk för aktieägare i andra jurisdiktioner där sådana begräns-
ningar är tillämpliga. 
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AVSNITT 4 – NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN
4.1 VILLKOR OCH 

TIDSPLAN FÖR ATT 
INVESTERA I VÄRDE-
PAPPERET

ERBJUDANDET 
Erbjudandet omfattar upp till 5 000 000 nyemitterade aktier samt, vid starkt intresse, ytterligare 500 000 befintliga aktier 
i Bolaget genom en Övertilldelningsoption. Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen uppgår till sammanlagt 88 MSEK, 
varav 80 MSEK tillfaller Promimic. Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sveri-
ge och internationellt. Inga befintliga aktier i Övertilldelningsoptionen kommer tilldelas privatpersoner.

ÖVERTILLDELNINGSOPTION
För att täcka efterfrågan vid eventuell överteckning i Erbjudandet har Säljande Aktieägare åtagit sig att erbjuda ytterli-
gare högst 500 000 aktier, motsvarande högst 8 MSEK, som kan komma att tilldelas tecknare i Erbjudandet genom en 
Övertilldelningsoption. Övertilldelningsoptionen omfattar således högst 9,1 procent av det totala antalet aktier som 
omfattas av Erbjudandet. Inga befintliga aktier i Övertilldelningsoptionen kommer tilldelas privatpersoner. Under de 
kommande 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market 
kan aktierna i Övertilldelningsoptionen utnyttjas helt eller delvis för stabiliseringsåtgärder.

UTSPÄDNING 
Antalet aktier kommer, vid det fall Erbjudandet fulltecknas, att öka från 12 386 490 till 17 386 490, vilket motsvarar en 
utspädningseffekt om cirka 28,8 procent av röster och kapital i Bolaget. 

ERBJUDANDEPRIS 
Erbjudandepriset uppgår till 16,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 

ANMÄLNINGSPERIOD 
Anmälan om förvärv av aktier ska ske under perioden 7 april 2022 till och med den 22 april 2022. Styrelsen förbehåller 
sig rätten att förkorta eller förlänga anmälningsperioden samt tiden för betalning. 

TILLDELNING
Tilldelning av aktier beslutas av Promimics styrelse i samråd med Erik Penser Bank. Syftet med tilldelningen kommer 
vara att säkra en god ägarbild med institutionellt ägande för att stödja Bolagets vidare utveckling och att uppnå en adek-
vat ägarspridning bland allmänheten för att uppfylla Nasdaqs spridningskrav samt skapa förutsättningar för en likvid 
och regelbunden handel med Bolagets aktie. 

BESKED OM TILLDELNING 
Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 25 april 2022. När styrelsen i 
Promimic beslutat om tilldelning av aktier bland de som anmält intresse för förvärv av aktier i Bolaget upprättas och 
distribueras avräkningsnotor till de parter som erhållit tilldelning. Detta sker i anslutning till offentliggörandet av utfallet 
i Erbjudandet omkring den 25 april 2022. De som inte tilldelats aktier kommer inte att erhålla någon avräkningsnota eller 
något meddelande. De som anmält teckning via förvaltare ska kontakta sin förvaltare för besked om eventuell tilldelning 
i Erbjudandet. 

BETALNING AV AKTIER 
De som erhållit tilldelning ska betala tilldelade aktier i enlighet med anvisningarna på utsänd avräkningsnota senast på 
likviddagen den 28 april 2022 eller, om teckning skett via förvaltare, i enlighet med respektive förvaltares betalningsrutin. 

LEVERANS AV AKTIER 
Leverans av aktier sker till anvisat VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå så snart som möjligt efter att betal-
ningen har registrerats, vilket normalt innebär upp till två bankdagar efter betalning. Om anmälan har skett direkt via 
förvaltare sker leverans av tilldelade aktier i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 
 
NOTERING AV AKTIERNA PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET 
Under förutsättning att Nasdaq First North Growth Market beviljar Bolagets ansökan om upptagande till handel på Nas-
daq First North Growth Market beräknas första dag för handel till den 29 april 2022. 

UPPSKATTADE KOSTNADER FÖR ERBJUDANDET 
Kostnaderna för Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 6 MSEK och består huvudsakligen av ersättning till finansiell och 
legal rådgivare samt noteringskostnader till Nasdaq First North Growth Market. 

KOSTNADER SOM ÅLÄGGS INVESTERARE
Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet.
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4.2 MOTIV TILL ERBJUDAN-
DET OCH ANVÄNDNING 
AV EMISSIONSLIKVID 

Bolaget omsatte under 2021 cirka 8,4 MSEK och förväntar sig en omsättningstillväxt de kommande åren. Tillväxten 
drivs av en uppskalning av affären hos befintliga kunder, produktlanseringar med nya kunder samt genom breddning i 
nyttjande av teknologin inom nya marknadssegment. Promimic avser genomföra ett antal tillväxtfrämjande investeringar 
med fokus på ökad marknadsnärvaro i USA, som är Promimics viktigaste tillväxtmarknad. Bolaget kommer fortsätta att 
förstärka organisationen och öka produktutvecklingen. Bolaget avser bredda sin affärsmodell genom investering i en 
processanläggning för den amerikanska marknaden för att ytterligare driva på tillväxttakten. 

Erbjudandet och efterföljande listning på Nasdaq First North Growth Market ger Bolaget tillgång till de svenska kapi-
talmarknaderna och möjliggör en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare. Styrelsen och ledningen 
bedömer att listningen av Bolagets aktier utgör en kvalitetsstämpel som kan ha positiv effekt i rekryteringssammanhang 
och medföra en stärkt varumärkeskännedom samt möjliggör att använda Bolagets aktie som förvärvsvaluta vid eventu-
ella företagsförvärv. Detta bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. 

Allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt erbjuds att teckna högst 5 000 000 
aktier i Promimic till teckningskurs 16,00 SEK per aktie. Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas kommer Er-
bjudandet att tillföra Bolaget 80 MSEK före kostnader relaterade till Erbjudandet. Bolagets kostnader relaterade till 
Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 6 MSEK, vilket innebär att nettolikviden uppgår till cirka 74 MSEK om Erbjudandet 
fulltecknas. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

• Förstärka marknadsorganisationen i USA, cirka 10 MSEK
• Genomföra strategiska kund- och marknadsaktiviteter för att etablera Bolagets teknik, cirka 9 MSEK
• Investera i processanläggning i USA, cirka 20 MSEK
• Ökad produktutveckling för att bredda företagets marknadserbjudande och säkerställa långsiktig hög tillväxt, cirka 

15 MSEK
• Samarbeta med strategiska kunder för att ytterligare dokumentera den kliniska nyttan, cirka 5 MSEK
• Rörelsekapital, cirka 15 MSEK 

Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Promimics aktuella behov för den 
kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för 
att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, 
tillsammans med tillgängliga likvida medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i juni 
2022 och att underskottet uppgår till maximalt 15 MSEK under de kommande tolv månaderna. Det är därmed styrelsens 
bedömning att nettolikviden från Erbjudandet täcker Bolagets likviditetsbehov under minst den kommande tolvmånader-
sperioden. För det fall Erbjudandet inte skulle fulltecknas kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, 
alternativt driva verksamheten mer återhållsamt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall 
samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget skulle tvingas revidera gällande 
utvecklingsplaner, vilket skulle kunna påverka Bolagets tillväxt negativt. 

4.3 PERSON SOM ERBJUD-
ER VÄRDEPAPPEREN

Inom ramen för Erbjudandet erbjuds enbart nyemitterade aktier. Inom ramen för Övertilldelningsoptionen erbjuder ALMI 
Invest Västsverige ytterligare 500 000 aktier till försäljning om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Nedan fram-
går  information om Säljande Aktieägare.

ALMI Invest Västsverige AB
Adress: Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg
Organisationsnummer: 556764-9370
LEI-kod: 549300ZXIZXN8OE2NA09
Legal form: Aktiebolag
Registreringsland: Sverige
Jurisdiktion: Sverige
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ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE 
PART & GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET

KÄLLFÖRTECKNING

Biostock, Marknadsgodkännande i USA för Karolinska Developments portföljbolag Promimic, 2021

Mordor Intelligence, Dental implants market - Growth, trends, Covid-19 impact, and forecasts (2021 - 2026), 2021

Avicenne Medical, The Worldwide Orthopedic and Spine Contract Manufacturing Market 2020-2025, 2021

Orthoworld, The Orthopaedic Industry Annual Report, 2021

ANSVARIGA PERSONER
Styrelsen för Promimic är ansvarig för innehållet i Prospektet. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som anges i 
Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Promimics nuvarande 
styrelsesammansättning presenteras nedan.

NAMN BEFATTNING
Tommy Karlsson Styrelseordförande
Pehr Abrahamsson Styrelseledamot
Martin Andersson Styrelseledamot
Helena Brisby Styrelseledamot
Johan Dighed Styrelseledamot
Håkan Krook Styrelseledamot
Inger Rydin Styrelseledamot
Patrik Sjöstrand Styrelseledamot

UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKTET 
Detta Prospekt har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets Prospektförordning (EU) 
2017/1129. Finansinspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och kon-
sekvens som anges i Prospektförordningen. Detta godkännande bör inte betraktas som något stöd för den emittent eller för kvaliteten på de 
värdepapper som avses i Prospektet. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i detta värdepapper. 
Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. 

INFORMATION FRÅN TREDJE PART 
Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget 
känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle kunna göra 
den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Promimic har dock inte oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet och 
fullständighet inte kan garanteras. 

Vissa delar av Prospektet innehåller hyperlänkar till webbplatser. Informationen på dessa webbplatser utgör inte en del av Prospektet såvida 
inte webbplatserna har införlivats genom hänvisning, och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.
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MOTIV FÖR ERBJUDANDE
Promimic är ett biomaterialföretag som tillverkar, marknadsför och 
säljer lösningar för förbättrad osseointegration (inläkning i ben) 
till ledande implantatföretag1 på marknaderna för ortopediska och 
dentala implantat. Bolagets teknikplattform är en ny generation av 
nanometertunna ytmodifieringar av implantat. Bolagets huvudpro-
dukt är HAnano Surface®, som medför att implantatens yta efterliknar 
benvävnad vilket underlättar läkningsprocessen och förbättrar för-
ankringen av implantaten i benvävnaden. HAnano Surface® lansera-
des 2015 på dentalimplantat i Brasilien som första marknad. Den 5 
december 2017 godkändes det första implantatet med HAnano Sur-
face® av Food and Drug Administration (“FDA”) i USA. Genom det 
godkännandet öppnades den amerikanska marknaden för HAnano 
Surface® och idag används ytan kliniskt på implantat för ryggkirur-
gi, ortopedi efter cancerbehandlingar, hjärtoperationer och på knä-
implantat. Teknologin går att applicera på alla typer av implantat 
som skall förankras i ben och de får regulatoriskt marknadsgod-
kännande via en förenklad 510(k)-process i USA. Fram tills idag har 
över 600 000 operationer med implantat som använder Bolagets 
teknik genomförts runt om i världen. 

Processen för att applicera HAnano Surface® är enkel att implemen-
tera och utföra på kundernas existerande produktionsanläggningar 
runt om i världen2. Promimic har idag licensavtal med ett tiotal kun-
der varav åtta har produkter på marknaden. Promimic har etablerat 
en egen säljverksamhet i USA och säkrat ett flertal partnerskap för 
fortsatt utveckling och ökad kommersialiseringstakt.

Implantatindustrin är en stor och växande marknad med höga 
vinstmarginaler. Promimic ser goda möjligheter att etablera HAnano 
Surface® som branschstandard för benintegrerade implantat. Tek-
nologin är väldokumenterad med bevisad klinisk nytta. 

Bolaget omsatte under 2021 cirka 8,4 MSEK och förväntar sig 
en omsättningstillväxt de kommande åren. Tillväxten drivs av en 
uppskalning av affären hos befintliga kunder, produktlanseringar 
med nya kunder samt genom breddning i nyttjande av teknologin 
inom nya marknadssegment. Promimic avser genomföra ett antal 
tillväxtfrämjande investeringar med fokus på ökad marknadsnär-
varo i USA, som är Promimics viktigaste tillväxtmarknad. Bolaget 
kommer fortsätta att förstärka organisationen och öka produktut-
vecklingen. Bolaget avser bredda sin affärsmodell genom investe-
ring i en processanläggning för den amerikanska marknaden för att 
ytterligare driva på tillväxttakten. 

Erbjudandet och efterföljande listning på Nasdaq First North Growth 
Market ger Bolaget tillgång till de svenska kapitalmarknaderna och 
möjliggör en diversifierad bas av svenska och internationella aktie-
ägare. Styrelsen och ledningen bedömer att listningen av Bolagets 
aktier utgör en kvalitetsstämpel som kan ha positiv effekt i rekry-
teringssammanhang och medföra en stärkt varumärkeskännedom 
samt möjliggör att använda Bolagets aktie som förvärvsvaluta vid 
eventuella företagsförvärv. Detta bedöms främja Bolagets fortsatta 
tillväxt och utveckling. 

Allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och 
internationellt erbjuds att teckna högst 5 000 000 aktier i Promi-
mic till teckningskurs 16,00 SEK per aktie. Under förutsättning att 
Erbjudandet fulltecknas kommer Erbjudandet att tillföra Bolaget 
1 Sett till bland annat omsättning
2 Bolagets process är våtkemisk och kräver endast enkel och förhållandevis billig 
utrustning i form av spinnmaskin och värmeugn. I jämförelse kräver HA-plasma 
vakuumugn som hettas upp till 1 200 grader och kräver en mångdubbelt större 
investering.

80 MSEK före kostnader relaterade till Erbjudandet. Bolagets kost-
nader relaterade till Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 6 MSEK, 
vilket innebär att nettolikviden uppgår till cirka 74 MSEK om Erbju-
dandet fulltecknas. Nettolikviden avses disponeras för följande 
användningsområden, i prioritetsordning:

• Förstärka marknadsorganisationen i USA, cirka 10 MSEK
• Genomföra strategiska kund- och marknadsaktiviteter för att 

etablera Bolagets teknik, cirka 9 MSEK
• Investera i processanläggning i USA, cirka 20 MSEK
• Ökad produktutveckling för att bredda Bolagets marknadser-

bjudande och säkerställa långsiktig hög tillväxt, cirka 15 MSEK
• Samarbeta med strategiska kunder för att ytterligare doku-

mentera den kliniska nyttan, cirka 5 MSEK
• Rörelsekapital, cirka 15 MSEK 

Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning 
inte tillräckligt för Promimics aktuella behov för den kommande 
tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses Bolagets möjlig-
heter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalnings-
förpliktelser varefter de förfaller till betalning. Bolagets likviditets-
prognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga likvida 
medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara 
förbrukat i juni 2022 och att underskottet uppgår till maximalt 15 
MSEK under de kommande tolv månaderna. Det är därmed styrel-
sens bedömning att nettolikviden från Erbjudandet täcker Bolagets 
likviditetsbehov under minst den kommande tolvmånadersperio-
den. För det fall Erbjudandet inte skulle fulltecknas kommer Bola-
get att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alternativt driva 
verksamheten mer återhållsamt än planerat, till dess att ytterligare 
kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansie-
ringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget skulle 
tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle kunna på-
verka Bolagets tillväxt negativt.

Inför Erbjudandet har K-Svets Ventures AB, Chalmers Ventures AB, 
Karolinska Development AB, Marinvest AB, Erik Penser Bank (för 
kunders räkning), Hans Andersson Holding AB, Jovitech AB och Ak-
tiebolaget Westergyllen åtagit sig att teckna totalt 3 937 500 aktier, 
motsvarande cirka 78,8 procent av Erbjudandet till ett totalt värde 
om cirka 63,0 MSEK. Dessa åtaganden är emellertid inte säker-
ställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande 
arrangemang. För fullständig information om Cornerstone-investe-
rare och övriga investerare som lämnat teckningsåtaganden, se av-
snittet ”Närmare uppgifter om Erbjudandet - Teckningsåtaganden”.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och agerar emissionsinsti-
tut i samband med Erbjudandet och har biträtt Bolaget i upprättan-
det av Prospektet. Erik Penser Bank har tillhandahållit, och kan i 
framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, 
kommersiella och andra tjänster åt Promimic för vilka Erik Penser 
Bank erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. Erik 
Penser Bank äger inga aktier i Bolaget och kommer att vara Bola-
gets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget i samband med 
Erbjudandet och har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet.

Bolaget bedömer att det inte föreligger några väsentliga intresse-
konflikter rörande Erbjudandet.
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MARKNADSÖVERSIKT 

MARKNADERNA FÖR DENTALA OCH ORTOPEDISKA 
IMPLANTAT
Promimic fokuserar på två huvudsegment och det är marknaderna för 
ortopediska och dentala implantat. Tillsammans representerar dessa 
en global marknadsmöjlighet för Bolaget värd uppemot 600-800 MUSD 
år 20251. Inom dessa segment är Bolagets målgrupp medelstora till 
stora implantatföretag och huvudmarknaden är USA. 

ORTOPEDISKA IMPLANTAT2

Den totala marknaden för ortopediska implantat uppgick 2020 till 
knappt 45 mdr USD. Osseointegration, det vill säga en förankring 
mellan implantat och benvävnad vilket ger en strukturell och funk-
tionell sammanväxt, får allt större uppmärksamhet inom ortope-
din. Ytbeläggning av implantaten för förbättrad osseointegration 
är under stark utveckling och används inom flera områden i syfte 
att skapa differentiering av implantat för att ta marknadsandelar 
och nå snabbare tillväxt. Marknaden domineras av fem stora aktö-
rer samt ett stort antal mellanstora eller mindre aktörer som utma-
nar de större marknadsledarnas respektive produktområde. De oli-
ka marknadsaktörerna har strategier för hur produktförbättringar 
hanteras, såsom exempelvis just ytmodifiering som förenklar och 
effektiviserar inläkning. Produktutvecklingen sker antingen internt 
eller genom att företag inlicensierar teknik från externa aktörer. 

