
VIKTIG INFORMATION
Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet (”Erbjudandet”) att teckna aktier i Promore Pharma 
AB (556759-9203) (”Promore Pharma” eller ”Bolaget”). Denna broschyr (”Broschyren”) innehåller inte fullständigt underlag för ett investe-
ringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 
2017. För fullständig information och villkor hänvisas till det prospekt (”Prospektet”) som upprättats av styrelsen för Bolaget i samband med 
Erbjudandet. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna värdepapperen. 
Eventuella investeringsbeslut bör enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Detta för att en investerare fullt ut ska förstå de poten-
tiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att delta i erbjudandet. Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Bolagets 
webbplats (www.promorepharma.com) och på Mangold Fondkommission AB och ABG Sundal Collier AB:s (”ABG Sundal Collier”) webbplats 
(www.mangold.se respektive www.abgsc.com), samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Erbjudandet 
är inte avsett för allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige och inga värdepapper i Bolaget får erbjudas, tecknas, säljas eller överlåtas, 
direkt eller indirekt, i eller till personer som är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, 
USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer av 
svensk lag. Prospektet, anmälningsblanketten och/eller andra handlingar relaterade till Erbjudandet får inte distribueras i eller till någon jurisdi-
ktion där Erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller skulle strida mot tillämplig lag i sådan jurisdiktion. Anmälan om förvärv av värdepapper i 
Bolaget i strid med ovanstående restriktioner kan komma att anses ogiltig och åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig 
värdepapperslagstiftning. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i prospektet i dess helhet. 
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Bakgrund och motiv

Styrelsen för Promore Pharma är ansvarig för Prospektets innehåll. Enligt styrelsens kännedom 
överensstämmer den information som ges i prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som 
sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårbehandling. Bolaget grundades 2002 
och är idag ett professionellt utvecklingsbolag med ett tydligt fokus på två läkemedelskandidater, PXL01 och LL-37, som båda är i sen klinisk utvecklingsfas. 
Bolagets mål är att utveckla PXL01 och LL-37 till att bli de första produkterna i sitt slag på marknaden (First-in-Category)  för breda tillämpningar inom 
bioaktiv sårbehandling, särskilt inom behandlingsområden med stora medicinska behov.

Styrelsen för Promore Pharma anser att Bolagets läkemedelskandidater PXL01 och LL-37, genom ytterligare kliniska studier, har goda förutsättningar 
att kunna utvecklas till godkända läkemedel för flera medicinska tillämpningar. Styrelsen anser vidare att det finns tydliga medicinska behov och attraktiva 
marknadsförutsättningar för både PXL01 och LL-37. 

Baserat på de goda resultaten i de hittills genomförda kliniska studierna, där såväl säkerhet som effekt visats har Bolagets ledning lagt en utvecklingsplan 
för de närmaste åren. Promore Pharma förbereder en fas III-studie (PHSU03) i EU och Indien avseende PXL01 på patienter som genomgår senkirurgi i 
handen. I november 2018 fick det kliniska studieprotokollet för PHSU03 godkännande av den indiska läkemedelsmyndigheten. Målsättningen är att under 
2020 ansöka om prövningstillstånd också i Europa. Det är Bolagets ambition att även genomföra en liknande fas III-studie för PXL01 i USA som underlag 
för marknadsansökan i Nordamerika. För LL-37 pågår en fas IIb-studie (HEAL LL-37) i Europa på patienter med venösa bensår. Hälften av patienterna till 
studien hade rekryterats i juni i år och det slutgiltiga resultatet förväntas vara tillgängligt under 2020.

Med ett gott utfall i de planerade kliniska studierna för PXL01 anser Bolagets styrelse att det finns goda förutsättningar att inom den närmaste femårs-
perioden nå marknadsgodkännande för PXL01 för förebyggande av adherenser efter böjsenskirurgi i handen, foten och underarmen. Givet att de framtida 
kliniska resultaten är fortsatt goda anser styrelsen vidare att det finns möjligheter att under samma tidsperiod nå ett partneravtal med en global aktör avse-
ende LL-37 för att finansiera fortsatta fas III-studier.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Per 
30 juni 2019 uppgick Bolagets likvida medel till 19,7 MSEK. Med hänsyn till Bolagets planerade aktiviteter, vilka beskrivs nedan, bedöms ett underskott av 
rörelsekapital uppstå i slutet av november 2019 och underskottet för den kommande tolvmånadersperioden uppskattas till cirka 55 MSEK. Om Erbjudandet 
inte fulltecknas kommer bolaget huvudsakligen att minska aktiviteterna och kostnaderna kopplade till förberedelserna för den planerade fas III-studien 
(PHSU03). 

