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Dokumentet innehåller uppdaterad information för Promore Pharma AB (publ) (”Promore Pharma” / ”Bolaget”) 
efter att samtliga nya aktier från emissionen registrerats av Bolagsverket. Tilläggsdokumentet har även upprättats 
för att förtydliga och i ett avseende rätta information som tidigare publicerats i det offentliggjorda prospektet. Det 
förekommer även viss ny information där detta anges som inte framgår av prospektet. 
  
 
Aktier och teckningsoptioner 
Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket den 27 juni 2017 och det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 20 235 090. Genom 
nyemissionen har det tillkommit cirka 800 nya aktieägare i Bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 809 403,60 SEK. Härutöver finns 6 523 560 
teckningsoptioner, vilka kommer att noteras samtidigt som aktierna på Nasdaq First North samt ytterligare teckningsoptioner vilka 
berättigar till teckning av 1 910 310 aktier. Dessa teckningsoptioner innehas av PharmaResearch Products Ltd, Technomark Group USA 
LLC och Kentron Biotechnology Pvt. Ltd., samtliga partners till Bolaget avseende utvecklingen av PXL01 och motsvarar en utspädning om 
8,6%. 
 

Ägarstruktur per den 4 juli 2017 
 

 
 
 

Kapitalstruktur  
Nedanstående tabell baseras på finansiell ställning 31 mars 2017, justerat med genomförda emissioner (fondemission efter bolagsstämma 
i april 2017, utnyttjande av teckningsoptioner i maj 2017 och nyemissionen i samband med Bolagets ansökan om listning på Nasdaq First 
North. Tabellerna är ej reviderade av Bolagets revisor. 
 

 
 

Aktieägare Andel, %

Midroc New Technology AB 33,88

Rosetta Capital IV S.a.r.L 32,90

Pharma Research Products Ltd. 20,88

LMK Ventures AB 2,26

Mikael Lönn 1,13

Formue Nord Markedsneutral A/S 0,75

John Fällström 0,75

Chalmers Ventures AB 0,63

Fredrik Lundgren privat och via bolag 0,44

APS Capital AB 0,30

Övriga aktieägare 6,08

Total 100,00

Eget kapital och skuldsättning (TSEK) 31 mars 2017

Kortfristiga skulder (inkl. kortfristig del av långfristiga räntebärande skulder)

Mot borgen 0,0

Mot säkerhet 0,0

Utan garanti/borgen eller annan säkerhet 0,0

Summa kortfristiga skulder 0,0

Långfristiga skulder

Mot borgen	 0,0

Mot säkerhet 0,0

Utan garanti/borgen eller annan säkerhet 714,0

Summa långfristiga skulder 714,0

EGET KAPITAL

Aktiekapital 809,4

Överkursfond 80 400,6

Övriga reserver 380,3

Balanserade vinstmedel -768,3

Summa eget kapital 80 822,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 81 536,0



 

 
 
Rörelsekapital 
Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet efter emissionen är tillräckligt för Promore Pharmas aktuella behov under den 
kommande tolvmånadersperioden givet den fastlagda planen för utvecklingen av Bolagets läkemedelskandidater.  
 

Bolagets strategiska avtal 
Nedan visas en schematisk uppställning över Bolagets strategiska avtal. Vidare lämnas en sammanfattning av avtalen med respektive 
avtalspart. För en utförlig beskrivning av avtalen hänvisas till prospektet på sidorna 58-59. Såvitt avser avtalet med Cellastra Inc. finns i 
beskrivningen nedan en kompletterande uppgift angående vinstandelens storlek som inte finns återgiven i prospektet.     
 

 
* Motparten erhåller teckningsoptioner som ersättning för delar av det avtalsenliga arbetet som ska utföras (se även tabell på sid 49 i 

prospektet som innehåller information angående antal optioner, löptid och lösenpris för optionerna). 
 
Avtal med PharmaResearch Products Ltd (PRP) 
Bolaget och huvudägarna Rosetta Capital IV Sarl och Midroc New Technolgy AB har flera avtal (Ramavtal, Investeringsavtal, 
Samarbetsavtal, Licensavtal och Tillverkningsavtal) med PRP avseende PXL01, innebärandes att PRP finansierar en stor del av den 
kliniska fas III-studie som ska genomföras i Europa och Indien. Detta sker genom aktieinvesteringar, milstolpsbetalningar och 
tillhandahållande av prövningsläkemedel, det vill säga den läkemedelsprodukt som ska användas i den kliniska studien.  
 
Promore Pharma har som motprestation givit PRP en licens för utveckling, tillverkning och försäljning av en medicinteknisk produkt för 
vissa marknader i Asien (Sydkorea och Sydostasien). Licensavtalet gäller under tolv år och kan därefter förlängas två år i taget. PRP ska 
erlägga royalty till Bolaget i tolv år efter marknadsgodkännande. PRP har också erbjudits en möjlighet att bli Bolagets strategiska 
samarbetspartner för tillverkning av PXL01, det vill säga fungera som kontraktsleverantör för PXL01 till sedvanliga villkor och tillverka den 
kommersiella produkten. PRP har också erhållit teckningsoptioner i fyra olika program. Tre av programmen har utnyttjats före Bolagets 
börsintroduktion. Det fjärde och sista programmet kan tecknas i samband med att den sista satsen prövningsläkemedel levereras och 
omfattar 681 825 aktier (se också sid 49 i prospektet).  
  