DENTALA IMPLANTAT3

Den globala marknaden för dentala implantat värderades 2020 till 
omkring 7,2 mdr USD. Här är nyttjandegraden av osseointegration 
betydligt högre och ett riktmärke för alla behandlingsprotokoll. 
Inom detta marknadssegment är produktdifferentiering via för-
bättrad osseointegration väldigt viktigt för att vinna marknadsan-
delar och stärka sin marknadsposition. Det medför att produkter 
som förbättrar implantatens integrerande förmåga och förkortar 
läkningstider är eftertraktade. Företag som är verksamma inom 
marknaden för dentala implantat har under en längre tid kommuni-
cerat fördelarna med sina respektive implantatytor och marknaden 
är därmed välbekant med ytmodifieringar såsom Promimics HAnano 
Surface®. 

MARKNADEN FÖR TRADITIONELL YTBELÄGGNING 
MED HYDROXYLAPATIT (”HA”) 4 
Historiskt sett har HA-beläggning använts främst för knä och höf-
timplantat. Riskerna med att dessa tjocka ytbeläggningar skall spricka 
av från implantaten har medfört att dessa teknologier inte använts 
inom andra produktområden. Promimics teknologi eliminerar risken 
för sprickbildning då den bioaktiva HAnano Surface® är så tunn att den 
skapar direkt kontakt mellan benet och implantatet. Detta gör HAnano 
Surface® till en möjlig konkurrent till dessa gamla lösningar på mark-
naden samt att den öppnar upp användandet för alla implantat som 
är en permanent lösning. Den totala marknaden för HA-beläggning för 
implantat utgörs i dagsläget av många aktörer och det är en blandning 
av externa leverantörer och intern utveckling med beläggning i slutledet. 
Till exempel har ZimmerBiomet, Smith & Nephew, Orthofix och Stryker, 
vilka utgör några av marknadens större insatsvarutillverkare (”OEM”, 
eng. Original Equipment Manufacturer – dvs tillverkare av komponenter 
och som säljer den slutliga produkten på den öppna marknaden), inves-
terat inom detta område vilket visar behovet av ytförbättrande material. 
1 Biostock, Marknadsgodkännande i USA för Karolinska Developments portföljbolag 
Promimic, 2021
2 Orthoworld, The Orthopaedic Industry Annual Report, 2021
3 Mordor Intelligence, Dental implants market - Growth, trends, Covid-19 impact, and 
forecasts (2021 - 2026), 2021
4 Avicenne Medical, The Worldwide Orthopedic and Spine Contract Manufacturing 
Market 2020-2025, 2021

Även externa analyser indikerar att tunn ytbeläggning kommer att vara 
det segment som har den högsta årliga tillväxttakten (”CAGR”) av alla 
segment under perioden 2019 till 2025, med en tillväxt uppgående till 
drygt 7 procent. Marknaden för traditionella HA-beläggningar uppgick 
år 2021 till cirka 300 MUSD. Om även nuvarande in-house-produktion 
beaktas, inkluderande OEM:s, beräknas den totala marknaden 2025 
uppgå till minst 400 MUSD. Vidare, om även marknadsmöjligheter med 
3D-printade implantat, en snabbt växande teknologitrend inom orto-
pedi, inkluderas så uppskattas den årliga tillväxttakten i stället till 10 
procent, vilket 2025 innebär ett förväntad marknadsvärde på omkring 
450 MUSD. Traditionell HA-plasma kan inte användas på 3D-printade 
strukturer vilket är möjligt med Bolagets HAnano Surface®, så detta är en 
ny och växande marknadsöppning som Bolaget kan adressera. Bolaget 
uppskattar vidare att marknaden för andra ytteknologier för förbättrad 
inläkning så som till exempel blästring och syraetsning av implanta-
tytorna har ett marknadsvärde på upp till 350 MUSD årligen.

MARKNADSDRIVANDE FAKTORER 
Inom såväl ortopedin som dentalindustrin finns det ett kontinu-
erligt behov att vidareutveckla implantat så de görs så effektiva 
som möjligt i syfte att förkorta läkningstid efter operation och få 
patienten att snarast möjligt återgå till normal funktion. Det under-
liggande behovet av implantat och ortopedisk intervention drivs av 
en åldrande befolkning, folksjukdomar såsom fetma, diabetes och 
kronisk smärta, osteoporos-relaterade frakturer och sportrelatera-
de skador, vilket innebär ett ökande antal slitna leder och fallrela-
terade frakturer. Idag är benbrott, ryggvärk och artrit (inflammation 
i lederna) de tre vanligaste tillstånden inom ortopedin. Läkningstid 
och tid för osseointegration (inläkning av implantat i ben) är viktiga 
faktorer för en god återhämtning. I såväl dålig benkvalitet som vid 
normal benkvalitet medför HAnano Surface® förbättrad osseointe-
gration och kortare inläkningstid.

Inom dentalvård är en kortare läkningstid främst relaterat till att 
återfå normal tuggfunktion. Genom en snabbare läkningstid erhålls 
också hälsoekonomiska fördelar. 

Ett problem med tjockare HA-plasmabeläggningar är att det före-
ligger en risk att de spricker och att implantatet därmed tappar sitt 
fäste. Bolaget bedömer därav att ett tunnare beläggningsmateri-
al än vad som idag utgör standard inom dessa industrier har stor 
marknadspotential.
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KONKURRERANDE PRODUKTER 
Konkurrensen mellan implantattillverkare är hård och varje mark-
nadssegment domineras av fyra till åtta globala bolag. Bolaget har 
identifierat ett flertal tillverkare av ytbeläggning varav några av dessa 
erbjuder tunnare hydroxylapatitbeläggning än vad som kan sägas 
vara standardtjocklek på marknaden5. Bolagets huvudkonkurrent är 
de tyska DOT med sin yta Bonit vilket är en elektrokemisk disposition 
(beläggning). Såvitt Bolaget känner till finns det dock ingen annan 
aktör på marknaden som erbjuder ett nanomaterial av hydroxyla-
patit med samma egenskaper som HAnano Surface® har. Vidare har 
Promimic identifierat Bolagets största utmaning, vilket är att få sina 
kunder, i detta fall implantatstillverkare, att överge beprövad teknik 
och invanda kundmönster. De egenskaper som HAnano Surface® har 
skapar en position för Bolaget där kunderna genom ny teknik även 
öppnar upp nya användningsområden. 

Idag finns det några få externa ytbeläggningsföretag som erbjud-
er HA-plasma Spray.6 Denna typ av beläggning är främst avsedd 
att användas på implantat som tillverkas av titan. Det innebär en 
betydande investering att med plasma-sprayutrustning och va-
kuumkammare inrätta en sådan process. Traditionell HA-plasma 
Spray kan inte användas på 3D-printade strukturer då plasmaspray 
är en så kallad “line-of-sight”-teknik, alltså en ytteknik som lägger 
sig som ett tjockt, täckande lager ovanpå implantatet. Detta tjocka 
lager blockerar porer och den önskvärda topografin som benceller 
kan fästa vid. Additiv tillverkning (3D-printing) är den teknologi som 
kommer att driva den största tillväxten av nya implantat i framti-
den.7 Additiv tillverkning möjliggör porösa och genomsläppliga im-
plantat som befrämjar blodgenomströmning, vilket är grunden till 
bildandet av ny benvävnad, vilket i sin tur leder till integration av 
implantatet. Den största fördelen med HAnano Surface® är att det 
är möjligt att belägga 3D-printade strukturer. Den tunna HAnano Sur-
face® belägger hela implantat - även inuti - i en 3D-struktur, utan 
att täppa till porerna. Peri-Apatite är ytterligare en konkurrerande 
produkt som är en vattenbaserad HA-lösning som kan appliceras i 
rumstemperatur. Den är dock tjockare och ger en cirka 20 mikrome-
ter tjock ytbeläggning. Enligt Bolagets kännedom är HAnano Surfa-
ce® den enda beläggning som fungerar på exempelvis 3D-printade 
PEEK-implantat (en sorts ryggimplantat). HAnano Surface® kan an-
vändas för i princip alla implantat8, inte enbart titan som är fallet 
för HA-plasma.

5 Exempelvis DOT (Tyskland) och Stryker med Peri-Apatite (USA).
6 Exempelvis Orchid Ortho (USA), APS Material Inc. (USA), VIANT (USA), Lincotek (Italien).
7 Avicenne Medical, The Worldwide Orthopedic and Spine Contract Manufacturing 
Market 2020-2025, 2021 
8 Vissa silikon/polymer-implantat går inte att modifieras pga den värmebehandling 
som krävs.
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INTRODUKTION TILL PROMIMIC
Promimic är ett Göteborgsbaserat biomaterialföretag grundat 2004 
av Dr. Per Kjellin och Prof. Martin Andersson. Bolaget har utvecklat 
och kommersialiserat en patenterad nanoteknologi som förbättrar 
osseointegrationen mellan implantat och omgivande benvävnad. 
Teknologin kommer från spetsforskning vid Chalmers tekniska hög-
skola. Bolagets huvudprodukt, HAnano Surface®, är en ny generation 
av en nanometertunn ytmodifiering av ett implantats ytskikt. Den 
skapar en hydrofil implantatyta som genom att efterlikna kroppens 
benkristaller stimulerar tillväxten av benceller och förbättrar inläk-
ningen av implantaten i den benvävnad de ska förankras i. Detta är 
verifierat i över 30 kliniska och pre-kliniska vetenskapliga studier 
och fram till idag har över 600 000 operationer med implantat som 
är behandlade med HAnano Surface® genomförts runt om i världen.

Promimic fokuserar på marknaderna för ortopediska och dentala 
implantat. HAnano Surface® lanserades 2015 på dentalimplantat i 
Brasilien som första marknad och i december 2017 godkändes det 
första implantatet med HAnano Surface® av Food and Drug Admi-
nistration (”FDA”) i USA. Genom det godkännandet öppnades den 
amerikanska marknaden för HAnano Surface® och idag används ytan 
kliniskt även för implantat för ryggkirurgi, ortopedi efter cancerbe-
handlingar, implantat till förslutning av bröstbenet efter hjärtope-
rationer och osseointegrerande knäimplantat. Regulatoriska mark-
nadsgodkännande avseende nya implantat nås via en förenklad 
510(k)-process. Promimic har etablerat en egen säljverksamhet i 
USA och säkrat ett flertal partnerskap för fortsatt utveckling och 
ökad kommersialiseringstakt. Bolaget har idag licensavtal med ett 
tiotal kunder varav åtta har produkter i kliniskt bruk. Promimic är 
inne i en expansionsfas och tekniken kommer genom strategis-
ka partnerskap att växa både inom befintliga och nya marknads-
segment under 2022 och framåt.

AFFÄRSIDÉ
Promimics affärsidé är att genom licensavtal erbjuda ledande pro-
ducenter1 av ortopediska och dentala implantat spetsteknologier 
som förbättrar integrationen med benvävnaden och därigenom un-
derlättar läkningsprocessen för patienterna. 

AFFÄRS- / INTÄKTSMODELL
Promimic har en licensbaserad affärsmodell som bygger på 
långsiktiga partnerskap med marknadsledande implantattillver-
kare1. Bolagets intäktsstruktur är licensavtal med milstolpsbase-
rade intäkter under utvecklingstiden samt en royalty-del när det 
färdiga implantatet säljs till slutkund. Villkoren i dessa kontrakt 
är långsiktiga och kan vara över en produkts livscykel eller som 
plattformsteknik för kundens alla produkter. Bolaget har också 
intäkter från försäljning av beläggningsvätska.

VISION
Bolagets vision är att genom sin innovativa teknologiplattform 
etablera en globalt ledande position inom lösningar för förbättrad 
osseointegration.

1 Sett till bland annat omsättning

VERKSAMHETSBESKRIVNING

MÅL
Bolaget har fastställt ett antal mål avseende utvecklingen av verk-
samheten som syftar till att bidra till en målbild om flerfaldigad 
ökning av omsättning till och med 2025. Bolagets målbild ur ett 
CSR-perspektiv, som genomsyrar verksamheten, är att bidra till 
fler patienter ska återfå sin förlorande kroppsfunktion snabbare. 
Detta oavsett om det handlar om ett mindre tandimplantat eller att 
rädda ett ben på en cancerpatient.

Nedan följer Bolagets fokuspunkter på kort, medellång och lång 
sikt för att uppnå Bolagets finansiella mål.

KORT SIKT (1-2 ÅR)
• Kommersiell expansion med fokus på den amerikanska 

marknaden för ortopediska implantat.
• Investera i beläggningsprocessen av implantat i USA för att 

utöka affärsmodellen och öka tillväxttakten med minst 25 
procent.

• Fördjupa partnerskapen med befintliga kunder för att säker-
ställa både kortsiktig och långsiktig tillväxt.

• Nykundsrekrytering via ökade investeringarna i marknads-
närvaro och kommunikation.

• Förkorta tiden till royalty-intäkter genom att underlätta den 
regulatoriska processen för kunder via utveckling av Master-
file som är registrerad hos FDA.

• Fortsätta att effektivisera produktion och utvecklingsprojekt 
för kunder.

MEDELLÅNG SIKT (3-5 ÅR)
• Etablera Promimic som ett snabbväxande Gasellföretag2 

med hög lönsamhet.
• Ytterligare kliniskt verifiera Bolagets teknologi via strategis-

ka kundsamarbeten för att skapa en starkare marknadsposi-
tion inom det ortopediska marknadssegmentet.

• Genom strategiska satsningar på innovation utöka kunder-
bjudandet med nya implantatytor för mjukvävnadsintegra-
tion, patientspecifika implantat och nya material.

• Fortsatt expansion av organisationen i USA.
• Fortsatt investering och förstärkning av produktionskapaci-

tet inom beläggning av kunders implantat.

LÅNG SIKT (5+ ÅR) 
• Uppnå position som internationell marknadsledare för na-

notunna ytbehandlingar av implantat för bättre integration 
med ben och mjukvävnad.

FINANSIELLA MÅL:
• Promimic har genom etablerade kundrelationer och ett positivt 

momentum under de senaste åren, avseende antalet implantat 
med HAnano Surface® som finns på marknaden, nu en målbild 
att inom fem år bli ett bolag som omsätter 100 MSEK med 
EBITDA-marginal över 40% genom sin royalty-baserade affärs-
modell.

2 Gasellföretag är ett pris som delas ut av tidningen Dagens Industri till Sveriges 
snabbast växande företag. 
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STRATEGI
Både den dentala och ortopediska marknaden drivs främst av inno-
vation och produktdifferentiering. Att kunna påvisa fördelar för den 
egna produkten möjliggör framgång och försäljningstillväxt. Att 
kunna differentiera den egna produkten från resten av produkter-
na på marknaden blir allt viktigare för implantatproducenterna. En 
produktdifferentiering med dokumenterade och signifikanta medi-
cinska fördelar gör det möjligt att hålla ett högre pris i marknaden 
eller bibehålla sitt pris i en konkurrensutsatt marknad.

Promimics ytmodifiering är innovativ och erbjuder implantatpro-
ducenter en rad fördelar. Det är av stor betydelse för Bolaget att 
utlicensieringen sker på ett strategiskt genomtänkt sätt inom de 
olika marknadssegment där Promimic vill finnas. Fokus inom kärn-
verksamhetens strategiska åtgärder är:

1. Bygga värde – Guida utvalda kunder genom beslutsprocessen 
för att snabbt möjliggöra försäljning genom att stödja inläm-
ning och godkännande av 510k/CE-märkning och på så sätt 
förkorta processen fram till marknadsgodkännande.

2. Strategiskt fokus på implantat som är 3D-printade för att för-
bättra osseointegrationen HAnano Surface® är en av de få yttek-
nikerna som fungerar på 3D-printade strukturer.

3. Differentiering genom data – Promimic har data i svårläkt 
ben från både djurmodeller och i klinik, såsom kraftig övervikt 
(Obesitas), diabetes och metaboliska syndrom. 

4. Produkt- och teknikutveckling av egen teknologi inom dagens 
affärsområden samt inom nya segment, till exempel mjukväv-
nadsintegration. Utveckling av nya produkter, till exempel ny 
keramisk yta att använda i nya applikationer, öppnar nya af-
färsmöjligheter. Även metodutveckling för att bredda Bolagets 
teknologi till nya material ger nya affärsmöjligheter.

Bolagets strategi är att på global basis föra ut sin teknologi till 
implantatstillverkare. Den basala segmenteringen av kunder utgår 
från funktionen av och indikation för implantatet de tillhandahåller. 
Nästa nivå i segmenteringen är implantats material och den tredje 
nivån är tillverkningsteknik. Denna till synes enkla segmentering 
är avgörande för hur och var Promimic kan dela upp marknaden i 
segment i vilka olika företag kan erhålla licens för att använda Bo-
lagets teknik. Det är också av stor vikt att ha tydliga avgränsningar 
mellan olika segment för att kunna erbjuda ensamrätt inom speci-
ficerade segment. Bolag som erhåller ensamrätt inom ett segment 
betalar en högre royalty för denna ensamrätt. På så sätt erhåller 
Promimic ersättning som baseras på hela marknadens storlek.

USA-STRATEGI
Promimics viktigaste marknad är USA. Där finns de flesta och de 
största kunderna. Marknaden har också en behandlingstradition 
och ett försäkringssystem som driver tillväxten för både dentala 
men främst ortopediska implantat. Sammantaget utgör dessa fak-
torer ett gynnsamt tillväxtunderlag för olika former av implantatbe-
handlingar.