Mot denna bakgrund har Promore Pharmas styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission för att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling av 
Bolagets två läkemedelskandidater i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Erbjudandet förväntas tillföra Promore Pharma cirka 63 MSEK efter 
emissionskostnader. Nettolikviden bedöms som tillräcklig för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för minst de kommande tolv månaderna. Den 
förväntade nettolikviden från företrädesemissionen kommer primärt att användas för att färdigställa den pågående fas IIb-studien för LL-37 (HEAL LL-37) 
samt att slutföra förberedelserna för den planerade fas III-studien för PXL01 (PHSU03). Förberedelsekostnader för PHSU03 utgörs bland annat av tillverk-
ningskostnader, ansökningskostnader hos myndigheter och milstolpsbetalning till Technomark när godkännande erhålls för att starta studien. Ytterligare 
kapital kommer dock att krävas för att kunna påbörja rekryteringen av patienter och fullföljandet av fas III-studien (PHSU03).

Den förväntade nettolikviden från företrädesemissionen kommer att användas i följande prioritetsordning och med ungefärliga belopp angivna inom 
parantes:
1. Fas IIb-studien (HEAL LL-37) för LL-37 (cirka 20 MSEK)
2. Förberedelser för den planerade fas III-studien (PHSU03) för PXL01 (cirka 15 MSEK)
3. Patentkostnader (cirka 5 MSEK)

Överskjutande del av nettolikviden, cirka 23 MSEK vid full teckning, kommer att användas för allmänna företagsändamål, såsom strategiska affärsutvecklings- 
och administrativa kostnader.

I det fall Erbjudandet inte fulltecknas, om utställda teckningsåtaganden och ingångna garantiavtal inte skulle uppfylla sina åtaganden, och om Promore 
Pharma vid ett sådant utfall inte lyckas generera ytterligare intäkter eller genomföra tillräckliga kostnadsneddragningar, kan Bolaget tvingas undersöka 
alternativa finansieringsmöjligheter, som ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners, och sena-
relägga eller avbryta forsknings- och utvecklingsaktiviteter. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns en risk att Bolaget i 
väsentlig grad skulle tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle kunna försena Bolagets projekt. I förlängningen finns risk att, för det fall alla 
finansieringsmöjligheter misslyckas, Bolaget skulle kunna försättas i konkurs.

Stockholm den 12 November 2019
Promore Pharma AB (publ)

Styrelsen
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VD har ordet

Promore Pharmas projektportfölj består av terapeutiska peptider, var och 
en med ett betydande medicinskt värde i ett stort antal olika indikationer 
på marknaden för bioaktiv sårbehandling. Visionen för Promore Pharma 
är att vara en pionjär inom behandling av sår och förebyggande av ärr 
och adherenser och vi bedömer att den aggregerade marknadspotentialen 
för Promore Pharmas produktkandidater uppgår till långt mer än 1 miljard 
USD årligen, om möjligheter till indikationsbreddning inkluderas. I vår pro-
jektportfölj ingår flera läkemedelskandidater, samtliga terapeutiska peptider 
med stark säkerhetsprofil, men vi arbetar fokuserat med de två projekt som 
befinner sig i sen klinisk fas. Vår läkemedelskandidat LL-37 utvärderas för 
närvarande i en klinisk fas IIb-studie och vi arbetar med förberedelser för 
Bolagets kliniska fas III-prövning för PXL01 i Europa och Indien.