Nettoskuldsättning (MSEK) 31 mars 2017

LIKVIDITET

(A) Kassa och bank 72 449,5

(B) Andra likvida medel 0,0

(C) Kortfristiga finansiella placeringar 0,0

(D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C) 72 449,5

(E) Kortfristiga fordringar 459,0

KORTFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER

(F) Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0,0

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0,0

(H) Andra kortfristiga skulder 0,0

(I) Summa kortfristiga räntebärande skulder (F) + (G) + (H) 0,0

(J) Netto kortfristig skuldsättning (I) – (E) – (D) -72 908,5

LÅNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER

(K) Långfristiga banklån 0,0

(L) Emitterade företagsobligationer 0,0

(M) Övriga långfristiga räntebärande skulder 714,0

(N) Summa långfristiga räntebärande skulder (K) + (L) + (M) 714,0

(O) Nettoskuldsättning (J) + (N) -72 194,5

Organisation Projekt Operationellt åtagande Marknadsrättigheter Ersättning till Promore Pharma

PharmaResearch 

Products Ltd.

PXL01 Tillverkning av försöksprodukt åt 

Promore Pharma för kliniska fas III-

studier*

Sydkorea och visa asiatiska marknader 

avseende en medicinteknisk produkt

Royalties

Utveckling av en medicinteknisk produkt. 

LL-37 Inga åtaganden Option att kunna licensiera för Sydkorea 

och visa asiatiska marknader

Licensavgift + Royalties

Cellastra Inc. PXL01 Genomförandet av en klinisk fas III-

studie i Nordamerika

USA + Kanada Vinstdelning (royalty på vinst)

Technomark Group USA 

LLS

PXL01 Genomförandet av en klinisk fas III-

studie i EU + Indien*

Inga marknadsrättigheter Ej tillämpbart

Kentron Biotechnology 

Pvt Ltd.

PXL01 Underleverantör till Technomark. 

Genomförandet av en klinisk fas III-

studie i EU + Indien*

Ej tillämpbart Ej tillämpbart



 

Bolaget har också ett samarbetsavtal avseende LL-37 som innebär att PRP har en option att licensiera LL-37 för vissa asiatiska 
marknader. 
 
Samarbetsavtal med Cellastra Inc. 
Enligt det samarbetsavtal som Bolaget ingick med Cellastra Inc. den 17 mars 2017 för utveckling och kommersialisering av PXL01 i 
Nordamerika har Cellastra Inc en möjlighet att delta i finansieringen av den kliniska prövningen. Om Cellastra Inc. väljer att utnyttja 
möjligheten kommer Cellastra Inc. att erhålla en licens för PXL01 för den nordamerikanska marknaden. Som ersättning för denna licens 
utgår, från och med första försäljningsåret och förutsatt att Cellastra Inc. finansierar hela den idag beräknade kostnaden för den kliniska 
studien, en årlig royalty till Bolaget uppgående till 50 procent av vinsten hänförlig till försäljningen av produkten inom området. Det är 
Bolagets uppfattning att utlicensiering i sen klinisk fas (efter genomförda fas II-studier) normalt ger upphov till royaltybetalningar om 20-40 
procent av vinsten hänförlig till produktens försäljning. Uppgiften om storleken på vinstdelningen är ny information jämfört med prospektet. 
 
Avtal med Technomark Group USA LLS 
Bolagets huvudägare har ingått ett investeringsavtal med Technomark som reglerar de investeringar Technomark ska göra i Bolaget. 
Vidare har Bolaget ingått ett samarbetsavtal med Technomark varvid Technomark åtar sig att tillhandahålla forsknings- och 
utvecklingstjänster, innebärandes att de genomför den kliniska fas III-studien avseende PXL01 i Europa och Indien. Technomark utför 
detta arbete till ett rabatterat pris och Bolagets motprestation är ett optionsprogram kopplat till utvecklingen av läkemedelskandidaten 
PXL01 (se tabell på sid 49 i prospektet).  
 
Kentron Biotechnology Pvt Ltd. 
Kentron är en kontraktsforskningsorganisation (CRO) och fungerar som underleverantör till Technomark och är del av det avtal som 
Bolagets huvudägare tecknat med Technomark. Kentron ansvarar för vissa tidskritiska aktiviteter i den kliniska utvecklingen av PXL01. 
Bolaget har därför valt att tillhandahålla teckningsoptioner som incitament för att vissa kritiska milstolpar uppnås enligt tidsplan och till rätt 
kvalitet (se tabell på sid 49 i prospektet).  
 

Bolagets omstrukturering 2015 – rättelse av uppgift i prospektet 
På sid 45 i Bolagets prospekt står att en företagsrekonstruktion genomfördes 2015, vilket inte är korrekt. Under 2015 genomgick Bolaget 
istället en omstrukturering, varvid ägandet av koncernbolagen förändrades. Detta är sålunda en rättelse av den felaktiga uppgiften om 
företagsrekonstruktion i prospektet. Omstruktureringen innebar att Rosetta Capital IV Sarl och Midroc New Technology AB förvärvade 
Promore Pharma AB (dåvarande Lipopeptide AB, dotterbolag till Pergamum AB) från Pergamum AB. Bolaget förvärvade därefter 
Pergamum AB, det vill säga Promore Pharma ABs tidigare moderbolag från huvudägarna Karolinska Development AB, Östersjöstiftelsen 
och Midroc New Technology AB. Koncernen består idag av moderbolaget Promore Pharma AB och det helägda dotterbolaget Pergamum 
AB. På grund av omstruktureringen gjorde en nedskrivning av samtliga tillgångar i Pergamum AB. Nedskrivningen gjordes under 
räkenskapsåret 1 juli 2014 – 30 juni 2015 och uppgick till 75,4 MSEK. 
 
 
 
 
 

 
 