I syfte att nå en betydande position på den amerikanska mark-
naden planerar Promimic att expandera Bolagets resurser inom 
marknadsföring, försäljning och produktionsutveckling. Bolaget 
bedömer att en av de viktigaste framgångsfaktorerna på kort och 
medellång sikt är att säkerställa en kvalitetssäkrad process av Bo-
lagets ytteknologi på kunders implantat. Arbetet för att säkerställa 
en kvalitetssäkrad produktion med Bolagets produktionspartners i 
såväl USA som Europa är i full gång.
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HAnano SURFACE®

Promimic har skapat en ny generation av biomaterial och modi-
fiering av implantatytor. Promimic är specialiserat på produktion 
av den bioaktiva substansen hydroxylapatit, som genom storlek, 
form, struktur och kemi härmar levande benvävnad. Vidare är HA-
nano Surface® en hållbar, nanometertunn beläggning som minskar 
risken för sprickor vilket hjälper till att bevara ytstrukturen hos im-
plantat. Beläggningen utgörs av ett 20 nanometer (0,02 µm) tunt 
lager av hydroxylapatit. Hydroxylapatit är en mineralförening som 
har använts inom den ortopediska industrin under mer än 30 års 
tid för dess egenskaper att kunna fästa till benomgivning. Traditio-
nell beläggning med hydroxylapatit har vanligen ett beläggningslager 
mellan 60–80 µm vilket gör att beläggning med HAnano Surface® ger 
ett lager som är mindre än en tusendel så tjockt. Genom det tunnare 
lagret och nanomaterialets egenskaper har Bolaget kunnat visa på 
betydande fördelar. Nedan beskrivs några av denna patenterade inn-
ovations mest framträdande egenskaper:

• HAnano Surface® tar bort implantatbeläggningens traditionella 
funktion som gränssnitt mellan ben och implantat. Traditionellt 
sett har beläggningsmaterial utgjort länken mellan benomgivning 
och implantatet och därmed även säkerställt stabilitet. HAnano Sur-
face® möjliggör i stället att benceller växer direkt mot implantatets 
mikrostruktur vilket skapar förutsättningar för bättre mekanisk 
stabilitet och direkt integration mellan benvävnad och implantat.

• HAnano Surface® påskyndar och förstärker förankringen mellan 
ben och implantat, oavsett struktur, material eller geometri.

• HAnano Surface® förstärker graden av hydrofilicitet. En solid yta 
kan anses vara hydrofil om kontaktvinkeln mellan implanta-
tets yta och vätskan är mindre än 90 grader. Är den mer än 90 
grader räknas solidytan som hydrofob. En förbättrad hydrofili-
citet innebär att absorption av kroppsvätska lättare kan tränga 
in i de porer som finns på implantatytan. HAnano Surface® har 
visats kunna förstärka graden av hydrofilicitet vilket således 
innebär att tillväxt av benceller främjas.

• HAnano Surface® tunna ytbeläggning eliminerar den risk som 
finns hos HA-Plasma för sprickor och krackeleringar uppkom-
mer i beläggningen.

• HAnano Surface® förändrar inte dimensionerna av implantatet 
vilket innebär att det inte finns något behov av ny implantatde-
sign eller nya instrument under operation.

VETENSKAPEN BAKOM HAnano SURFACE®

Teknologin har verifierats i tre kliniska studier med dentala implantat och 
i över 30 in pre-kliniska, dvs tester som utförts med levande celler eller 
organismer. Dessa har påvisat en ökning av osseointegrationen med 
35–80 procent beroende på implantatmaterialet och studieprotokoll. 
HAnano Surface® har funnits på marknaden för dentala implantat i Brasi-
lien sedan 2015 och använts till mer än 600 000 patienter. Beläggningen 
är CE-märkt och har även godkänts under MDR (EU), FDA och ANVISA 
vilket medför en tydlig regulatorisk väg till godkännande för nya produk-
ter. HAnano Surface® har även testats i forskning från universitet såsom 
Zürich, New York, São Paulo, Malmö och Göteborg. Den kliniska nyttan 
av förbättrad osseointegration med hjälp av HAnano Surface® publicerad-
es i de tre första kliniska studierna under 2020 och 2021. 

TEKNOLOGI OCH PROCESS
Promimics ytbeläggning imiterar mänskligt benmineral, vilket betyder 
att implantatens yta anammar samma form, storlek och kristallinet. 
Modifiering av ett implantat med HAnano Surface® sker genom en våtke-
misk process där substansen appliceras på olika typer av implantat och 
därigenom skapar en struktur på implantatytan som gör att benvävna-
den lättare kan växa fast. Implantat med  HAnano Surface® är godkänd av 
FDA sedan tidigare, vilket innebär att nya ytbehandlade implantat kan 
godkännas i ett snabbare förfarande än annars. 

Den industriella processen för att ytmodifiera implantat sker i tre steg:

1. Beläggningsvätskan appliceras på implantatet, antingen ge-
nom att vätskan sprayas direkt på implantatet, eller droppas 
på, alternativt att implantatet doppas ner i vätskan.

2. Ytbeläggningens fördelning och jämnhet säkerställs genom 
att implantatet snurras så att överflödig beläggningsvätska 
avlägsnas och en jämn fördelning över implantatytan säker-
ställs av benkristallerna i HAnano Surface®.

3. Det sista steget är en kort värmebehandling för att avlägsna alla de-
lar i beläggningsvätskan förutom benkristallerna i HAnano Surface®.

1.                      2.                      3.  
Eftersom HAnano Surface® är extremt tunn möjliggörs ytbehandlingav 
3D-printade implantat med porösa mikrostrukturer. Detta är ett snabbt 
växande delsegment inom implantat för ortopediska behandlingar. 
Detta möjliggör att Promimic kan adressera en större marknad än kon-
kurrerande lösningar. Att HAnano Surface®-teknologin fungerar väl på 
3D-printade implantat beror på att Bolagets beläggning tränger in i det 
fackverk som skapas av det 3D-printade materialet. HAnano Surface® 
superhydrofila egenskaper attraherar blod som fyller dessa porer vilket 
påskyndar tillväxten av benceller och ökar förankringen mellan implan-
tat och benomgivning. Denna förankringsgynnande process gäller gi-
vetvis även för konventionella implantat.
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REGULATORISK GODKÄNNANDEPROCESS 
En viktig del i vägen till marknaden, i de branscher som Promimic 
verkar inom, är den regulatoriska godkännandeprocessen. Bola-
gets ytbeläggning blir klassad som en del av en medicinteknisk 
produkt och godkännande sker på den amerikanska marknaden 
i regel via en förenklad process, en så kallad 510(k)-process hos 
FDA. Denna process sker via jämförelse med existerande produkter 
för att få ett godkännande och den processen är tidsbegränsad till 
max 90 dagars behandlingstid.

Bolagets teknologier finns registrerad via Master Files hos FDA. 
Dessa innehåller materialspecifika produktdata som Bolagets kun-
der kan hänvisa till under godkännandeprocessen för sina implan-
tat. För redan godkända implantat kan det innebära att kunder kan 
begära så kallat Fast Track och i och med detta är behandlingstiden 
för godkännande begränsad till endast 30 dagar hos FDA.

AFFÄRSOMRÅDEN
Promimic fokuserar på två huvudsakliga affärsområden, marknaderna 
för ortopediska och dentala implantat. Ett implantat är ett artificiellt 
objekt tillverkat för att ersätta och verka i stället för ett saknat bio-
logiskt objekt. Inom ortopedisk kirurgi avser implantat en medicinsk 
anordning tillverkad för att ersätta en saknad led, ett saknat ben eller 
för att stödja ett skadat ben. Inom dentalvård fungerar tandimplantat 
som en konstgjord tandrot för att ersätta en förlorad tand.

UTVECKLING AV PRODUKTPORTFÖLJ
Hydroxyapatit kan, i sin nanostruktur, användas i olika applikationer 
och i olika typer av biomaterial. Promimic har kunnat utveckla nya 
typer av lösningar som bygger på HAnano-teknologin inom närliggan-
de områden, däribland nya potentiella benersättningsmaterial och 
matrixstrukturer. Det finns också lågtemperaturprocesser under ut-
veckling som kan utöka användningen av HAnano Surface® i områden 
det tidigare har varit omöjligt.

Promimic har ansökt om ett nytt patent för en ny keramisk na-
no-modifiering av implantatytor. Denna ytmodifiering kan användas 
på PEEK-implantat för att ge en permanent modifiering av ytan på 
implantatet eller på patientspecifika implantat som skall autokla-
veras. I framtiden finns möjlighet att kombinera den permanenta 
keramiska ytan med HAnano Surface®.

Inom projektportföljen av mjukvävnadsintegration pågår interna ut-
vecklingsprojekt. De egna projekt har som mål att få fram data som 
Bolaget senare ska kunna använda för att marknadsföra och sälja 
tekniken mot sina kunder.

Per dagen för Prospektets offentliggörande har Bolagets kunder 14 
implantat på marknaden och i kliniskt bruk med Bolagets ytbelägg-
ning. Av dessa erhölls åtta godkännanden under 2021. Under 2022 
förväntar sig Bolaget driva cirka 15 utvecklingsprojekt.

Promimic fokuserar främst på kunder som är medelstora och stora 
företag inom marknaderna för ortopediska och dentala implantat. 
Bland Promimics kunder finns även små företag med potential att 
introducera banbrytande teknik inom nya områden i syfte att särskilja 
sig och kunna adressera marknaden med ett markant värdehöjande 
erbjudande.

PROMIMICS FORSKNINGSPORTFÖLJ
Promimic investerar fortsatt i forskning och utveckling av nya 
produkter och nya indikationer för Bolagets befintliga teknologier. 
Inom ramen för forskningen ingår projekt med en ny patenterad 
keramisk ytmodifiering, ett nytt poröst biomaterial samt metodut-
veckling för att kunna bredda användningen av befintliga produkter. 
Som exempel kan nämnas att Bolaget genomför tester inom mjuk-
vävnadsintegration med HAnano Surface®. Bolaget investerar även i 
forskning inom ytbehandlingar för antibakteriell effekt. Under 2021 
låg investeringar i ny forskning på cirka 10 procent av den totala 
kostnadsmassan.

PARTNERSKAP OCH KUNDER
Promimic har licensierat ut HAnano Surface® till kunder på markna-
derna för både ortopediska och dentala implantat. I dagsläget har 
Bolaget elva licensavtal som innehåller konkreta milstolpar och tid-
punkter för framtida marknadsintroduktion av nya implantat. 

Vissa av Bolagets kunder har valt att använda HAnano Surface® som 
en plattformsteknik, det vill säga kunden använder tekniken på 
många av sina implantat inom samma produktportfölj. Detta är en 
mycket attraktiv utveckling både för kunden och för Promimic. Kun-
den kan bygga upp ett starkt marknadsbudskap med tydlig differen-
tiering och för Promimic betyder detta ett långsiktigt partnerskap 
med goda tillväxtmöjligheter. 

Promimic har en etablerad säljverksamhet i USA som driver utveck-
lingen mot den amerikanska marknaden. Genom ett strategiskt sam-
arbete med Danco Anodizing, inlett 2016, finns processen nu eta-
blerad på den amerikanska marknaden för att ytmodifiera implantat 
med HAnano Surface®.

Bolaget samarbetar med Sistema de Implante Nacional (”S.I.N”), 
en ledande leverantör av tandimplantat i Brasilien1 och Sydamerika. 
S.I.N var den första kunden att kommersialisera tandimplantat belag-
da med HAnano Surface®. Idag marknadsför och säljer S.I.N. tre olika 
tandimplantat med HAnano Surface® och dessa finns tillgängliga på de 
ledande tandimplantatsmarknaderna i Syd- och Nordamerika samt i 
Europa och Mellanöstern.

År 2019 lanserades det första ryggimplantatet med HAnano Surface® 

på den amerikanska marknaden av Cutting Edge Spine för stelopera-
tion av SI-leden (sakroiliacaleden, korsryggen). Detta följdes sedan 
av kundsamarbeten vid beläggning av 3D-printade implantat. Vidare 
stärkte Promimic under 2019 och 2020 sin position på den ameri-
kanska marknaden genom att ingå i samarbeten med Onkos Surgical 
och INNOVASIS. Samarbetet med Onkos Surgical omfattar utveckling 
och kommersialisering av implantat med HAnano Surface®-teknologin 
för skelettcancerkirurgi. INNOVASIS tillverkar och säljer 3D-printade 
ryggimplantat med HAnano Surface® i syfte att få en bioaktiv yta med 
förbättrad inläkning och stimulering av nybildning av ben för bättre 
steloperationer. Promimic har även ett avtal med Alphatec Holdings, 
Inc (”Atec”), vilket är det snabbast växande implantatbolaget inriktat 
mot ortopediska ryggimplantat på den amerikanska marknaden. Bo-
laget bedömer att Atec under 2022 kommer utvecklas till att bli en av 
Promimics största kunder.

1 Sett till bland annat omsättning
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PATENT
Promimics patentportfölj omfattar fem godkända patentfamiljer och 
en patentansökan under behandling. De godkända patenten, vilka täck-
er produktion av formbart benersättningsmedel, metod och system för 
kontrollerad beläggning av nanopartiklar på mikrostrukturerad implan-
tatyta och andra typer av implantat, syntetiskt kristallint kalciumfos-
fat i nanostorlek och metod för dess produktion samt produktion av 
ytmodifierat kalciumfosfatpulver i nanostorlek, förser Promimic med 
patenträttsligt skydd till 2031. Bolagets pågående patentansökan av-
ser ytbeläggningar för att förbättra vävnadsintegration och skickades 
in i början av 2019. Bolaget registrerar sina patent på huvudmarkna-
derna såsom USA, Europa och utvalda delar av Asien samt Stillahavs-
regionen. Utöver att ansöka om patent skyddar Bolagets sina imma-
teriella rättigheter och företagshemligheter med sekretessklausuler i 
relevanta anställningskontrakt och kundavtal. Promimic arbetar med 
patentbyrån Synergon för att säkerställa att Bolaget besitter ett fullgott 
immaterialrättsligt skydd.

PATENTÖVERSIKT
IP PATENTBESKRIVNING DATUM FÖR ANSÖKAN GILTIG TILL
2200 Produktion av formbart benersättningsmedel 2010-03-08 2030-03-05

2201 Metod och system för kontrollerad beläggning av nanopartiklar på 
mikrostrukturerad implantatyta och andra typer av implantat 

2008-11-19 2029-10-01

2203 Syntetiskt kristallint kalciumfosfat i nanostorlek och metod för 
dess produktion

2004-06-15 2025-06-14
2028-10-28 (US)

2204 Produktion av ytmodifierat kalciumfosfatpulver i nanostorlek 2007-11-26 2031-07-20

2206 Ytbeläggningar för att förbättra vävnadsintegration 2019-02-08 Under behandling

Bolagets patent ger Promimic frihet att agera på marknaden samt 
ett skydd mot direkt kopiering av Bolagets teknologier. Utöver befint-
liga och eventuellt kommande patent så bedömer Bolaget att andra 
tillgångar, såsom den registrerade Master file hos FDA, tillsammans 
med ett stort antal publicerade studier på HAnano Surface® och in-
ternt know-how, medför en viktig faktor för kommersiell framgång 
och fortsatt tillväxt.

Promimic ser kontinuerligt över behovet av immaterialrättsligt skydd 
och avser att aktivt arbeta för att säkerställa att befintliga och kom-
mande innovationer skyddas på mest lämpliga sätt och vid den mest 
gynnsamma tidpunkten. En fullständig lista över godkända patent 
samt patentansökningar framgår av tabellen nedan.
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FRAMTIDSUTSIKTER OCH UTMANINGAR
Implantatmarknaden, och med den marknaden för ytbeläggning 
av implantat, genomgår för närvarande större tekniska förändring-
ar, av vilka nyttjandet av 3D-printade implantat är den mest bety-
dande. Till skillnad mot konventionella implantat är ytstrukturen 
på 3D-printade implantat annorlunda genom att materialet är av 
fackverkstyp och inte en solid enhet. Dessa porer och håligheter i 
implantatmaterialet utgör en bättre förutsättning för inväxt av ben 
och på så sätt förbättras förankringen av implantatet. Detta medför 
att existerade teknik för ytbeläggning, som använts sedan 80-talet, 
inte går att använda då ytbeläggningen inte tränger in i de porer 
som skapats i implantatet. För att ytterligare förbättra 3D-printade 
implantat kommer det krävas en effektiv ytbeläggning som förbätt-
rar osseointegrationen. 

Demografisk utveckling på Bolagets primära målmarknad, USA, 
medför en allt större andel äldre i befolkningen som helhet med 
stor sannolikhet kommer att drabbas av artros och smärta i leder-
na till följd av stillasittande och övervikt. Detta kan komma att krä-
va kirurgiska ingrepp och implantat som en av behandlingsmöjlig-
heterna. Även andra livsstilsrelaterade faktorer såsom fetma och 
diabetes har hög prevalens i befolkningen i helhet vilket utgör ett 
ökat behov för förbättrad behandling.

Den största utmaningen Bolaget står inför i närtid är relaterat till 
att genomföra stödja kunder till framgångsrika produktlansering-
ar i USA med Bolagets ytbeläggning. Produktlansering sker genom 
kundernas försorg och den marknadsföring och de insatser som 
görs för att säkerställa genomslag hos de kirurger/sjukhus, som 
slutligen fattar köpbeslutet av vilket implantat som ska användas, 
ligger helt eller delvis utom Bolagets kontroll. Med anledning där-
av är det av stor vikt att Promimic dels attraherar relevanta samar-
betspartners som besitter både förmåga och vilja att genomföra 
en lyckad produktlansering samt kan understödja denna process 
med att presentera relevant produktdata som påvisar nyttan med 
HAnano Surface®. 

Utöver den kommersiella lanseringsrisken föreligger även på lång 
sikt utvecklingsrisk i den mån att konkurrenter kan komma utveckla 
egna modifierade ytbeläggningar med motsvarande eller bättre kli-
nisk effektdata alternativt ytbeläggningar som medför annan klinisk 
nyttofunktion än snabbare inläkning, exempelvis ytbeläggning med 
antibakteriella egenskaper, vilket även Bolaget bedriver utvecklings-
projekt inom.

TRENDER
Nedan följer en beskrivning av de viktigaste utvecklingstrenderna i 
fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljnings-
priser under perioden från utgången av det senaste räkenskapsåret 
till datumet för Prospektet.

Bolaget har fördubblat kapaciteten för utvecklingsprojekt för kun-
der genom att anställa fler personer på tekniksidan och leasa yt-
terligare ett svepelektronmikroskop. Detta kommer i nästa steg 
påverka försäljningen i positiv riktning redan från innevarande år. 
Vidare pågår, per dagen för Prospektet, rekrytering för att förstärka 
försäljningsorganisationen i USA samt planering för etablering av 
en processanläggning i USA, vilket bedöms ha gynnsam effekt på 
Bolagets kommande försäljningsutveckling. Redan ingångna kon-
trakt och nya produktlanseringar medför dock en stark försäljnings-

utveckling under innevarande år. Bolaget avser justera priser i linje 
med kostnadsökningar och ökade råvarukostnader som sker till 
följd av pandemin och kriget i Ukraina. Promimic kommer, baserat 
på kundernas bedömningar, att lagerhålla relevant mängd ytbelägg-
ningsvätskan.