Sedan ett år tillbaka arbetar vi aktivt med en klinisk fas IIb-studie, HEAL 
LL-37, i Polen och Sverige. Vi behandlar patienter med venösa bensår och 
avsikten är att 120 patienter ska slutföra studieprotokollet. I juni kunde vi 
meddela att vi rekryterat och randomiserat hälften av de patienter vi tror vi 
behöver för att nå vårt mål. Hittills har patientrekryteringen fortgått helt enligt 
plan, vilket är mycket glädjande. Om vi bibehåller samma hastighet i rekry-
tering kan den sista patienten vara rekryterad och randomiserad i början av 
2020 och vi kan då erhålla resultaten senare under året. Med utgångspunkt 
från positiva resultat från studien har vi goda förhoppningar om att kunna 
utlicensiera programmet eller inleda ett strategiskt partnerskap inför fas III. 
Kroniska sår har få eller inga goda behandlingsalternativ och antalet läke-
medel är mycket få, och för venösa bensår saknas det helt. Patientantalet 
är svåruppskattat eftersom patienterna vanligtvis är äldre och de är mindre 
vokala än de flesta patientgrupper, trots att de kan ha sår som varar i måna-
der och år, vilket tyder på ett dolt lidande för många människor. Kostnaden 
för samhället för att behandla dessa sår är också enormt omfattande. De 
aggregerade sjukvårdskostnaderna i USA för patienter med svårläkta sår 
uppskattas överstiga 25 miljarder USD årligen och i Skandinavien beräknas 
kroniska sår svara för två till fyra procent av den totala samhällskostnaden 
för sjukvård. Vi ser därmed att behovet av vårt kandidatläkemedel är stort, 
både från patientens och samhällets perspektiv.

Det projekt som kommit längst är PXL01-programmet där vi förbereder 
vår fas III-studie (PHSU03) där drygt 600 patienter med böjsensskador 
i handen ska rekryteras och engångsbehandling med PXL01 i två olika 
doser jämförs med placebo. All väsentlig dokumentation som krävs för att 
ansöka om tillstånd för PHSU03 har förberetts. Vi fick dock i början av året 
en försening till följd av att en leverantör inte lyckats förnya alla nödvändiga 
tillverkningstillstånd. Vi har därefter enträget arbetat med denna leverantör 
för att uppnå vederbörlig certifiering. Vi har också gjort andra insatser för 
att förbättra såväl tillverkningskapacitet som processkvalitet, samt minska 
risken och beroendet av enskilda leverantörer i tillverkningsprocessen. 
Vi hade till exempel i maj i år ett möte med Läkemedelsverket i Sverige 
tillsammans med en av våra leverantörer, i en s.k. industriell dialog. Som 
ett resultat av detta möte har flera osäkerheter kunnat elimineras och vi är 
övertygade om att vi ska kunna genomföra tillverkningen av försökspro-
dukt i enlighet med en mer definitiv tidsplan, som syftar till att patientrekry-
teringen till PHSU03 är redo att påbörjas under första halvåret 2020. För 
att starta studien kommer vi dock att behöva ytterligare kapital än vad den 
pågående emissionen kan inbringa. Att påbörja en klinisk studie är ett stort 
etiskt åtagande och vi måste vara helt säkra på att vi har nödvändiga resur-
ser i bolaget för att slutföra studien. Det hade varit önskvärt att ta in allt 
kapital som behövs för att finansiera vår fas III-studie men med rådande 
marknadsförutsättningar har styrelsen efter omfattande diskussioner med 
vår finansiella rådgivare beslutat om den föreslagna emissionsvolymen 
som är en avvägning av vårt kapitalbehov, rådande marknadsförhållanden 
och kommande nyhetsflöde. 

Inom PXL01-programmet nådde vi även en annan betydande milstolpe 
då vi under hösten 2018 hade ett viktigt möte med den amerikanska läke-
medelsmyndigheten FDA. I detta möte bekräftade den amerikanska myn-
digheten att genomförda planer och dokumentation av tillverkning liksom 
prekliniska studier av säkerhet och lokal tolerabilitet utgör ett gott underlag 
för en föreslagen nästa kliniska prövning.  Denna positiva information kom-
mer att bli avgörande för våra förutsättningar att etablera ett partnerskap 
för den amerikanska marknaden för PXL01. Det är Bolagets ambition att 
genomföra en liknande fas III-studie i USA som PHSU03 för att utgöra 
underlag för ansökan om marknadsgodkännande i Nordamerika.