INVESTERINGAR
Inga väsentliga investeringar har genomförts sedan utgången av den 
period som täcks av den historiska finansiella informationen, det vill 
säga den 31 december 2021, fram till datumet för Prospektet.

PÅGÅENDE INVESTERINGAR OCH ÅTAGANDEN OM FRAM-
TIDA INVESTERINGAR
Bolaget har per dagen för Prospektet inga pågående investeringar 
men avser att investera cirka 20 MSEK i en processanläggning i 
USA. Investeringen planeras att finansieras genom likvid från Er-
bjudandet.

FINANSIERING AV BOLAGETS VERKSAMHET
Promimic avser att fortsatt finansiera Bolagets verksamhet, in-
vesterings- och rörelsekapitalbehov genom nettolikvid från Erbju-
dandet, löpande kassaflöden från verksamheten samt eventuellt 
genom kompletterande bankfinansiering.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR AV BOLAGETS LÅNE- 
OCH FINANSERINGSSTRUKTUR SEDAN BOLAGETS 
SENASTE FINANSIELLA RAPPORT
Det har inte skett några väsentliga förändringar av Bolagets låne- 
och finanseringsstruktur sedan den 31 december 2021.

BOLAGET
Bolagets företagsnamn (och tillika kommersiella beteckning) är Pro-
mimic AB (publ). Bolagets organisationsnummer är 556657–7754 
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 1 mars 
2004 och registrerades vid Bolagsverket den 15 mars 2004. Bolaget 
regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagsla-
gen (2005:551). Bolagets identifieringskod för juridiska personer 
(LEI) är 894500PBTQ4QH1O8DV41. Bolaget har sitt säte i Mölndal 
med adress AZ BioVentureHub, c/o AstraZeneca R&D, Mölndal, 431 
83 Mölndal. Bolaget nås på www.promimic.se samt 031–160 860. 
Notera att informationen på webbplatsen inte ingår i Prospektet såvi-
da inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. 
Se avsnittet ”Handlingar införlivade genom hänvisning”.

ORGANISATIONSSTRUKTUR
Promimic är moderföretag i koncernen som förutom Bolaget består 
av det amerikanska dotterbolaget Promimic U.S. Incorporated, De-
laware USA (org nr 35-2569829), vilket är ett försäljningsbolag mot 
den amerikanska marknaden. Bolaget är beroende av det amerikan-
ska dotterbolaget för dess amerikanska verksamhet.
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REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL
Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånaderspe-
rioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser 
varefter de förfaller till betalning. Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets likvida medel till ca 9,4 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapi-
talunderskottet uppstår i juni 2022. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om ca 15 MSEK för den 
kommande tolvmånadersperioden.

Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 80 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till omkring 6 MSEK. Nettolikviden 
om 74 MSEK bedöms som tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för minst den kommande tolvmånadersperioden. I sam-
band med Erbjudandet har Cornerstone-investerare och övriga investerare ingått avtal om att teckna motsvarande 63,0 MSEK i Erbjudandet. 
Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

I det fall Erbjudandet ej skulle komma att fullföljas eller tecknas i tillräckligt hög utsträckning, trots utställda teckningsåtaganden från Cor-
nerstone-investerare, kan Promimic komma att behöva söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller 
kortfristiga lån, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller driva verksamheten i mer återhållsam takt än planerat till dess att ytterliga-
re kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget i väsentlig grad 
skulle tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle påverka Bolagets utveckling negativt.
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RISKFAKTORER
I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och omständigheter som 
anses väsentliga för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. 
Riskfaktorerna hänför sig till Bolagets verksamhet, bransch och 
marknader, samt omfattar vidare operationella risker, legala risker, 
regulatoriska risker, risker kopplade till bolagsstyrning, skatteris-
ker, finansiella risker, utdelningen av aktierna och riskfaktorer hän-
förliga till värdepapperen. Bedömningen av väsentligheten av varje 
riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den 
förväntade omfattningen av deras negativa effekter. I den mån en 
omfattning inte kan uppskattas uppges istället riskens väsentlig-
het enligt skalan låg, medelhög och hög. I enlighet med Prospekt-
förordningen är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till 
sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller värdepapperen 
och väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Re-
dogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per 
dagen för detta Prospekt.

RISKER SPECIFIKA FÖR BOLAGET

AFFÄRS-, VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE 
RISKER

Beroende av leverantörer och tillhörande produktionsrisk
Promimic har flera leverantörer för inköp av de insatsvaror vilka an-
vänds av Bolaget för att producera sin ytbeläggning. Bolaget är inte 
direkt beroende av någon specifik leverantör för leverans av insats-
materialen. Däremot finns ett starkt beroendeförhållande genom 
det strategiska samarbetet med Danco Anodizing (”Danco”) som 
applicerar Bolagets ytbeläggning för kunderna på den amerikanska 
marknaden. Resterande del av Bolagets kunder, bland annat S.I.N, 
sköter beläggning av sina implantat internt. 

Det nuvarande samarbetsavtalet med Danco undertecknades 2016 
och löper med automatisk förlängning i mars varje år, såvida par-
terna inte sagt upp avtalet tre månader före respektive avtalsperi-
ods slut. Parterna har vid tidpunkten för detta Prospekt inte sagt 
upp avtalet som i vart fall löper till mars 2023. Med tanke på Bo-
lagets beroende av Danco, är Promimic exponerat för affärsrisker 
om Danco inte skulle vara villiga eller ha möjlighet att producera 
eller fortsätta samarbetet med Bolaget, vilket skulle innebära att 
Bolaget drabbas av leveransutmaningar samt minskad försäljning. 
Det finns vidare en risk att etableringen av nya samarbetspartners 
motsvarande Danco tar tid och kostnader i anspråk samt risk för 
att sådan ny partner inte till fullo kommer att kunna uppfylla de 
kvalitetskrav som Bolaget ställer.

Dessa faktorer kan i hög utsträckning komma att påverka Bolagets 
verksamhet och därigenom dess finansiella resultat negativt ge-
nom minskade intäkter och/eller ökade kostnader.

Beroende av kvalificerad personal
Bolaget har en liten organisation och dess framgång är i hög grad 
beroende av den kompetens och erfarenhet som företagsledningen 
och andra nyckelpersoner besitter. Bolagets företagsledning består 
av fem personer. Dessa personers arbete bedöms vara av stor be-
tydelse för Bolagets fortsatta operativa och finansiella utveckling. 
För det fall att en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin 
anställning eller sitt engagemang i Bolaget skulle det kunna tvinga 
Bolaget att snabbt initiera en process för att finna kvalificerade 
ersättare. Sådana rekryteringsprocesser kan komma att bli tids-
mässigt utdragna och kostsamma samt resultera i att ersättare 

måste kontrakteras till, för Bolaget, icke tillfredsställande villkor. 
För det fall att Bolaget behöver utöka personalstyrkan kan samma 
problematik att finna kvalificerad personal föreligga varför dessa 
två händelseförlopp, ny- och ersättningsrekryteringar, skulle kunna 
föranleda förseningar i pågående marknadsexpansion, utvecklings-
arbete och Bolagets drift i övrigt.

Bolagets förmåga att även fortsättningsvis utveckla sin verksam-
het är beroende av nyckelpersonernas kunskaper inom det område 
som Bolaget bedriver verksamhet. Därav är det av stor betydelse 
att behålla och rekrytera kvalificerad personal. För den händelse att 
Promimic inte förmår att bibehålla kvalificerad personal kan Bola-
gets verksamhet påverkas negativt i medelhög omfattning genom 
reducerad utvecklingskapacitet, försäljningskapacitet och konkur-
renskraft.

Framtida teknisk utveckling 
Den marknad Promimic verkar inom utvecklas kontinuerligt beroen-
de av implantattillverkares behov av att differentiera och förbättra 
sina produkter och utbud i syfte att leverera mervärde och kund-
nytta, vilket exempelvis kan utgöras av ytbeläggning som förbätt-
rar inläkningen i benvävnad. För att behålla en marknadsposition 
på en marknad i ständig förändring är Promimic beroende av att 
kunna leverera produkter som är i teknisk framkant och svarar mot 
kundernas krav. 

För att vidmakthålla Bolagets marknadsandelar och skapa förut-
sättningar för en framgångsrik marknadsexpansion bedriver Bola-
get kontinuerlig innovations- och produktutveckling för att tillgodo-
se marknadens föränderliga behov. 

Den typ av innovations- och produktutveckling som Bolaget bedri-
ver är resurskrävande. Risk föreligger att bristande finansiella, pro-
duktionstekniska och/eller personella resurser förhindrar sådana 
satsningar. Alternativt att tiden för att nå önskad produktegenskap 
och kvalitet visar sig vara längre än planerat. Det föreligger risk 
att ytterligare innovations- och produktutveckling kan komma att 
krävas i syfte att nå nya ytbeläggningsprodukter, med möjlig konse-
kvens att Bolagets erbjudande inte är tillräckligt tillfredsställande 
för att möta marknadens behov. För den händelse att Bolaget inte 
i tillräcklig mån kan möta marknadens behov och den tekniska ut-
vecklingen hos konkurrenter visar sig överträffa Bolagets, kan det 
påverka kundernas preferenser och marknadsstrukturen på ett för 
Bolaget ofördelaktigt sätt. Detta skulle ytterst kunna innebära en 
medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet genom mins-
kade försäljningsintäkter, ökade utvecklingskostnader och försäm-
rad lönsamhet.

Påverkan av Covid-19
Världshälsoorganisationen (”WHO”) klassificerade spridningen av 
Covid-19 som en pandemi i mars 2020. Promimic bedriver verksam-
het inriktat mot producenter av produkter för kirurgiska ingrepp. 
Hälso- och sjukvården var under Covid-19-pandemins mest intensi-
va fas under stark press, där resurser i stor utsträckning fokusera-
des mot behandling av sjuka och andra stävjande insatser kopplat 
till Covid-19. Med anledning därav var sjukvårdsverksamhet som 
inte hade koppling till Covid-19, till exempel operationer för implan-
tat, åsidosatt till viss del. Detta påverkade i sin tur Promimics kun-
der med minskad försäljning gentemot sjukvårdsindustrin. I februa-
ri 2022 föreslog den svenska regeringen att Covid-19 från och med 
april 2022 inte längre ska anges som en allmänfarlig sjukdom eller 
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en samhällsfarlig sjukdom. Det föreligger dock risk att Promimics 
kunder, ifall Covid-19-pandemin fortskrider eller åter blossar upp, 
har en fortsatt lägre aktivitetsnivå. Detta kan medföra att Promimic 
erhåller mindre, färre eller senarelagda order från befintliga eller 
framtida kunder. För det fall pandemin under 2022 skulle fortskrida 
på motsvarande sätt som för 2021 på Bolagets nyckelmarknader 
med negativa åtgärder som myndigheterna i dessa länder vidtar, 
föreligger risk att Bolagets budgeterade försäljning för 2022 mins-
kar. Detta skulle kunna resultera i en medelhög negativ inverkan på 
Bolagets finansiella ställning genom minskade försäljningsintäkter 
och försämrad lönsamhet.

Förmåga att hantera tillväxt
Promimic befinner sig i en intensiv fas avseende utvecklingspro-
jekt med kunder, regulatoriska processer som Bolagets kunder har 
tillsammans med Promimic, samt avseende kommersialisering av
Bolagets produkter. Bolaget har haft en kraftig tillväxt av antal ut-
vecklingsprojekt under de senaste åren. Från att ha hanterat fyra 
till sex utvecklingsprojekt per år har Bolaget under 2021 slutfört 
elva utvecklingsprojekt. Under 2022 förväntar sig Bolaget driva cir-
ka 15 utvecklingsprojekt. Per dagen för detta Prospekt finns det 14 
produkter på marknaden med Promimics ytbeläggning och Bola-
get förväntar sig att kunder till Promimic både lämnar in ett flertal 
ansökningar om marknadsgodkännanden och genomför introduk-
tioner av godkända produkter under 2022. Kommande kundprojekt 
ställer krav på Bolagets operativa ledning som måste stödja kun-
dernas regulatoriska processer och hantera en växande affär vilket 
kräver mer av operationell och finansiell planering.

För det fall lanseringar av Bolagets produkter tas emot väl av mark-
naden och/eller försäljningen av befintliga produkter ökar krävs att 
Bolagets produktionstakt av HAnano Surface® accelereras, därtill 
ökar behovet av utvecklingskapacitet och insatsvaror. Detta binder 
rörelsekapital samt innebär stegrande kostnader för Bolaget. 

Därutöver står Bolaget inför en expansionsfas i USA vilket ställer 
krav på att Bolaget avsätter betydande resurser från Bolagets led-
ning och verksamhet. I takt med en växande affär behöver verksam-
heten expandera genom utökad personalstyrka samt implemente-
ring av effektiva planerings- och ledningsprocesser. Detta för att 
på ett effektivt sätt kunna genomföra affärsplanen. Om Promimic 
inte lyckas hantera sådana ökade kapacitetsbelastningar riskerar 
det att få en medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet 
och resultat samt kan leda till att Bolaget inte förmår klara sina 
åtaganden i förhållande till dess kunder.

Det krävs att Bolaget har tillräckligt finansiellt manöverutrymme 
för att hantera Bolagets tilltänkta tillväxt och genomföra sin expan-
sionsfas. Ifall Erbjudandet inte fulltecknas finns det hög risk att 
Promimic kommer sakna tillräckliga finansiella medel för att fullt 
ut genomföra sin tillväxtstrategi. 

Marknadspenetration
Det finns en risk att marknadspenetrationen på tilltänkta markna-
der tar längre tid än förväntat. Promimic är beroende av att dess 
kunder erhåller regulatoriska godkännanden, se ”Registrering och 
regulatoriska krav” nedan, och därefter driver försäljning av implan-
tat vars ytbeläggning innehåller HAnano Surface®. En mängd faktorer 
kan påverka hur ny implantatteknologi accepteras på marknaden. 
Bland annat kan det förekomma en viss tröghet bland kirurger att 
byta en etablerad terapitradition och anamma nya produkter i stör-

re utsträckning. Vidare förväntas graden av medvetenhet om olika 
lösningar inom ytbeläggning för implantat och dess fördelar förbli 
låg hos slutkonsumenterna – patienterna – varför den utomståen-
de pressen på aktörer inom branschen att anamma de senaste tek-
niska lösningarna kan vara begränsad. Dessa omständigheter kan 
sammantaget leda till svårigheter för Promimic att snabbt etablera 
sig på vissa marknader och att skapa försäljningstillväxt, vilket kan 
medföra en medelhög negativ påverkan på utvecklingen av Bolagets 
intäkter och resultat.

Produktansvar
Bolaget arbetar med modifiering och utveckling av implantatytor 
och säljer implantatbeläggning främst till implantattillverkare inom 
ortopedi och dental. Bolagets förmåga att erbjuda kvalitetssäkra 
och tillförlitliga produkter är av stor betydelse för Bolagets kunder 
och Bolagets fortsatta marknadsetablering. Det finns risk för att 
inopererade implantat sålda av Promimics kunder, tillsammans 
med Promimics ytbeläggning, kan orsaka skador på patienten. 
Bristande kvalitet i, och/eller, utformning av Bolagets levererade 
produkter eller handhavandeinstruktioner som leder till skada på 
person kan medföra att skadeståndsanspråk riktas mot implan-
tatföretagen vilket kan leda till regressanspråk mot Promimic. Det 
finns vidare en risk att Bolagets produktansvarsförsäkringar inte 
täcker eventuella krav beträffande produktansvar som kan komma 
att framställas, exempelvis för produktansvarskrav som går utöver 
Bolagets försäkringsskydd eller om skadeståndskrav går utöver 
försäkringsbeloppet. Eventuella tvister rörande produktansvar kan 
vara kostsamma och leda till negativ publicitet för Bolaget samt 
att olika marknadsaktörer och/eller potentiella kunder av Bolagets 
produkter får reducerat förtroende för Bolaget. Detta skulle kunna 
medföra en medelhög negativ effekt på Bolagets verksamhet och 
finansiella ställning.

Beroende av stora kunder
I den tidiga kommersialiseringsfas som Bolaget befinner sig i står  
Bolagets tre största kunder per dagen för Prospektet för cirka 60 
procent av Bolagets intäkter. Detta innebär att Bolaget i stor ut-
sträckning är beroende av en fortsatt kundrelation med dessa 
parter och att eventuella variationer i dessa kunders efterfrågan 
riskerar medföra en stor skillnad i Bolagets intjäning. En föränd-
ring av efterfrågan från dessa nyckelkunder kan leda till minskad 
försäljning av Bolagets produkter. Under 2022 bedöms Bolagets 
tre största kunder successivt öka till omkring 70 procent av Bola-
gets intäkter. Per dagen för Prospektet bedömer Bolaget att även 
sett över de kommande fyra åren kommer de två största kunderna 
representera knappt hälften av Bolagets totala försäljning. Per da-
gen för Prospektet är Bolagets största kund S.I.N, ett bolag med 
säte i Brasilien inriktat mot dentala implantat. Avtalet med S.I.N. 
ingicks 2014 och gäller fram till 2024 med möjlighet till fem års 
förlängning. Avtalet med Bolagets näst största kund, Atec, ingicks 
2020 och gäller till 2027. Bolagets bedömning är att Atec under 
2022/2023 utvecklas till Bolagets största kund sett till omsättning. 
Skulle någon av dessa kunder avbryta eller minska samarbetet med 
Bolaget skulle detta medföra att försäljningen till dessa parter helt 
eller delvis försvinner

Valutarisk
Promimics intäkter utgörs i dagsläget huvudsakligen av USD medan 
kostnadsmassan huvudsakligen är i SEK, vilket innebär en expone-
ring för förändringar i valutakursen mellan USD och SEK. Dessutom 
är royalty-intäkter från S.I.N denominerade i brasilianska real. För året 
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2021 motsvarade denna andel cirka 15 procent av Bolagets intäkter. 
Bolaget har per dagen för Prospektet ingen valutasäkring eller andra 
arrangemang för att begränsa valutaexponeringen. Framtida fluktua-
tioner i valutakurser utgör därmed en risk för att värdet av Promimics 
försäljning minskar, vilket skulle medföra en negativ påverkan på Bo-
lagets resultat och finansiella ställning. Under 2021 utgjordes cirka 92 
procent av Bolagets intäkter av försäljning i USD. Cirka 20 procent av 
Bolagets balansräkning är denominerad i USD. Bolaget bedömer att 
kraftiga växelkursfluktuationer i framförallt USD mot SEK kan påverka 
Bolagets resultat. En förändring av USD/SEK-kursen med 10 procent 
hade påverkat Bolagets rörelseresultat med cirka 4,4 procentenheter.

LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER

Immateriella rättigheter
Bolaget är ett kunskapsintensivt biomaterialföretag och är i hög 
grad beroende av immaterialrättsligt skydd för att kunna bedriva 
Bolagets verksamhet samt utveckla och försälja sina produkter. 
Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets balanserade utveck-
lingskostnader till 6,4 MSEK och övriga immateriella anläggnings-
tillgångar till 4,6 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av Bolagets 
totala balansomslutning. Per dagen för Prospektets offentliggö-
rande har Bolaget fem registrerade patent över fem patentfamiljer 
(samt ytterligare ett under behandling) samt det registrerade varu-
märket HAnano Surface®. 

Det finns en risk att eventuella framtida patent samt övriga imma-
teriella rättigheter inte ger Bolaget ett fullgott skydd. Även i det fall 
ett patent beviljas finns en risk att detta inte kommer att kunna 
upprätthållas, alternativt att detta endast kan upprätthållas i be-
gränsad omfattning. Skyddsomfånget för ett patent kan därmed 
potentiellt vara obefintligt alternativt otillräckligt, med resultat att 
konkurrenter med liknande tekniker kan komma att kringgå paten-
tet. Därutöver finns en risk att tredje part kan komma att kringgå 
eller inkräkta på Bolagets framtida patent. Sådana försök kan inne-
bära kostsamma och tidsmässigt långdragna rättstvister. I det fall 
olika patentansökningar skulle avslås kan Bolaget helt eller delvis 
stå utan immateriellt skydd beträffande dess innovationer, vilket 
skulle inverka på Bolagets möjlighet att sälja, marknadsföra eller 
på annat sätt nyttja sina produkter under obestämd tid. Vidare kan 
konkurrenter utveckla motsvarande know-how till den som finns 
inom Promimic, eller att Bolaget inte lyckas skydda sitt kunnan-
de tillräckligt. För den händelse Bolagets konkurrenter kringgår 
Bolagets immateriella skydd eller om Bolagets skydd i övrigt inte 
är tillräckligt omfattande, skulle det påverka Bolagets långsiktiga 
konkurrensstyrka negativt. Bolaget bedömer att förlorade, eller inte 
tillräckligt skyddade, immateriella rättigheter eller tillgångar skulle 
ha medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet samt finan-
siella ställning och skulle kunna leda till nedskrivningar av de redo-
visade immateriella anläggningstillgångarna.

Registrering och regulatoriska krav
Varje nytt implantat som ska marknadsföras av ett implantatbo-
lag behöver godkännas av relevanta regulatoriska myndigheter. 
Detta sker genom en granskningsprocess där producenten som 
ska marknadsföra implantatet skickar in underlag avseende dess 
implantat. Bolagets ytbeläggning är registrerad hos FDA via en 
Masterfile. Bolagets Masterfile refereras därefter till av Bolagets 
amerikanska kunder enligt en etablerad 510(k)-process i samband 
med godkännandet. Detta innebär att det inte krävs ett specifikt 
godkännande avseende Promimics ytbeläggning när nya implantat 

bärande Bolagets ytbeläggning ska genomgå regulatoriska myndig-
heters granskningsprocesser. Däremot är Promimic exponerat för 
regulatorisk risk utanför dess kontroll då Bolaget blir beroende av 
att implantatbolagen uppfyller alla de krav som ställs av regulato-
riska myndigheter. Om kunderna misslyckas med att framgångs-
rikt föra sina ansökningar genom granskningsprocesserna hos 
exempelvis FDA eller för CE-märkning skulle det försämra Bolagets 
framtida intjäningsförmåga och resultera i en lägre tillväxttakt i 
medelhög omfattning.  

Bolaget innehar certifikat enligt ISO 13485 (avser medicintekniska 
produkter) och därutöver har Bolaget genomfört tester enligt ISO 
10993 (avser biokompatibiliteten för medicintekniska produkter för 
att hantera biologisk risk) och detta ingår som en beståndsdel i 
myndigheternas granskning av Bolagets ytmodifiering. Promimic är 
särskilt beroende av ISO 13485 för rätten att sälja medicintekniska 
produkter. Skulle Promimic misslyckas med att upprätthålla den 
standard som krävs för certifieringen i fråga skulle det få en hög 
negativ effekt på Bolagets verksamhet och därmed dess resultat 
och finansiella ställning.

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH ERBJUDANDET

Volatilitet och potentiella investerare kan förlora hela eller 
delar av sin investering
Före Erbjudandet förekommer ingen organiserad handel med Bola-
gets aktier. Nasdaq Stockholm har den 6 april 2022 lämnat bedöm-
ningen att Bolaget uppfyller noteringskraven om upptagande till 
handel på Nasdaq First North Growth Market, under förutsättning 
att spridningskravet för Promimics aktier uppfylls. Det är inte möj-
ligt att förutse hur handeln i Bolagets aktie kan komma att utveck-
las och en investering i värdepapper är alltid förknippad med risk 
och risktagande. Aktiekursen för nyligen noterade bolag kan vara 
särskilt volatil under en period efter noteringen och det föreligger 
en risk för att marknaden inte kommer att vara aktiv och likvid, el-
ler att en aktiv och likvid marknad inte består. Priset i Erbjudandet 
har fastställts av Bolagets styrelse i samråd med Erik Penser Bank 
baserat på ett antal faktorer, inklusive förhandlingar med de som 
åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet, sondering med och in-
tresse från andra investerare av institutionell karaktär, värderingen 
av liknande börsnoterade bolag, bedömning av rådande marknads-
läge samt uppskattningar om Promimics verksamhetsinriktning, 
intjäningsförmåga, finansiella ställning och tillväxtförutsättningar. 
Detta pris kommer inte nödvändigtvis spegla det pris som inves-
terare på marknaden är villiga att köpa och sälja aktierna för efter 
Erbjudandet. Skillnaden mellan köp- och säljpriset kan variera vä-
sentligt från tid till annan, vilket gör det svårare för en aktieägare 
att sälja önskat antal aktier vid en viss tidpunkt och till önskat pris. 
Promimics aktiekurs kan komma att fluktuera till följd av bland an-
nat resultatvariationer i Bolagets finansiella rapporter, det allmän-
na konjunkturläget och förändringar i aktiemarknadens intresse för 
Bolaget och dess aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur 
bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekur-
sen kan därmed komma att påverkas av faktorer som står helt eller 
delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier i Promimic 
bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess kon-
kurrenter och omvärld, generell information om branschen, det all-
männa konjunkturläget samt övrig relevant information. Eftersom 
en investering i aktier kan sjunka i värde finns det en risk att en 
investerare inte får tillbaka det investerade kapitalet.
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Ägare med betydande inflytande
Efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Erbjudandet 
fulltecknas, kommer huvudaktieägarna att inneha totalt cirka 57,8 
procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Följaktligen kommer hu-
vudaktieägarna att ha ett stort inflytande över beslutspunkter som 
läggs fram för Bolagets aktieägare för godkännande, inklusive val 
av styrelseledamöter, möjliga fusioner, konsolideringar eller försälj-
ning av betydande del av Bolagets tillgångar. Huvudaktieägarnas 
intressen är inte nödvändigtvis desamma som Bolagets eller andra 
aktieägares intressen och huvudaktieägarna kan komma att utöva 
inflytande över Bolaget på ett sätt som inte nödvändigtvis överens-
stämmer med andra aktieägares bästa. Huvudaktieägarna, Bolaget 
och andra aktieägare kan till exempel ha motstående intressen av-
seende eventuell vinstutdelning. Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning kan komma att påverkas negativt av sådana 
intressekonflikter.

Icke säkerställda teckningsåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden motsvarande totalt cirka 
63,0 MSEK. Teckningsåtagandena omfattar aktier motsvarande 
cirka 78,8 procent av det totala antal aktier som omfattas av Erbju-
dandet och 22,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter 
Erbjudandets genomförande. Teckningsåtagandena är dock inte 
säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller 
liknande arrangemang, varför det finns en risk för att teckningså-
tagandena inte kommer att infrias.

Om dessa teckningsåtaganden, helt eller delvis, inte skulle infri-
as kan det medföra att hela Erbjudandet inte fulltecknas och att 
Bolaget således får in mindre kapital än planerat. Detta kan ha en 
väsentligt negativ inverkan på Erbjudandets genomförande och yt-
terst tvinga Bolaget att revidera gällande tillväxt- och utvecklings-
planer, vilket kan påverka Bolagets intäkter och finansiella ställning 
negativt.

Framtida utdelning 
Framtida utdelningar och utvecklingen av dessa är beroende av en 
mängd faktorer, och samvariationen mellan dessa, såsom Bolagets 
resultat, finansiella ställning, kassaflöde, rörelsekapitalsbehov, 
eventuella finansiella restriktioner, framtidsutsikter och utdelnings-
policy. En investerare måste därför vara medveten om riskerna i 
Bolagets verksamhet och hur de påverkar Bolagets möjlighet att 
ta sig till en position då utdelning blir aktuell. Utebliven utdelning 
kan reducera den totala avkastningen på investeringen och därmed 
även värdet på en investerares investerade kapital. Promimic är ett 
tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras att avsättas till 
utveckling av verksamheten. Någon aktieutdelning är därför inte 
planerad för de kommande åren.

Investerare i andra jurisdiktioner kan vara föremål för sär-
skilda aktierelaterade risker
Erbjudandet enligt detta Prospekt lämnas enbart till allmänheten 
i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utlandet. 
Bolagets aktier kommer att noteras på Nasdaq First North Growth 
Market i SEK och eventuell utdelning på Bolagets aktier kommer att 
utbetalas i SEK. Promimics rapporteringsvaluta är SEK. På grund 
av detta kan investerare vars referensvaluta inte är SEK drabbas av 
negativa värdeförändringar på sina innehav och eventuella utdel-
ningar hänförliga valutakursförändringar om värdet på SEK sjunker 
i förhållande till respektive investerares referensvaluta. Dessutom 
kan investerare vars referensvaluta inte är SEK drabbas av ytterli-
gare transaktionskostnader vid konvertering av SEK till en annan 
valuta. Vidare kan skattelagstiftningen i såväl Sverige som inves-
terarens hemland påverka intäkterna från eventuell utdelning som 
utbetalas. Investerare vars referensvaluta inte är SEK uppmanas 
därför att söka finansiell rådgivning. Skillnader i valutakurser kan 
ha en väsentlig negativ inverkan på värdet på aktieinnehav eller be-
talda utdelningar.

Därutöver så kan det finnas begränsningar i nationell värdepap-
perslagstiftning i vissa jurisdiktioner som medför att aktieägare i 
sådana jurisdiktioner inte har möjlighet att delta i nyemissioner och 
andra erbjudanden om överlåtbara värdepapper till allmänheten. 
Om Promimic i framtiden emitterar nya aktier med företrädesrätt 
för Bolagets aktieägare kan aktieägare i vissa jurisdiktioner vara 
föremål för begränsningar som exempelvis innebär att de inte kan 
delta i sådana nyemissioner eller att deras deltagande på annat 
sätt försvåras eller begränsas. Sådana begränsningar utgör en 
betydande risk för aktieägare i andra jurisdiktioner där sådana be-
gränsningar är tillämpliga. 
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INFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN
ALLMÄN INFORMATION OM AKTIERNA
Aktierna i Promimic har emitterats i enlighet med svensk rätt och 
bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är 
förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter 
som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlig-
het med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktiens ISIN-kod är 
SE0017487242 med kortnamn PRO.

Promimic är ett publikt avstämningsbolag och Bolagets aktier är 
kontoförda i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Re-
gistret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga 
aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Aktierna i Bolaget är denomi-
nerade i SEK, är av samma klass och är utställda till innehavare.

Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är re-
gistrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Samtliga aktier är 
emitterade och fullt betalda. Varje aktie berättigar till en (1) röst 
på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid 
bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företräd-
da aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya 
aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med 
aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med 
stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid 
en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av 
överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. 
Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet.

Skattelagstiftningen i respektive investerares medlemsstat och 
Bolagets registreringsland kan komma att inverka på inkomsterna 
från värdepapperen.

BEMYNDIGANDEN
Vid extra bolagsstämman den 5 april 2022 beslutades att bemyn-
diga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till 
nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktie-
ägarna, besluta om nyemission av aktier i syfte att stärka Bolagets 
kassa samt sprida aktier till allmänheten och andra investerare i an-
slutning till den planerade noteringen av bolagets aktier på Nasdaq 
First North Growth Market eller vid en private placement.

Vidare beslutades vid årsstämman den 14 mars 2022 att bemyndi-
ga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvi-
kelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av 
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till nya 
aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teck-
ningsoptioner och/eller konvertibler vilka ska kunna genomföras 
som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 
10 procent av det vid tidpunkten för respektive emissionsbeslut 
registrerade aktiekapitalet. Emissionskursen ska fastställas på 
marknadsmässiga villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädes-
rätt ska endast kunna ske i samband med förvärv av verksamheter, 
bolag, andelar i bolag samt rättigheter eller för Bolagets fortsatta 
expansion. Om  styrelsen beslutar om emission med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen snabbt 
och effektivt ska kunna emittera aktier i bolaget att användas som 
betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett effektivt 
och billigt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel.

ERBJUDANDET
Erbjudandets genomförande beslutades av styrelsen den 5 april 
2022 och är villkorat att slutligt godkännande om upptagande till 
handel erhålls från Nasdaq. Anmälningsperioden löper mellan den 
7 och den 22 april 2022. Erbjudandet genomförs i enlighet med 
svensk rätt och valutan för Erbjudandet är SEK. Erbjudandet för-
väntas registreras vid Bolagsverket omkring vecka 17, 2022. Den 
angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma 
att ändras.

UTDELNING
Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning 
ombesörjs av Euroclear. Utdelning får endast ske med ett sådant 
belopp att det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets 
bundna egna kapital och endast om utdelningen framstår som 
försvarlig med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art, om-
fattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt 
(ii) Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt 
(den så kallade försiktighetsregeln). Som huvudregel får aktieägar-
na inte besluta om utdelning av ett större belopp än vad styrelsen 
föreslagit eller godkänt. Rätt till utdelning tillkommer den som är 
registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på 
den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstäm-
man. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie 
genom Euroclears försorg. Utdelning kan även ske i annan form än 
kontant utdelning (så kallad sakutdelning). Om aktieägare inte kan 
nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på 
Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskrip-
tion. Fordran förfaller som huvudregel efter tio år. Vid preskription 
tillfaller hela beloppet Bolaget. Bolaget tillämpar inte några restrik-
tioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till 
aktieägare bosatta utanför Sverige, med undantag för eventuella 
begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetal-
ning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Skatte-
lagstiftningen i såväl Sverige som aktieägarens hemland kan påver-
ka intäkterna från eventuell utdelning som utbetalas, se mer under 
avsnittet ”Skattefrågor i samband med Företrädesemissionen” 
nedan. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i 
Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

SKATTEFRÅGOR I SAMBAND MED
FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Skattelagstiftningen i investerarens hemland och Sverige kan inverka 
på eventuella inkomster som erhålls från de aktier som erbjuds genom 
Erbjudandet. Beskattning av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbe-
skattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, 
beror på varje enskild aktieägares specifika situation, exempelvis ifall 
aktieägaren är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige, om 
aktieägaren förvarar aktierna på ett investeringssparkonto, eller om 
aktieägaren äger aktierna som fysisk eller juridisk person. Vidare gäl-
ler särskilda skatteregler för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis 
investmentföretag och försäkringsföretag, och vissa typer av investe-
ringsformer. Varje innehavare av aktier bör därför rådfråga en skatte-
rådgivare för att få information om de särskilda konsekvenserna som 
kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten 
av utländska skatteregler och skatteavtal.
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OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN
OCH TVÅNGSINLÖSEN
Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbju-
danden som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Ta-
keover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköp-
serbjudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, och 
kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (så kallad budplikt). 
Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med 
närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre tionde-
lar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag. 

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder 
som är ägnade att försämra förutsättningarna för ett erbjudandes 
lämnande eller genomförande, om styrelsen eller verkställande 
direktören i bolaget har grundad anledning att anta att ett sådant 
erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har 
lämnats.

Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieägare under ac-
ceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt att 
antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. En aktieägare som 
har accepterat ett offentligt uppköpserbjudande är som utgångs-
punkt bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under vissa 
omständigheter återkalla sin accept, till exempel om lämnad ac-
cept har varit villkorad av uppfyllandet av vissa villkor. Om en aktie-
ägare väljer att förkasta, eller inte besvarar, ett offentligt uppköp-
serbjudande kan aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen 
för det fall den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav som 
representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebolaget genom 
erbjudandet. 

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som innehar 
mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas rös-
tvärde, har en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier 
som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. På motsvarande 
sätt har den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av 
majoritetsaktieägaren. Priset på aktier som inlöses genom tvångs-
inlösen kan fastställas på två sätt. Om majoritetsaktieägaren har 
lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till andra aktieägare vilket 
accepterats av minst nio tiondelar av aktieägarna, ska lösenbelop-
pet motsvara det erbjudna vederlaget för aktierna, om inte särskil-
da skäl motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för aktierna 
motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning av aktierna 
under normala förhållanden. Denna process för bestämmande av 
skälig ersättning för aktier som inlösen genom tvångsinlösen ut-
gör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket har till 
syfte att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare. Even-
tuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän. 