Vi kan se ett flertal medicinska tillämpningar av PXL01 och under 2018 
initierade vi några viktiga initiativ för att realisera potentialen av vår läke-
medelskandidat. I maj ingick vi ett utlicensieringsavtal med det sydkorean-
ska bolaget PharmaResearch Products Ltd. om att utveckla PXL01 för att 
förebygga adherenser även inom området ryggradskirurgi. En stor andel 
av de patienter som genomgår ryggradskirurgi drabbas av vad som kallas 
Failed Back Surgery Syndrome, där adherenser anses vara den viktigaste 
orsaken. Det utförs årligen över en miljon ryggkirurgiska ingrepp i de tradi-
tionella läkemedelsmarknaderna till följd av diskbråck, vilket kommer vara 
det delsegment vår partner fokuserar på. Dessutom planerar vi att själva 
utvärdera tillämpbarheten av att använda PXL01 för att förhindra ärrbild-
ning på hud, genom en liten kontrollerad klinisk studie (PHSU05) som vi 
planerar att påbörja parallellt med PHSU03.

Vår avsikt med den pågående emissionen är att säkra kapital för åtmins-
tone kommande tolv månader och detta kommer att ge oss resurser att 
slutföra den pågående kliniska prövningen av LL-37 under 2020 och vår 
förhoppning är att vi då kan återvända till kapitalmarknaden för att säkra 
nödvändigt kapital för vår fas III-studie som då bör vara helt klar att initiera. 
Styrelsen i Promore Pharma utvärderar också kontinuerligt olika strate-
giska alternativ som kan accelerera förutsättningarna att ge god utväxling 
på investerat kapital.

Jag är övertygad om att vi är väl positionerade inför framtiden. Vi är 
efter de senaste årens arbete stärkta i övertygelsen att PXL01 och LL-37 
är två läkemedels kandidater 
som har stor medicinsk och 
kommersiell potential. Vi har 
en solid, spännande och 
värdeskapande strategi på 
plats, och våra terapeutiska 
peptider har potential att ge 
betydande värde inte bara 
för våra aktieägare utan vikti-
gast av allt, patienterna.

Jonas Ekblom
Verkställande direktör

HEAL LL-37 fortskrider helt i linje 
med vår verksamhetsplan och vi 
har gjort framsteg i vårt fortsatta 
arbete med att förbättra tillverk-
ningsnätverket för PXL01. ”
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Utlicenserad

Avslutad

Senreparation EU

Senreparation USA

Projekt/Peptid

PXL01

LL-37

Indikation Pre-klinik RegistreringFas IIIFas IIbFas IIaFas I

Diabetesfotsår

Venösa bensår

Ärrbildning hud

Ryggkirurgi (Diskbråck)

Pågår Förbereds

Promore Pharma i korthet

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidba-
serade läkemedelskandidater för bioaktiv sårbehandling. Bolaget grunda-
des 2002 och har två läkemedelskandidater i sen klinisk utvecklingsfas. 
Läkemedelskandidaten PXL01, som utvecklas för att förebygga postope-
rativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på 
patienter som genomgår böjsensreparation i handen, och läkemedelskan-
didaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, stu-
deras i en pågående klinisk fas IIb-studie på patienter med venösa bensår.

Läkemedelskandidaterna baseras på kroppsegna peptider som är en 
del av vårt naturliga immunförsvar och läkningssystem. De är ämnade för 
lokal applikation och har effekt i den närliggande vävnaden, precis som 
kroppsegna peptider. De har en stark säkerhetsprofil eftersom de snabbt 
bryts ned i blodbanan och därför inte kan bidra till allvarliga systemiska 
biverkningar. Detta stödjs av resultaten från tidigare kliniska studier som 
är mycket lovande för både PXL01 och LL-37, vad gäller tolerabilitet och 
säkerhet såväl som medicinsk effekt. Läkemedelskandidaterna skyddas 
av flera internationella patentfamiljer som löper fram till 2030 eller längre. 
Patenten ger skydd i flera dimensioner såsom behandlingsområden, sam-
mansättning och dosintervall. 

Promore Pharmas läkemedelskandidater har goda möjligheter att bli 
de första läkemedlen i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för flera 
patientgrupper där patienterna i mycket stor utsträckning upplever smärta, 
obehag och reducerad rörlighet och försämrad livskvalitet där effektiva 
behandlingsalternativ saknas. 