Promimics aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till 
följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte fö-
rekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Promi-
mics aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. 
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NÄRMARE UPPGIFTER OM ERBJUDANDET
ERBJUDANDET
Styrelsen för Promimic har beslutat att genomföra en ägarspridning 
av aktierna i Bolaget genom en nyemission av aktier. Allmänheten i 
Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt 
erbjuds att teckna högst 5 000 000 nyemitterade aktier samt, vid 
starkt intresse, ytterligare 500 000 befintliga aktier i Bolaget genom 
en Övertilldelningsoption. Erbjudandet och Övertilldelningsoptio-
nen uppgår till sammanlagt 88 MSEK, varav 80 MSEK, före trans-
aktionskostnader, tillfaller Promimic. Erbjudandet riktar sig till all-
mänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och 
internationellt. Erbjudandets genomförande är villkorat slutligt 
godkännande om upptagande till handel av Nasdaq. Inga befintliga 
aktier i Övertilldelningsoptionen kommer tilldelas privatpersoner. 

Aktieägare i Bolaget kan, med anledning av Erbjudandet, komma 
att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med upp till 5 000 000 aktier, 
motsvarande 28,8 procent, givet att Erbjudandet fulltecknas.

ÖVERTILLDELNINGSOPTION
För att täcka efterfrågan vid eventuell överteckning i Erbjudandet har 
Säljande Aktieägare åtagit sig att erbjuda ytterligare högst 500 000 
aktier, motsvarande högst 8 MSEK, som kan komma att tilldelas 
tecknare i Erbjudandet genom en Övertilldelningsoption. Övertilldel-
ningsoptionen omfattar således högst 9,1 procent av det totala anta-
let aktier som omfattas av Erbjudandet. Aktier i Övertilldelningsoptio-
nen kommer att förvaras avskilt från nyemitterade aktier i övrigt och 
kommer endast att tilldelas vissa utvalda investerare. Inga befintliga 
aktier i Övertilldelningsoptionen kommer således tilldelas privatper-
soner. Se under ”Information om Säljande Aktieägare” för närmare 
information avseende Säljande Aktieägare.

Under de kommande 30 kalenderdagar från den första dagen för han-
del i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market kan aktierna 
i Övertilldelningsoptionen utnyttjas helt eller delvis för stabiliserings-
åtgärder. Se under ”Stabiliseringsåtgärder” för närmare information.

Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att täcka even-
tuell överteckning i Erbjudandet.

ERBJUDANDEPRIS OCH PRISSÄTTNING
Erbjudandepriset har fastställts av styrelsen i Promimic i samråd 
med Erik Penser Bank och uppgår till 16,00 SEK per aktie. Detta 
motsvarar ett värde på Bolagets aktier om cirka 198,2 MSEK före 
Erbjudandets genomförande. Erbjudandepriset har i huvudsak fast-
ställts baserat på diskussioner med potentiella Cornerstone-inves-
terare som ägde rum under januari och februari 2022. Under denna 
period erbjöds investerare att indikera intresse för att teckna aktier 
i Bolaget. Resultatet av dessa diskussioner var att Cornerstone-in-
vesterare uttryckte sin avsikt att anmäla sig för teckning av aktier 
i Erbjudandet till samma pris som övriga investerare, motsvarande 
16,00 SEK per aktie. Mot bakgrund av detta bedöms erbjudande-
priset vara marknadsmässigt. I tillägg till ovan är erbjudandepri-
set baserat på diskussioner mellan styrelsen i Promimic och Erik 
Penser Bank kring Bolagets långsiktiga affärsutsikter. I samband 
med dessa diskussioner har även en viss jämförelse gjorts med 
marknadspriset för andra noterade bolag med liknande affärsmo-
dell och verksamhetsinriktning.

KOSTNADER SOM ÅLÄGGS INVESTERARE
Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet.

ANMÄLAN
Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 7 april 2022 
till och med den 22 april 2022 och avse lägst 350 aktier, motsvaran-
de 5 600 SEK. Anmälan är bindande och ska vara Erik Penser Bank 
tillhanda senast kl 17.00 den 22 april 2022. Endast en anmälnings-
sedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än 
en anmälningssedel insändes kommer enbart den först inkomna 
att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Anmälan ska göras på en sär-
skild anmälningssedel som kan beställas från Erik Penser Bank via 
telefon, e-post eller laddas ned från www.penser.se. Anmälnings-
sedeln finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.promimic.
com. Anmälningssedeln insändes enligt nedan instruktion:

Erik Penser Bank Emissionsavdelningen/Promimic Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress: Apelbergsgatan 27
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se Webbplats: www.penser.se

Observera att om du har depå hos förvaltare ska anmälan om teck-
ning av aktier i Erbjudandet ske genom förvaltaren. I sådant fall ska 
anmälan ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Observera att om du har en depå med specifika regler för värde-
papperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller 
kapitalförsäkring, bör du kontrollera med din förvaltare om och hur 
du har möjlighet att teckna aktier i Erbjudandet.

ANSTÄLLDA I PROMIMIC
Anställda i Promimic som önskar förvärva aktier i Promimic i Erbju-
dandet ska följa särskilda instruktioner från Bolaget. Anställda kan 
komma att erhålla prioriterad tilldelning med ett värde på upp till 
30 000 SEK per anställd.

MINSTA TECKNINGSPOST
Anmälan om förvärv av aktier ska avse lägst 350 aktier, vilket mot-
svarar 5 600 SEK. 

ANMÄLNINGSPERIOD
Anmälan om förvärv av aktier ska ske under perioden 7 april 2022 
till och med den 22 april 2022. Styrelsen förbehåller sig rätten att 
förkorta eller förlänga anmälningsperioden samt tiden för betalning. 

BEGRÄNSNING AV ERBJUDANDET
Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstiftningen 
riktar sig Företrädesemissionen inte till personer som är bosatta 
eller har registrerad adress i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, 
Schweiz, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller andra län-
der där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering 
eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Anmälan om 
intresse att förvärva aktier i Erbjudandet från investerare med re-
gistrerad adress i något av ovanstående länder kan komma att an-
ses vara ogiltiga och följaktligen lämnas utan hänseende.
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KRAV PÅ NID-NUMMER FÖR FYSISKA PERSONER
Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en 
global identifieringskod för privatpersoner. Enligt MiFID II har alla 
fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer 
och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepap-
perstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan Erik Penser 
Bank vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska per-
sonen i fråga. Om du enbart har svenskt medborgarskap består 
ditt NID-nummer av beteckningen ”SE” följt av ditt personnummer. 
Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt 
NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information 
om hur NID-nummer erhålls, kontakta ditt bankkontor. Tänk på att 
ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på 
anmälningssedeln.

KRAV PÅ LEI-KOD FÖR JURIDISKA PERSONER
Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juri-
diska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och 
med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en 
värdepapperstransaktion. Om sådan kod saknas får Erik Penser 
Bank inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

TILLDELNING 
Tilldelning av aktier beslutas av Promimics styrelse i samråd med 
Erik Penser Bank. Syftet med tilldelningen kommer vara att säk-
ra en god ägarbild med kvalitativt ägande för att stödja Bolagets 
vidare utveckling och att uppnå en adekvat ägarspridning bland 
allmänheten för att uppfylla Nasdaqs spridningskrav samt skapa 
förutsättningar för en likvid och regelbunden handel med Bolagets 
aktie. Prioriterad tilldelning kan komma att ske till Bolagets anställ-
da, dock kan prioriteringen ske till ett belopp motsvarande högst 
30 000 SEK per anställd. Vidare kan strategiska investerare  och 
teckningar via Erik Penser Bank komma att prioriteras. I händelse 
av att Erbjudandet övertecknas kan anmälan resultera i utebliven 
tilldelning.

BESKED OM TILLDELNING
Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmed-
delande omkring den 25 april 2022. När styrelsen i Promimic beslu-
tat om tilldelning av aktier bland de som anmält intresse för förvärv 
av aktier i Bolaget upprättas och distribueras avräkningsnotor till 
de parter som erhållit tilldelning. Detta sker i anslutning till offent-
liggörandet av utfallet i Erbjudandet omkring den 25 april 2022. De 
som inte tilldelats aktier kommer inte att erhålla någon avräknings-
nota eller något meddelande. De som anmält teckning via förval-
tare ska kontakta sin förvaltare för besked om eventuell tilldelning 
i Erbjudandet. Handel med Bolagets aktie kommer inledas den 29 
april 2022 givet att sedvanliga villkor uppfylls.

BETALNING AV AKTIER
De som erhållit tilldelning ska betala tilldelade aktier i enlighet med 
anvisningarna på utsänd avräkningsnota senast på likviddagen den 
28 april 2022 eller, om teckning skett via förvaltare, i enlighet med 
respektive förvaltares betalningsrutin.

LEVERANS AV AKTIER
Leverans av aktier sker till anvisat VP-konto, servicekonto eller 
värdepappersdepå så snart som möjligt efter att betalningen har 
registrerats, vilket normalt innebär upp till två bankdagar efter be-
talning. Om anmälan har skett direkt via förvaltare sker leverans av 
tilldelade aktier i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

RÄTT TILL UTDELNING
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det 
att aktierna har förts in i Bolagets aktiebok.

NOTERING AV AKTIERNA PÅ NASDAQ FIRST NORTH 
GROWTH MARKET
Under förutsättning att Nasdaq First North Growth Market beviljar 
Bolagets ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North 
Growth Market beräknas första dag för handel till den 29 april 2022.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE
Om någon negativ händelse inträffar som väsentligen försämrar 
Bolagets ställning eller framtidsutsikter eller om det inträffar en 
omständighet eller framkommer information som enligt Erik Pen-
ser Banks bedömning föranleder omprövning av lämpligheten av 
Erbjudandet, har Erik Penser Bank rätt att säga upp avtalet med Bo-
laget fram till likviddagen den 28 april 2022. Om Erik Penser Bank 
säger upp avtalet kan Erbjudandet avbrytas. I sådant fall kommer 
varken leverans av eller betalning för aktier inom Erbjudandet att 
genomföras.

ÅTERKALLELSE AV ERBJUDANDET
Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet. Erbjudan-
det är villkorat av att intresset för Erbjudandet, enligt styrelsens be-
dömning, är tillräckligt stort för att skapa nödvändiga förutsättning-
ar för en ändamålsenlig handel med aktierna i Promimic, samt att 
Nasdaq First North Growth Markets spridningskrav uppfylls genom 
Erbjudandet. Erbjudandet är vidare villkorat av att inga händelser 
inträffar som bedöms kunna ha så pass väsentlig negativ inverkan 
på Bolaget, dess verksamhet och affärsutsikter, att Erbjudandet 
är olämpligt att genomföra. Om ovanstående villkor inte uppfylls 
kan Erbjudandet komma att avbrytas. Ett eventuellt avbrytande av 
Erbjudandet kommer meddelas genom pressmeddelande så snart 
som möjligt och senast den 28 april 2022. För det fall Erbjudandet 
avbryts kommer varken leverans av eller betalning för aktier inom 
Erbjudandet att genomföras.

UPPSKATTADE KOSTNADER FÖR ERBJUDANDET
Kostnaderna för Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 6 MSEK och 
består huvudsakligen av ersättning till finansiell och legal rådgivare 
samt noteringskostnader till Nasdaq First North Growth Market.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET
Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmed-
delande, vilket beräknas ske omkring den 25 april 2022.

ÖVRIG INFORMATION 
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden. 
Sådan eventuell förlängning kommer att offentliggöras före anmäl-
ningsperiodens utgång. En teckning av nya aktier är oåterkallelig 
och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya 
aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan 
komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbeta-
las för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmä-
lan 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. För sent inkommen in-
betalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast 
på begäran. Erik Penser Bank agerar finansiell rådgivare och emis-
sionsinstitut åt Bolaget. Att Erik Penser Bank är emissionsinstitut 
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innebär inte i sig att Erik Penser Bank betraktar den som anmält 
sig i Erbjudandet (”Tecknaren”) som kund hos Erik Penser Bank för 
placeringen. Följden av att Erik Penser Bank inte betraktar Teck-
naren av aktier som kund för placeringen är att reglerna om skydd 
för investerare i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden inte 
kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland annat 
att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebe-
dömning kommer att ske beträffande placeringen. Förvärvaren av 
aktier ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfaren-
heter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med 
placeringen.

TECKNINGSÅTAGANDEN
Nedan följer en redogörelse för de investerare som lämnat teck-
ningsåtaganden gentemot Bolaget inför förestående Erbjudande. 
Teckningsåtagandena har lämnats av kvalificerade investerare.

ÅTAGANDEN FRÅN CORNERSTONE-INVESTERARE
I ERBJUDANDET
K-Svets Ventures AB, Chalmers Ventures AB, Karolinska Develop-
ment AB, Marinvest AB, Erik Penser Bank (för kunders räkning), 
Hans Andersson Holding AB, Jovitech AB och Aktiebolaget Wes-
tergyllen (gemensamt benämnda ”Cornerstone-investerare”) har 
åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande ett samman-
lagt värde om 63,0 MSEK. I tabellen “Teckningsåtaganden” nedan 
redovisas respektive Cornerstone-investerares teckningsåtagande 
i Erbjudandet. Cornerstone-investerares åtaganden har dock inte 
säkerställts genom bankgarantier, spärrade medel, pantsatta sä-
kerheter eller liknande arrangemang.

ÅTAGANDE ATT AVSTÅ FRÅM ATT SÄLJA AKTIER 
(LOCK-UP)
Befintliga ägare i Promimic, vilka presenteras i tabellen på efterföl-
jande sida, har gentemot Erik Penser Bank åtagit sig att, med vissa 
undantag, under en period om tolv månader från första dag för han-
del i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market avstå 
från att sälja sina aktier i Bolaget eller genomföra andra transak-
tioner med motsvarande effekt som en försäljning (”Lock-up Åtag-
andet”). Lock-up Åtagandet omfattar totalt 11 445 850 aktier vilket 
motsvarar cirka 92,4 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet 
och cirka 65,8 procent av aktierna i Bolaget efter Erbjudandet un-
der förutsättning att Erbjudandet fulltecknas och redogörs för på 
efterföljande sida. Överlåtelsebegränsningar som beskrivs ovan är 
föremål för sedvanliga begränsningar och undantag, till exempel 
godtagandet av ett erbjudande till samtliga aktieägare i Bolaget i 
enlighet med svenska take over-regler, försäljning eller annan avytt-
ring av aktier som ett resultat av ett offentligt uppköpserbjudande 
avseende Bolaget, eller där överföring av aktierna krävs till följd av 
legala, administrativa eller rättsliga krav. Därutöver kan Erik Penser 
Bank bevilja undantag från relevant åtagande om det, från fall till 
fall, anses lämpligt av Erik Penser Bank, varvid aktierna kan kom-
ma att, genom Erik Penser Banks försorg, bjudas ut till försäljning 
eller avyttras på annat sätt. Efter att lock-up-perioden löpt ut står 
det aktieägaren som berörts av lock-up-perioden fritt att sälja sina 
aktier i Promimic.

TECKNINGSÅTAGANDEN

CORNERSTONE-INVESTERARE TECKNINGSÅTAGANDE, AKTIER TECKNINGSÅTAGANDE, MSEK ANDEL AV ERBJUDANDET

K-Svets Ventures AB 2 187 500 35 000 000 43,75%

Chalmers Ventures AB 356 250 5 700 000 7,13%

Karolinska Development AB 312 500 5 000 000 6,25%

Marinvest AB 312 500 5 000 000 6,25%

Erik Penser Bank för kunders räkning 268 750 4 300 000 5,38%

Hans Andersson Holding AB 187 500 3 000 000 3,75%

Jovitech Invest AB 187 500 3 000 000 3,75%

Aktiebolaget Westergyllen 125 000 2 000 000 2,50%

TOTALT 3 937 500 63 000 000 78,75%
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LOCK UP

AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV ERBJUDANDET (%)

K-Svets Venture AB 5 031 340 40,6

Kdev Investments AB 2 523 920 20,4

Chalmers Ventures AB 882 260 7,1

Firma Andersson & Kjellin AB 691 360 5,6

ALMI Invest AB 534 540 4,3

ALMI Invest Västsverige AB 423 550 3,4

Per Kjellin 374 430 3,0

Martin Andersson 374 430 3,0

Bassholmen AB 150 000 1,2

G.F Bergmann Förvaltning AB 101 380 0,8

Tommy Karlsson 75 000 0,6

Philip Löchen 52 500 0,4

C-Rock Wildlife AB 50 110 0,4

Anders Wallsten 50 000 0,4

DHO Förvaltning AB 30 000 0,2

Magnus Larsson 29 500 0,2

Lundin Growth Incentive AB 29 060 0,2

SanLen Invest AB 20 000 0,2

Chris Whitfield 13 730 0,1

Ulf Brogren 8 740 0,1

TOTALT 11 445 850 92,4

INFORMATION OM SÄLJANDE AKTIEÄGARE

AKTIEÄGARE ADRESS LEI-KOD LEGAL FORM REGISTRERINGSLAND
OCH JURISDIKTION

ALMI Invest Västsverige AB Lindholmspiren 5
417 56 Göteborg

549300ZXIZXN8OE-
2NA09 Aktiebolag Sverige

STABILISERINGSÅTGÄRDER
I samband med Erbjudandet kan Erik Penser Bank komma att ge-
nomföra transaktioner som stabiliserar marknadspriset på aktien 
eller bibehåller aktiens kurs på nivåer som avviker från vad som an-
nars skulle varit fallet på marknaden. Stabiliseringsåtgärder kom-
mer inte under några omständigheter att genomföras till ett högre 
pris än det fastställda priset per aktie i Erbjudandet. Stabiliserings-
åtgärder syftar till att stödja marknadspriset på aktierna och kan 
komma att vidtas under en period från och med första dagen för 
handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market till 
och med 30 kalenderdagar därefter. Som ett resultat av sådana sta-
biliseringsåtgärder kan marknadspriset på Bolagets aktier vara hö-
gre än det annars skulle vara på marknaden. Stabiliseringsåtgärder 
kan komma att genomföras på Nasdaq First North Growth Market, 
OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomför-
as när som helst.

Det finns inte någon garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer 
att genomföras, och Erik Penser Bank har ingen skyldighet att ge-
nomföra sådana åtgärder och om de vidtas kan de när som helst 
avbrytas utan förvarning. Inom en vecka efter stabiliseringsåtgär-
der har utförts kommer Erik Penser Bank att tillkännage, i enlighet 
med artikel 5 (4) i Europeiska unionens marknadsmissbruksförord-
ning 596/2014, i vilken omfattning, om någon, stabiliseringsåtgär-
der har vidtagits, de datum då stabiliseringsåtgärder vidtogs, samt 
inom vilket prisintervall stabiliseringsåtgärder vidtogs. 

INFORMATION OM SÄLJANDE AKTIEÄGARE
Utöver de aktier som erbjuds av Promimic erbjuder Säljande Aktieä-
gare ytterligare 500 000 befintliga aktier i Övertilldelningsoptionen 
givet att denna utnyttjas till fullo. Information om Säljande Aktieä-
gare framgår av tabellen nedan.
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STYRELSE & LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
STYRELSE
Enligt Promimics bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter. Promimics styrelse 
består för närvarande av åtta (8) styrelseledamöter. Styrelsen har sitt säte i Mölndals kommun. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill 
slutet av årsstämman 2022.

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

NAMN BEFATTNING TILLTRÄDESÅR BOLAGET OCH DESS LEDNING STÖRRE AKTIEÄGARE

Tommy Karlsson Styrelseordförande 2019 Ja Ja
Helena Brisby Styrelseledamot 2021 Ja Ja
Håkan Krook Styrelseledamot 2017 Ja Ja
Inger Rydin Styrelseledamot 2021 Ja Ja
Johan Dighed Styrelseledamot 2021 Ja Nej
Martin Andersson Styrelseledamot 2021 Nej Ja
Patrik Sjöstrand Styrelseledamot 2017 Ja Ja
Pehr Abrahamsson Styrelseledamot 2021 Ja Ja

TOMMY KARLSSON
Styrelseordförande sedan 2019.
Född: 1946.
Utbildning: Politices magisterexamen, Uppsala universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Jurk Group AB.
Innehav: 75 000 aktier och 8 876 teckningsoptioner (Teckningsoptionsprogram 2020/2023) per dagen för 
Prospektet.

HELENA BRISBY
Styrelseledamot sedan 2021.
Född: 1965.
Utbildning: Legitimerad läkare, specialistläkare i ortopedi och medicin doktorsexamen, professor och överlä-
kare i ortopedi vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Inventra AB och i Dynaspine Diagnostics AB. Vidare är Hele-
na styrelsemedlem i Doktor Felix Neubergs stiftelse, Sahlgrenskas ryggkirurgiska forskningsfond och Execu-
tive committe i the International Society for Study of the Lumbar Spine (ISSLS) (forskningssammanslutning). 
Helena är proprefekt för Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Innehav: 0 aktier och 0 teckningsoptioner per dagen för Prospektet.

HÅKAN KROOK
Styrelseledamot sedan 2017.
Född: 1966.
Utbildning: Civilekonomexamen, Karlstads universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Håkan innehar rollen som styrelseordförande i Winningtemp AB och styrelse-
ledamot i ALUWAVE AB, Uniseed AB, LumenRadio AB, Halon Security AB, Parakey AB, Sigmastocks AB, Sigma-
stocks Neo AB samt rollen som styrelseledamot och verkställande direktör i Sjunnesson & Krook Väst AB och 
rollen som extern verkställande direktör i Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ). Vidare innehar Håkan 
rollen som styrelseordförande i YouPic AB samt rollen som styrelsesuppleant i Gastrofy AB, Metry AB och I 
Dialogtrail AB. Vidare är Håkan Investment Director hos Chalmers Ventures samt General Partner i Innovation 
Seed Fund AB.
Innehav: 0 aktier och 0 teckningsoptioner per dagen för Prospektet.
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INGER RYDIN
Styrelseledamot sedan 2021.
Född: 1957.
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga nuvarande befattningar: Inger är styrelseordförande i Mevia AB och är styrelseledamot i Inger Rydin AB, 
samt innehar rollen som COO (interim) i Integrum AB.
Innehav: 0 aktier och 0 teckningsoptioner per dagen för Prospektet. 

JOHAN DIGHED
Styrelseledamot sedan 2021.
Född: 1973
Utbildning: Jur. kand., Lunds universitet.
Övriga nuvarande uppdrag: Johan är chefsjurist och extern vice VD i Karolinska Development AB. Johan är 
vidare styrelseordförande i KD Incentive AB, KCIF Fund Management AB, KDev Invest Consulting AB samt 
styrelseledamot i KDev Investments AB, AnaCardio AB, AnaCardio R&D AB och AnaCardio Holding AB. Vidare 
är Johan styrelsesuppleant i Modus Therapeutics AB och i ITKnowledge STHLM AB.
Innehav: 0 aktier och 0 teckningsoptioner per dagen för Prospektet.

MARTIN ANDERSSON
Styrelseledamot sedan 2021. Bolagets medgrundare.
Född: 1974.
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik och teknisk doktor i materialteknik, samt docent och professor i nanoke-
mi, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga nuvarande uppdrag: Martin innehar rollen som styrelseordförande i Vitroprobe Analytics AB, Aquam-
modate AB, Amferia AB, samt rollen som styrelseledamot i Firma Andersson och Kjellin AB. Vidare är Martin 
professor vid Chalmers Tekniska Högskola.
Innehav: 374 430 aktier och 3 443 teckningsoptioner (Teckningsoptionsprogram 2017/2022) per dagen för 
Prospektet. Därutöver äger Firma Andersson & Kjellin, ett bolag som Martin Andersson äger till 25 procent, 691 
360 aktier i Bolaget per dagen för Prospektet.

PATRIK SJÖSTRAND
Styrelseledamot sedan 2017.
Född: 1973.
Utbildning: Ingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga nuvarande uppdrag: Patrik innehar rollen som delägare och styrelseledamot i Cliff Design AB. Vidare 
innehar Patrik rollen som styrelseledamot i Metrum Sweden AB, Recycling United Scandinavia AB, Mevia AB, 
Econans AB Nordic SeaFarm AB samt Ostrea Aquaculture Sweden AB. Patrik innehar även rollen som sty-
relsesuppleant i Ostrea Real Estate AB och Ostrea Production Sweden AB. Vidare innehar Patrik rollen som 
Investment Manager på Almi Invest Västsverige AB.
Innehav: 0 aktier och 0 teckningsoptioner per dagen för Prospektet.

PEHR ABRAHAMSSON
Styrelseledamot sedan 2021.
Född: 1967.
Utbildning: Filosofie Magisterexamen vid Företagsekonomiska Institutionen, Lunds universitet samt Executive 
Program vid Harvard Business School.
Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Jolife AB samt P.C. Sweden Holding AB, samt rollen som Division 
Director för Stryker AB i Norden och Benelux.
Innehav: 0 aktier och 0 teckningsoptioner per dagen för Prospektet.
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

NAMN BEFATTNING TILLTRÄDESÅR

Magnus Larsson VD 2017
Annelie Skafte Persson CFO 2021
Ulf Brogren CCO 2019 (anställd sedan 2007)

MAGNUS LARSSON
VD (sedan 2017)
Anställd sedan 2017.
Född: 1963.
Utbildning: Civilekonomprogrammet, Lunds universitet.
Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Altostratus Tandvård AB.
Innehav: 29 500 aktier och 40 659 teckningsoptioner (Teckningsoptionsprogram 2017/2022, Teckningsop-
tionsprogram 2020/2023 samt Teckningsoptionsprogram 2021/2024) per dagen för Prospektet.

ANNELIE SKAFTE PERSSON
CFO (sedan 2021)
Anställd sedan 2021. 
Född: 1965.
Utbildning: Executive Master of Business Administration, samt civilekonom från Handelshögskolan vid Göte-
borgs universitet.
Övriga nuvarande uppdrag: Annelie är ägare av, och styrelseledamot i, A Skafte Management AB, styrelsesupp-
leant i JP Software AB samt CFO i Meva Energy AB.
Innehav: 0 aktier och 0 teckningsoptioner per dagen för Prospektet.

ULF BROGREN
CCO sedan 2019, anställd sedan 2007. 
Född: 1973.
Utbildning: Filosofie kandidatexamen i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.
Övriga nuvarande uppdrag: –.
Innehav: 8 740 aktier och 13 141 teckningsoptioner (Teckningsoptionsprogram 2017/2022 och Teckningsop-
tionsprogram 2020/2023) per dagen för Prospektet.



35

PROMIMIC LEDNINGSGRUPP 
Utöver Bolagets ledande befattningshavare så opererar Promimic med en erfaren ledningsgrupp bestående av fem personer med djupa kun-
skaper och omfattande branscherfarenhet för att leda Bolaget idag samt utveckla och driva tillväxten framåt. 

Per Kjellin är Bolagets CTO och medgrundare och har en doktorsexamen i Material och Ytkemi från Chalmers. Han står bakom samtliga bevil-
jade och ansökta patent för Bolaget. Hans djupa kunskaper inom ytkemi och drivande roll i processen att implementera Bolagets teknologier 
hos kunder världen över är helt avgörande för Bolagets tillväxt.

Ulf Brogren har varit med sedan Bolaget grundades och har lett utvecklingen från innovationsföretag till etablerad leverantör av spetsteknologi 
på den internationella implantatmarkanden. Han var Bolagets VD under perioden 2007 till 2017. Därefter flyttade Ulf till USA och etablerade Bo-
lagets amerikanska verksamhet, vilket är fundamentet för Bolagets framtida tillväxt. Han rekryterade även Chris Whitfield, Bolagets nuvarande 
VD i USA, varefter han återvände till Sverige för att anta rollen som CCO för att med sin långa erfarenhet fortsätta leda Bolagets kommersiella 
och strategiska utveckling. 

Chris Whitfield har över 20 års erfarenhet i ledande positioner inom ortopediska implantatbolag i USA, framförallt inom marknadssegmentet 
implantat för ryggkirurgi. Hans nätverk och branschkunskaper är en viktig del i utvecklingen av och genomförandet av Bolagets tillväxtstrategi. 

Bolagets CFO, Annelie Skafte Persson, är väl förtrogen med att ta teknik- och tillväxtbolag till börsen. Annelie har en lång erfarenhet från 
medicintekniska bolag och har arbetat som koncernredovisningschef för Nobel Biocare och inom olika finansfunktioner hos AstraTech (idag 
DentspySirona Implants). Hennes erfarenheter och bakgrund är viktig när Bolaget nu går in i en avgörande tillväxtfas.

Promimics VD, Magnus Larsson, har en gedigen bakgrund genom 15 år i ledande positioner hos marknadsledarna inom dentala implantat. 
Han har arbetat för Straumann, Nobel Biocare och senast DentsplySirona Implants. Från dessa uppdrag har han erfarenhet av att etablera nya 
ytteknologier på den internationella implantatmarknaden samt leda bolag i stark tillväxt. Magnus djupa insikter i dentalbranschen är avgöran-
de för hur Promimic skall utveckla sin affär mot dessa kunder. Han har också gedigna erfarenheter från läkemedelsindustrin och komplexa 
utvecklingsprojekt.

Insynspersoner, det vill säga ledande befattningshavare, för Promimic är Magnus Larsson, Annelie Skafte Persson och Ulf Brogren. 

PER KJELLIN
CTO (sedan 2006). Bolagets medgrundare.
Född: 1972.
Utbildning: Ph.D i Materialvetenskap och ytkemi från Chalmers tekniska högskola.
Övriga nuvarande uppdrag: –.
Innehav: 374 430 aktier och 5 800 teckningsoptioner (Teckningsoptionsprogram 2017/2022 och Teckningsop-
tionsprogram 2020/2023) per dagen för Prospektet. Därutöver äger Firma Andersson & Kjellin, ett bolag som 
Per Kjellin äger till 25 procent, 691 360 aktier i Bolaget per dagen för Prospektet.

CHRIS WHITFIELD
VD Promimic Inc (sedan 2021)
Anställd sedan 2019. 
Född: 1967.
Utbildning: Civilekonom
Övriga nuvarande uppdrag: –.
Innehav: 13 730 och 11 500  teckningsoptioner (Teckningsoptionsprogram 2020/2023 och Teckningsoptions-
program 2021/2024) per dagen för Prospektet.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har något familjeband med annan styrelseledamot eller ledande befatt-
ningshavare. Det förekommer inte några intressekonflikter mellan, å ena sidan, styrelseledamöternas eller de ledande befattningshavarnas 
förpliktelser gentemot Bolaget eller dess dotterbolag och, å andra sidan, deras privata intressen och/eller andra förpliktelser.

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har, under de senaste fem åren; (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) bun-
dits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslut-
ningar), (iii) eller förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande 
eller övergripande funktioner hos en emittent. 

Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav 
och teckningsoptionsinnehav. Vidare är CEO, CFO och CCO anställda av Bolaget. Ingen av ovan nämnda styrelseledamöter eller ledande befatt-
ningshavare har ingått avtal med Bolaget om förmåner efter uppdragets avslutande.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets kontor med adress AZ BioVentureHub, c/o AstraZeneca R&D 
Mölndal, 431 83 Mölndal.

ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman 2021 beslutades att styrelsearvode skulle 
utgå med 350 000 SEK till styrelsens ordförande, 150 000 SEK vardera till ledamöterna Inger Rydin, Helena Brisby samt Pehr Abrahamsson 
samt med 100 000 SEK till ledamoten Martin Andersson. För övriga ledamöter utgår ingen ersättning. I tabellen nedan presenteras en översikt 
över ersättningen till styrelsen och ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2021. Samtliga belopp anges i SEK.  

STYRELSE OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE STYRELSEARVODE LÖN RÖRLIG 

ERSÄTTNING PENSION ÖVRIGA 
FÖRMÅNER TOTALT

Tommy Karlsson 350 000 – – – – 350 000
Inger Rydin 150 000 – – – – 150 000
Helena Brisby 150 000 – – – – 150 000
Pehr Abrahamsson 150 000 – – – – 150 000
Martin Andersson 100 000 – – – – 100 000
Magnus Larsson – 1 560 000 – 365 244 – 1 925 244
Annelie Skafte Persson – 510 000 – 102 000 – 612 000
Ulf Brogren – 1 043 340 – 137 364 – 1 180 704
TOTALT 900 000 3 113 340 – 604 608 – 4 617 948

Det finns inga särskilda överenskommelser om ersättning för styrelseledamot eller ledande befattningshavare efter det att uppdraget eller an-
ställningen avslutats. Bolaget har inte avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande 
befattningshavares avträdande av tjänst. Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter det att de avgått som ledamot i 
styrelsen. 
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HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
Historisk finansiell information för Promimic avseende räkenskapsåren 2019, 2020 och 2021 är införlivade i Prospektet genom hänvisning. För 
närmare information se sida 4 under ”Handlingar införlivade genom hänvisning”.

Nedan presenteras historisk finansiell information – inbegripet vissa utvalda finansiella nyckeltal – för Promimic avseende räkenskapsåren 
2019, 2020 och 2021. Informationen för räkenskapsåren 2019, 2020 och 2021 är hämtad från Bolagets årsredovisningar för respektive år. År 
2019 och 2020 presenterades enbart information avseende Bolaget medan Promimic från och med årsredovisningen för 2021 avser att presen-
tera siffror avseende koncernen. För att öka transparansen och jämförbarheten mellan räkenskapsåren redovisas även Bolagets räkenskaper 
för räkenskapsåret 2021. Poster ifyllda ”N/A” innebär att informationen inte återfinns i årsredovisningarna. Den finansiella informationen i 
detta avsnitt bör läsas tillsammans med de delar av Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2019, 2020 och 2021, inklusive 
tillhörande noter och revisionsberättelser, vilka har införlivats i Prospektet via hänvisning. 

Promimics årsredovisningar för räkenskapsåren 2019, 2020 och 2021 har reviderats och revisionsberättelsen är fogad till årsredovisningarna. 
Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Förutom 
Promimics reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2019, 2020 och 2021 har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats 
av Bolagets revisor.

RESULTATRÄKNING

KONCERNEN BOLAGET

KSEK
2021-01-01
2021-12-31

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.  

Nettoomsättning 8 067 8 067 5 572 5 743

Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 38 0

Övriga rörelseintäkter 358 358 758 74
8 425 8 425 6 369 5 816

RÖRELSENS KOSTNADER
Handelsvaror -457 -457 -464 -78

Övriga externa kostnader -5 979 -8 835 -8 304 -8 343

Personalkostnader -15 225 -12 741 -9 046 -6 907

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -1 835 -1 832 -1 698 -1 551

Övriga rörelsekostnader -184 -184 -302 0
-23 680 -24 049 -19 814 -16 880

 
RÖRELSERESULTAT -15 255 -15 624 -13 445 -11 064
 
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter och liknande poster 355 508 221 88

Räntekostnader och liknande poster -150 -150 -481 -319

205 358 -261 -231

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER N/A N/A -13 706 -11 295

RESULTAT FÖRE SKATT -15 050 -15 266 -13 706 -11 295

Skatt på årets resultat -137 0 0 0

ÅRETS RESULTAT -15 187 -15 266 -13 706 -11 295
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BALANSRÄKNING

KONCERNEN BOLAGET

KSEK 2021-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 355 6 355 7 146 7 861
Patent 4 560 4 560 4 789 4 548

10 915 10 915 11 936 12 409
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och andra tekniska anläggningar 120 120 32 58
Inventarier och installationer 63 54 85 43

183 174 116 101
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag N/A 1 1 1
Uppskjuten skattefordran 4 000 4 000 4 000 4 000

4 000 4 001 4 001 4 001

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 15 098 15 090 16 053 16 511

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
VARULAGER M.M.
Råvaror och förnödenheter 140 140 40 40

140 140 40 40
KORTFRISTIGA FORDRINGAR 
Kundfordringar 4 128 4 128 1 926 2 181
Fordringar hos koncernföretag N/A 0 0 922
Skattefordran 203 141 7 0
Övriga fordringar 474 474 408 246
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 765 2 454 1 110 787

7 570 7 197 3 451 4 136

KASSA OCH BANK
Kassa och bank 9 355 9 117 25 004 11 912
SUMMA KASSA OCH BANK 9 355 9 117 25 004 11 912

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 17 065 16 454 28 495 16 0489

SUMMA TILLGÅNGAR 32 163 31 544 44 548 32 560
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BALANSRÄKNING, FORTS.