Projektportfölj
Om Promore Pharmas läkemedelskandidater i klinisk fas erhåller mark-
nadsgodkännande och etableras som behandling för kroniska sår samt för 
att förebygga adherenser och ärrbildning skulle det enligt Bolaget innebära 

kortare behandlingstid och ökad livskvalitet för patienterna och lägre vård-
kostnader för samhället. 

PXL01 är ett derivat av ett humant antibakteriellt protein (laktoferrin), 
som är en del av immunförsvaret. Detta protein och dess fragment har flera 
verkningsmekanismer, bland annat en immunomodulerande effekt samt 
ökning av den fibrinolytiska aktiviteten. Det är välkänt att inflammation och 
fibrinformation är två centrala mekanismer för orsakande av ärrbildning 
efter kirurgi. Utvecklingen av PXL01 fokuserar initialt på att förebygga 
adherenser efter böjsenskirurgi. I den fas II-studie som genomförts i flera 
länder i EU visade PXL01 god effekt och säkerhet. Promore Pharma förbe-
reder en klinisk fas III-studie i EU och Indien som underlag för marknads-
godkännande i EU. Det är bolagets ambition att genomföra en liknande 
fas III-studie i USA för att utgöra underlag för ansökan om marknadsgod-
kännande i Nordamerika. Den första produkten avses användas för att 
förebygga adherenser vid sen- och nervreparation i handen, underarmen 
och foten. Bolaget ser därutöver goda möjligheter att utveckla PXL01 för 
en rad andrabehandlingsområden, såsom att förhindra ärrbildning på hud 
och adherenser efter ryggkirurgi.

LL-37 baseras på en human antimikrobiell peptid som stimulerar flera 
sårläkningsprocesser. I den fas IIa-studie som genomförts på patienter 
med venösa bensår visade LL-37 i sin mest effektiva dos en läkning av 
den relativa sårytan på nära 70 procent efter en månads behandling, vil-
ket indikerar en högre effekt än vad som rapporterats för någon annan 
behandling av kroniska sår. Inga allvarliga biverkningar som rapporterades 
i studien ansågs orsakas av försöksprodukten. Läkemedelskandidaten 
kan kombineras med den dagens gängse sårbehandling och utföras av 
sjuksköterskor eller potentiellt av patienten själv. Utvecklingen av LL-37 
fokuserar initialt på venösa bensår och Bolaget genomför en klinisk fas 
IIb-studie (HEAL LL-37) på patienter med venösa bensår i Europa.  
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Styrkor och konkurrensfördelar

Projektportfölj med läkemedelskandidater 
i långt framskriden klinisk fas
Promore Pharma har en projektportfölj med två läkemedelskandidater i 
långt framskriden klinisk fas där säkerhet och effekt redan har dokumente-
rats i tidigare genomförda kliniska studier. En fas III-studie för att förebygga 
adherenser efter böjsenskirurgi planeras i Europa och Indien med PXL01 
för att därefter söka marknadsgodkännande i EU. Bolaget har också haft 
ett positivt möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för 
att diskutera den fortsatta utvecklingen av PXL01 för samma behandlings-
område i USA. Promore Pharmas andra projekt, LL-37, har visat att den 
farmakologiska principen är tillämplig (proof-of-principle) vid behandling av 
venösa bensår i en fas IIa-studie. En fas IIb-studie pågår för närvarande 
i Europa.

Betydande medicinskt behov och 
 avsaknad av godkända läkemedel
Bolaget fokuserar på behandlingsområden där patienter upplever obehag, 
smärta eller nedsatt känsel, nedsatt rörlighet och försämrad livskvalitet. 
Det finns idag inga godkända läkemedel för exempelvis venösa bensår 
och adherenser och de medicinska behoven är därför betydande.

De behandlingar som finns på marknaden för att förebygga adherenser 
efter kirurgiska ingrepp är registrerade som medicintekniska produkter 
och baseras på att fysiskt separera skadade vävnadsytor. De flesta adhe-
renshämmande medicintekniska produkterna är inte ämnade för kirurgi 
av skadade senor och produkterna på marknaden har enligt Bolaget visat 

begränsad effekt. Det finns ett fåtal projekt i klinisk utveckling, samtliga i ett 
tidigare skede än PXL01. 