KONCERNEN BOLAGET

KSEK 2021-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL
BUNDET EGET KAPITAL
Aktiekapital 1 239 1 239 1 239 989
Fond för utvecklingsutgifter N/A 3 126 2 810 1 985

N/A 4 365 4 049 2 974
FRITT EGET KAPITAL
Övrigt tillskjutet kapital 120 652 120 652 120 652 95 902
Balanserat resultat N/A N/A -73 720 -61 643
Årets resultat N/A N/A -13 706 -11 295
Annat eget kapital inklusive periodens resultat -99 323 -102 966 N/A N/A

N/A 17 686 33 226 22 965

SUMMA EGET KAPITAL 22 568 22 051 37 275 25 938

SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga långfristiga skulder 1 528 1 528 2 361 2 361

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 1 528 1 528 2 361 2 361

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 1 309 1 290 853 1 139
Kortfristig del av långfristiga skulder 833 833 625 833
Skulder till koncernföretag N/A 237 583 0
Aktuell skatteskuld 0 N/A 0 4
Övriga skulder 282 282 369 237
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 643 5 324 2 483 2 047

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 8 067 7 966 4 912 4 261

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 163 31 544 44 548 32 560
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KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN BOLAGET

KSEK
2021-01-01
2021-12-31

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Rörelseresultat -15 255 -15 624 N/A N/A
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 835 1 747 N/A N/A
Erlagd ränta, netto mm 136 182 N/A N/A
Betald inkomstskatt -199 N/A N/A N/A
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital

-13 483 -13 695 N/A N/A

 
Förändring rörelsekapital
Förändring varulager -100 -100 N/A N/A
Förändring rörelsefordringar -3 763 -3 656 N/A N/A
Förändring rörelseskulder 2 728 2 846 N/A N/A
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -14 618 -14 605 N/A N/A
 
INVESTERINGSVERKSAMHET
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -731 -731 N/A N/A
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -138 -138 N/A N/A
Kassaflöde från investeringsverksamheten -869 -869 N/A N/A
 
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Amortering lån -625 -625 N/A N/A
Inbetalning optionspremier 42 42
Nyemission 0 0 N/A N/A
Emissionskostnader 0 0 N/A N/A
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -583 -583 N/A N/A

 

Årets kassaflöde -16 070 -16 057 N/A N/A
Likvida medel vid periodens början 25 233 25 004 N/A N/A
Kursdifferenser i likvida medel 192 170 N/A N/A
Likvida medel vid periodens slut 9 355 9 117 N/A N/A
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NYCKELTAL
En del av de nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt Promimics tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering. 
Promimic bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom Promimic har definierat 
dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt. Nyckeltalen i tabellen 
nedan har inte reviderats såvida inget annat anges.

KONCERNEN BOLAGET

KSEK 2021-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Nettoomsättning 8 067 8 067 5 572 5 743
Resultat efter finansiella poster -15 050 -15 266 -13 706 -11 295
Balansomslutning 32 163 31 544 44 548 32 560
Avkastning på eget kapital Neg. Neg. Neg. Neg.
Rörelsemarginal Neg. Neg. Neg. Neg.
Soliditet, % 70 70 84 80

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL
Nettoomsättning – Utgörs av Bolagets huvudintäkter; försäljning, up front-betalningar och milestone-ersättning samt fakturerade kostnader. 
Nyckeltalet syftar till att tydliggöra Bolaget huvudsakliga rörelseintäkter för investerare.

Resultat efter finansiella poster – Avser resultat innan skatt. Nyckeltalet är relevant för att jämföra lönsamheten hos bolag oavsett i vilken 
jurisdiktion de verkar.

Balansomslutning – Summan av respektive sida i balansräkningen. Nyckeltalet ger investerare en uppfattning av storleken på Bolagets tillgångar.

Avkastning på eget kapital – Bolagets nettoresultat i procent av justerat eget kapital. Nyckeltalet syftar till att ge investerare en bild av Bolagets 
lönsamhet i relation till det kapital som investerare investerat.

Rörelsemarginal – Rörelseresultat som del av nettoomsättning. Nyckeltalet är relevant då det tydliggör Bolagets underliggande lönsamhet i 
rörelsen samt hur stor andel av varje försäljningskrona som återstår för att täcka skatt och Bolagets finansieringskostnader.

Soliditet – Eget kapital dividerat med Bolagets balansomslutning. Nyckeltalet syftar till att ge investerare en bild av Bolagets kapitalstruktur 
och visar hur stor del av totala tillgångar som utgörs av det egna kapitalet. Nyckeltalet syftar till att indikera Bolagets finansiella styrka.

HÄRLEDNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

KONCERNEN BOLAGET

KSEK 2021-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Rörelseresultat -15 255 -15 624 -13 445 -11 064
/ Nettoomsättning 8 067 8 067 5 572 5 743
= Rörelsemarginal Neg. Neg. Neg. Neg.

Nettoresultat -15 187 -15 266 -13 706 -11 295
/ Justerat eget kapital 22 568 22 051 37 275 25 938
= Avkastning på eget kapital Neg. Neg. Neg. Neg.

Justerat eget kapital 22 568 22 051 37 275 25 938
/ Balansomslutning 32 163 31 544 44 548 32 560
= Soliditet, % 70 70 84 80
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BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR AV BOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING SEDAN UTGÅNGEN AV DEN SENASTE 
RÄKENSKAPSPERIODEN
Det har inte skett några betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan den 31 december 2021.

UTDELNINGSPOLICY
Promimic är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras avsättas till utveckling av verksamheten. Mot denna bakgrund beräknar inte 
Bolaget lämna någon utdelning under de närmast följande åren men i framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan 
aktieutdelning bli aktuell. Bolaget har därmed för närvarande ingen utdelningspolicy.

2020 2019
UTDELNING, SEK – –
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LEGALA FRÅGOR & ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL
Enligt Bolagets bolagsordning framgår att aktiekapitalet ska vara 
lägst 1 200 000 SEK och högst 4 800 000 SEK fördelat på lägst 12 
000 000 och högst 48 000 000 aktier. Per den 31 december 2021 
och per dagen för Prospektet uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 
238 649 SEK, fördelat på totalt 12 386 490 aktier. Varje aktie har ett 
kvotvärde om 0,1 SEK. Vid ingående av räkenskapsåret 2021 upp-
gick aktiekapitalet till 1 238 649 SEK fördelat på totalt 1 238 649 
aktier, varav 436 316 stamaktier och 802 333 preferensaktier med 
ett kvotvärde om 1 SEK per aktie. Den 2 december 2021 beslutade 
extra bolagsstämman att omvandla Bolagets preferensaktier till 
stamaktier, därav finns per dagen för Prospektet endast ett akties-
lag i Bolaget.

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolags-
stämman och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier 
som aktieägaren innehar i Bolaget. Aktierna i Bolaget har emitte-
rats i enlighet med svensk rätt och samtliga emitterade aktier är 
fullt betalda och fritt överlåtbara. Bolagets aktier är inte heller fö-
remål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt 
eller lösningsskyldighet.

AKTIEÄGARAVTAL
Aktieägare i Bolaget har reglerat sina mellanhavanden avseende 
Bolaget i ett aktieägaravtal men detta aktieägaravtal kommer att 
upphöra senast i samband med Noteringen. Därutöver känner Bola-
gets styrelse inte till några aktieägaravtal eller avtal/motsvarande 
överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Bolaget 
förändras.

Promimic har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garan-
tera att kontrollen över Bolaget inte missbrukas och det finns inga 
bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta 
upp eller förhindra en ändring av kontrollen av Bolaget. De regler 
till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen 
(2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuel-
la missbruk av kontroll över ett bolag.

STÖRRE AKTIEÄGARE
Antalet aktieägare i Promimic uppgick per den 31 december 2021 
till 30 stycken. Per datumet för Prospektet finns det, enligt Bolagets 
kännedom, inga fysiska eller juridiska personer som direkt eller in-
direkt äger fem procent, eller mer än fem procent, av samtliga akti-
er eller röster i Promimic och såvitt styrelsen känner till kontroller-
as Bolaget varken direkt eller indirekt av något enskilt rättssubjekt, 
utöver vad som framgår i tabellen nedan. 

AKTIEÄGARE
ANTAL 

AKTIER
ANDEL 

(PROCENT)

K-Svets Venture AB 5 031 340 40,6

KDev Investments AB 2 523 920 20,4

ALMI Invest Västsverige AB 923 550 7,36

Chalmers Ventures AB 894 260 7,22

Firma Andersson och Kjellin AB 691 360 5,58

Totalt aktieägare >5% 10 052 520 81,2

Övriga aktieägare 2 333 970 18,8

TOTALT 12 386 490 100,0

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM
Per dagen för detta Prospekt har Bolaget tre utestående teck-
ningsoptionsprogram vilka beskrivs nedan.

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2017/2022 
Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 15 maj 2017 beslutades att 
inrätta ett teckningsoptionsprogram riktat till elva deltagare tilli-
ka nyckelanställda inom Bolaget genom riktad emission av högst 
68 865 teckningsoptioner serie 2017/2022, berättigande till teck-
ning av högst 68 865 aktier (innan genomförd aktiesplit beslutad 
vid extra bolagsstämman den 2 december 2021) i Bolaget. Per 
dagen för detta Prospekt har 47 769 teckningsoptioner tecknats 
av deltagarna för vilka har erlagts en marknadsmässig premie be-
räknad enligt Black & Scholes värderingsmodell. 

Teckningsoptionerna har en löptid på fem (5) år. Varje teckningsop-
tion berättar till teckning av tio nya aktier (efter omräkning efter 
genomförd aktiesplit beslutad av bolagsstämman den 2 december 
2021), i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 
tvåhundratio (210) SEK per aktie under perioden från och med 1 
januari 2022 till och med 15 juni 2022.

Deltagarna har signerat teckningsoptionsavtal som bland annat 
reglerar inlösen- och förköpsförbehåll avseende teckningsoptio-
nerna. Bolaget, eller den som Bolaget anvisar, har rätt men ingen 
skyldighet att förvärva erbjudna teckningsoptioner. Anmälan om 
tekning är dock bindande och kan inte återkallas. Teckningsoptio-
nerna är föremål för sedvanliga omräkningsbestämmelser i sam-
band med emissioner m.m.

Syftet med programmet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att programmet bland annat förväntas bidra till 
högre motivation och engagemang hos deltagarna, skapa ett ökat 
intresse för verksamheten och resultatutvecklingen och bidra till 
möjligheterna att rekrytera och bibehålla kompetenta medarbetare.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 47 769 teckningsoptioner kommer 
utspädningseffekten att uppgå till cirka 3,7 procent av aktiekapita-
let, baserat på antalet aktier per dagen för Prospektet.

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2020/2023
Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 13 maj 2020 beslutades att 
inrätta ett teckningsoptionsprogram riktat till tio deltagare, tillika 
nyckelanställda inom Bolaget, genom riktad emission av högst 25 
000 teckningsoptioner serie 2020/2023, berättigande till teckning 
av högst 25 000 aktier (innan genomförd aktiesplit beslutad den 2 
december 2021) i Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har samt-
liga teckningsoptioner tecknats av deltagarna för vilka har erlagts 
en marknadsmässig premie beräknad enligt Black & Scholes vär-
deringsmodell. 

Varje teckningsoption berättar till teckning av tio nya aktier (efter 
omräkning efter genomförd aktiesplit den 2 december 2021), i Bo-
laget mot kontant betalning till en teckningskurs om tvåhundratio 
(210) SEK per aktie under perioden från och med 1 augusti 2021 till 
och med 15 december 2023.
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Deltagarna har signerat teckningsoptionsavtal som bland annat 
reglerar inlösen- och förköpsförbehåll avseende teckningsoptio-
nerna. Bolaget, eller den som Bolaget anvisar, har rätt men ingen 
skyldighet att förvärva erbjudna teckningsoptioner. Anmälan om 
tekning är dock bindande och kan inte återkallas. Teckningsoptio-
nerna är föremål för sedvanliga omräkningsbestämmelser i sam-
band med emissioner m.m.

Syftet med programmet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att programmet bland annat förväntas bidra till 
högre motivation och engagemang hos deltagarna, skapa ett ökat 
intresse för verksamheten och resultatutvecklingen och bidra till 
möjligheterna att rekrytera och bibehålla kompetenta medarbetare.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 25 000 teckningsoptioner kommer 
utspädningseffekten att uppgå till cirka 2,0 procent av aktiekapita-
let, baserat på antalet aktier per dagen för Prospektet. 

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2021/2024
Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 25 februari 2021 beslutades 
att inrätta ett teckningsoptionsprogram riktat till sex deltagare, till-
lika nyckelanställda inom Bolaget, genom riktad emission av högst 
25 000 teckningsoptioner serie 2021/2024, berättigande till teck-
ning av högst 25 000 aktier (innan genomförd aktiesplit beslutad 
den 2 december 2021) i Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har 
25 000 teckningsoptioner tecknats av deltagarna för vilka har er-
lagts en marknadsmässig premie beräknad enligt Black & Scholes 
värderingsmodell. 

Varje teckningsoption berättar till teckning av tio nya aktier (efter 
omräkning efter genomförd aktiesplit den 2 december 2021), i Bo-
laget mot kontant betalning till en teckningskurs om tvåhundratio 
(210) SEK per aktie under perioden från och med 1 juni 2024 till och 
med 15 oktober 2024.

Deltagarna har signerat teckningsoptionsavtal som bland annat 
reglerar inlösen- och förköpsförbehåll avseende teckningsoptio-
nerna. Bolaget, eller den som Bolaget anvisar, har rätt men ingen 
skyldighet att förvärva erbjudna teckningsoptioner. Anmälan om 
tekning är dock bindande och kan inte återkallas. Teckningsoptio-
nerna är föremål för sedvanliga omräkningsbestämmelser i sam-
band med emissioner m.m.

Syftet med programmet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att programmet bland annat förväntas bidra till 
högre motivation och engagemang hos deltagarna, skapa ett ökat 
intresse för verksamheten och resultatutvecklingen och bidra till 
möjligheterna att rekrytera och bibehålla kompetenta medarbetare.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 25 000 teckningsoptioner kommer 
utspädningseffekten att uppgå till cirka 2,0 procent av aktiekapita-
let, baserat på antalet aktier per dagen för Prospektet. 

För det fall att samtliga teckningsoptioner utfärdade enligt ovan 
nämnda optionsprogram utnyttjas för teckning av nya aktier, kom-
mer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 977 690 (efter 
omräkning efter genomförd aktiesplit den 2 december 2021), vilket 
motsvarar en utspädning om cirka 7,3 procent av Bolagets aktieka-
pital och röster (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget 
per dagen för Prospektet).

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER
Med undantag för att styrelseordföranden samt vissa, ovan nämn-
da, styrelseledamöter har ekonomiskt intresse i Bolaget genom 
innehav av aktier och/eller teckningsoptioner, se avsnittet ovan 
”Styrelse och ledande befattningshavare”, föreligger inte några 
intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan sty-
relseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden 
gentemot Bolaget å ena sidan och deras privata intressen och/eller 
andra åtaganden å andra sidan. Det föreligger inga arrangemang 
eller överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer 
eller andra parter, enligt vilka styrelseledamöterna eller de ledande 
befattningshavarna i Bolaget valt in i ett förvaltnings-, lednings, el-
ler tillsynsorgan eller tillsatts i företagsledningen.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE PARTER
Bolaget har inte, per dagen för Prospektet, genomfört några väsent-
liga närståendetransaktioner under perioden avseende den histo-
riska finansiella informationen.

VÄSENTLIGA AVTAL
Utöver vad som framgår nedan har varken Bolaget eller dess dotter-
bolag, med undantag för avtal som ingåtts inom ramen för den nor-
mala affärsverksamheten, under en period om ett (1) år omedelbart 
före offentliggörandet av detta Prospekt ingått något avtal som är 
av väsentlig betydelse för Bolaget.

LEASINGKONTRAKT MED SEB
Bolaget har den 26 augusti 2021 ingått ett leasingkontrakt med 
SEB, där SEB har förvärvat ett objekt i form av ett mikroskop för 
elektronisk scanning, kallat ”Ziess, Sigma 300” för 3 175 000 SEK 
från Carl Zeiss AB vilken sedan hyrts ut till Bolaget. SEB är därmed 
ägare till leasingobjektet och upplåter nyttjanderätten till leasing-
objektet till Bolaget. Leasingperioden uppgår till 60 månader med 
en leasingavgift på 43 418 SEK per månad, med ett restvärde upp-
gående till 5 procent av leasingobjektets faktiska inköpspris. Vid 
leasingperiodens upphörande ska leasingobjektet återställas till 
SEB eller dit SEB anvisar. 

Om det inte finns en oreglerad fordran och/eller avgift enligt avtalet 
äger Bolaget rätt att senast inom 30 dagar före leasingtidens slut 
anvisa en köpare av leasingobjektet. Sådan köpare får inte vara 
konsument och ska godkännas av SEB. Köpeskillingen ska uppgå 
till angivet restvärde.

MYNDIGHETSFÖRFARANDEN, RÄTTSLIGA FÖR-
FARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN
Bolaget är inte, och har under de senaste tolv månaderna inte va-
rit, part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller 
skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda 
eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att bli inledda), vilka 
kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på 
Bolaget och/eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.
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TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Kopior av Promimics uppdaterade stiftelseurkund (registreringsbevis) och bolagsordning kan under hela Prospektets giltighets-
tid granskas på Bolagets kontor (AZ BioVentureHub, c/o AstraZeneca R&D Mölndal, 431 83 Mölndal) under ordinarie kontorstid.

Handlingarna ovan finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.promimic.com. Vänligen notera att 
informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.
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