Marknaden för venösa bensår domineras av olika typer av förbands-
produkter och medicintekniska system som exempelvis behandling med 
undertryck (vakuum). Det finns inga receptbelagda läkemedelsprodukter 
för venösa bensår. Det finns några registrerade produkter för behandling 
av diabetesfotsår men dessa anses av Bolaget ha mycket begränsat med-
icinskt värde och är i vissa fall kopplade till betydande risk för biverkningar. 
Till exempel kan nämnas att en av de ledande produkterna på den nord-
amerikanska marknaden, Regranex, inte längre får säljas på den europe-
iska marknaden på grund av en ökad risk att utveckla malignt melanom vid 
användning av produkten.

Validerad teknologi och starkt patentskydd
Promore Pharma har validerat sina två ledande projekt i fas II-studier som 
visar effekt hos patienter. De aktiva substanserna, PXL01 och LL-37, är 
humana peptider som utvecklats under evolutionen och utgör en viktig del 
av den naturliga sårläkningen. Bolagets grundare och forskare och även 
utomstående forskargrupper har publicerat ett stort antal artiklar som vali-
derar de biologiska mekanismerna för dessa terapeutiska peptider. Bolaget 
har utvecklat ett starkt skydd för teknologierna i form av flera patentfamiljer 
med lång löptid. Patenttiden för en produkt baserad på peptiden LL-37 
sträcker sig till åtminstone 2034, och för en produkt baserad på peptiden 
PXL01 till åtminstone 2030. För båda dessa produkter finns möjligheter till 
ytterligare patenttid på maximalt fem år genom patenttidsförlängningar. En 
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patenterad applikator (device) för applicering av en produkt baserad på 
PXL01 ger skydd fram till 2038. 

Stark säkerhetsprofil och låga 
 utvecklingskostnader
En vanlig anledning till att projekt misslyckas i sena kliniska utvecklings-
faser beror på oväntade biverkningar. Promore Pharmas läkemedel-
skandidater bygger på kroppsegna ämnen med stark säkerhetsprofil. De 
administreras lokalt och bryts dessutom snabbt ner i blodet. PXL01 och 
LL-37 är peptider som har identisk aminosyrasekvens med de naturligt 
förekommande humana peptiderna, vilket innebär att risken för immu-
nologiska reaktioner är låg. Risken för misslyckande i fas III på grund av 
oväntade biverkningar bedöms därför som mycket begränsad. Den goda 
säkerhetsprofilen gör också att läkemedelsmyndigheter godtar att storle-
ken på kliniska studier kan reduceras. Således är Bolagets fas III-studier 
för PXL01 mindre omfattande och kostnaderna är lägre än genomsnittet 
för läkemedelsindustrin.

Betydande tillväxtpotential för den bioakti-
va sårbehandlingsmarknaden och Bolaget 
har goda möjligheter att utveckla produk-
ter för angränsande behandlingsområden
Bolaget utvecklar produkter för den expanderande bioaktiva sårbehand-
lingsmarknaden, ett marknadssegment som förväntas växa med drygt 
sex procent per år de närmaste åren, drivet av tekniska framsteg och en 
åldrande befolkning. 

Bolaget ser goda möjligheter att utveckla sina läkemedelskandidater för 
angränsande behandlingsområden. Bolaget utlicensierade exempelvis i 
maj 2018 utvecklingen av PXL01 för att förebygga adherenser efter kirur-
gisk behandling av diskbråck (Degenerative disc disorder, DDD).

Låga fasta kostnader
Promore Pharma har en affärsmodell som syftar till att hålla de fasta kost-
naderna så låga som möjligt. Bolaget har med begränsade resurser tagit 
två projekt till fas II/III-studier. Bolaget bedömer också att det är möjligt att, 
med en begränsad investering, på egen hand kommersialisera en PXL01-
baserad produkt för att förebygga adherenser efter böjsenskirurgi i Europa. 
Detta är möjligt eftersom handkirurgi är en högt specialiserad kategori av 
kirurger och de kirurgiska ingreppen sker på ett fåtal centra i Europa. Med 
en marknadsorganisation omfattande ett fåtal säljare kan alla stora mark-
nader i Europa således adresseras.

Erfaren och engagerad ledningsgrupp  
och styrelse
Bolagets ledande befattningshavare har mångårig erfarenhet från 
utveckling av läkemedel både i en entreprenörsmiljö, till exempel Bows 
Pharmaceuticals, Effrx Pharmaceuticals, och Arexis samt vid stora läke-
medelsbolag, såsom AstraZeneca, SOBI, Pharmacia och Sequenom. 
Vidare har styrelsen gedigen erfarenhet inom både läkemedelsutveckling 
och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin.
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Erbjudandet i korthet

Anmälan
Direktregistrerade aktieägares teckning
Teckning av aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrätter sker genom 
samtidig kontant betalning, antingen genom användande av den förtryckta 
bankgiroavin eller genom användande av en särskild anmälningssedel 
enligt något av följande alternativ:
• Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga teckningsrätter 

enligt emissionsredovisningen från Euroclear ska utnyttjas.
• Anmälningssedeln märkt ”Särskild anmälningssedel” ska användas om 

teckningsrätter har köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, eller 
av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår 
av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av 
nya aktier. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska 

betalning ske för de tecknade aktierna, vilket kan ske på samma sätt 
som för andra bankgirobetalningar, till exempel via Internetbank, genom 
girering eller på bankkontor.

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 den 
28 november 2019 och adresseras till MANGOLD FONDKOMMISSION AB, 
Emissioner/Promore Pharma AB, Box 55691, 102 15 Stockholm. Inskannad 
anmälningssedel kan även skickas per e-post till emissioner@mangold.se.

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

Emissionsrelaterad information

Totalt emissionsbelopp i Erbjudandet 75 072 183,90 SEK

Antal emitterade aktier 20 235 090 aktier

Emissionsvillkor Varje befintlig aktie i Promore Pharma berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att 
teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs 3,71 SEK per aktie

Tecknings- och garantiåtaganden Företrädesemissionen är garanterad upp till 80 procent genom teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden.

Sista dag för handel inklusive rätten att  
delta i Erbjudandet

4 november 2019

Teckningstid 13 november – 28 november 2019

Handel i teckningsrätter (”TR”) 13 november – 26 november 2019

Handel i betald tecknad aktie (”BTA”) 13 november – 3 december 2019

Teckning och betalning med företrädesrätt Teckning sker under teckningstiden genom samtidig betalning

Teckning utan företrädesrätt Teckning sker under teckningsperioden på anmälningssedel

Betalning för aktier utan företrädesrätt Betalning skall ske i enlighet med utskickad avräkningsnota

Första dag för handel i nyemitterade aktier Omkring den 9 december 2019

ISIN-kod för TR SE0013359064

ISIN-kod för BTA SE0013359072

Bolags- och aktieinformation

Företagsnamn Promore Pharma AB (publ)

Organisationsnummer 556639-6809

LEI-kod 549300FJYXYRTU6R3M15

ISIN-kod för aktien SE0009947740

Aktiens kortnamn PROMO

Antal utestående aktier innan emissionen 20 235 090 aktier



Adresser

PROMORE PHARMA AB
Fogdevreten 2A
171 65 Solna
www.promorepharma.com
Bolagets hemsida utgör inte en del av Prospektet. 

Finansiell rådgivare
ABG Sundal Collier
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
www.abgsc.com

Legal rådgivare till Bolaget
Setterwalls advokatbyrå
Sturegatan 10
101 39 Stockholm
www.setterwalls.se

Emissionsinstitut
Mangold fondkommission
Engelbrektsplan 2
114 33 Stockholm
www.mangold.se

Revisorer
Finnhammars revisionsbyrå aktiebolag
Huvudansvarig revisor: 
Ola Spinnars
Videvägen 5
194 78 Upplands Väsby
www.finnhammars.se

Tidigare revisorssuppleant:
Jonas Forsberg
Videvägen 5
194 78 Upplands Väsby

Tidigare revisor:
DELOITTE AB
Huvudansvarig revisor:
Jonas Ståhlberg
Rehnsgatan 11
113 57 Stockholm
www.deloitte.com


