APTAHEM AB (PUBL)
Tillägg till prospekt avseende inbjudan till
teckning av units

Friskrivning
Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Aptahem för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon jurisdiktion vars regler kräver att ytterligare
prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt och Erbjudandet riktar sig inte till någon person
som bor eller har en registrerad adress i någon sådan jurisdiktion. Varken Prospektet eller Tilläggsprospektet utgör ett erbjudande att överlåta eller att förvärva
andra värdepapper än de nya aktierna och teckningsoptionerna. Erbjudandet att teckna nya aktier och teckningsoptioner gäller inte personer som är bosatta eller
har en registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte heller till
sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt eller registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Följaktligen får varken
Prospektet, Tilläggsprospektet, anmälningssedel, marknadsföringsmaterial eller övrigt till Erbjudandet hänförligt material distribueras eller publiceras i någon
jurisdiktion om inte detta sker i enlighet med gällande lagar och regler. Envar som kan komma att inneha Prospektet eller Tilläggsprospektet är skyldig att informera
sig om och följa nämnda restriktioner och särskilt att inte publicera eller distribuera Prospektet eller Tilläggsprospektet i strid med tillämpliga lagar och regler.
Varje handlande i strid med nämnda restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepappersrättslig reglering. Som ett villkor för att få teckna nya aktier och
teckningsoptioner enligt Erbjudandet kommer varje person som tecknar nya aktier och teckningsoptioner att anses ha gjort eller, i vissa fall, bli ombedd att göra
vissa utfästelser vilka Aptahem kommer att förlita sig på.
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TILLÄGG TILL PROSPEKT
Tilläggsprospektet har upprättats av Aptahem AB (publ) (”Bolaget”) och utgör ett tillägg till Bolagets
prospekt daterat den 13 september 2017 med diarienummer 17-14203 (”Prospektet”) avseende
erbjudande om att teckna units i den företrädesemission (”Nyemissionen”) och den riktade emission
(”Övertilldelningsemissionen”) som Bolaget beslutade om den 24 augusti 2017. Tilläggsprospektet är
en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även
för Tilläggsprospektet.
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Aptahem den 3 oktober 2017 offentliggjorde att
Bolaget lämnat in en patentansökan baserad på nya resultat. Pressmeddelandet har bilagts
Tilläggsprospektet. Investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av
aktier i Nyemissionen eller Övertilldelningsemissionen får möjlighet att återkalla sin anmälan eller sitt
samtycke till följd av att ett tilläggsprospekt ges ut, se vidare härom nedan. Därför har Bolagets styrelse
beslutat att förlänga teckningstiden i Nyemissionen och Övertilldelningsemissionen till och med den 9
oktober 2017.
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument (”LHF”). Finansinspektionen har godkänt och registrerat Tilläggsprospektet
(Finansinspektionens diarienummer 17-16289) den 4 oktober 2017. Såväl Prospektet som
Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Aptahems webbplats och kommer att finnas tillgängligt i
prospektregistret på Finansinspektionens webbplats.
Investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som
omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § LHF rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till
och med den 6 oktober 2017 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av
Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Aptahem, Box
7461, 103 92 Stockholm eller per e-post till info(at)aqurat(punkt)se. Investerare som har tecknat via
förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli
bindande och om investeraren önskar kvarstå som tecknare av units behöver denne ej vidta några
åtgärder.
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SAMMANFATTNING
Informationen i punkt E.3 på sidan 13 i Prospektet om erbjudandets villkor är uppdaterad såvitt avser
teckningstiden. Ny eller ändrad text är fetmarkerad.
AVSNITT E – ERBJUDANDE
E.3
Erbjudandets villkor
Teckningstid
Teckning av units ska ske från och med den 20 september 2017 till
och med den 9 oktober 2017. Efter teckningstidens utgång blir
outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde.
Handel med uniträtter
Handel med uniträtter kommer att ske på Aktietorget under tiden från
och med den 20 september 2017 till och med den 2 oktober 2017.
Uniträtter som ej sålts senast den 2 oktober 2017 eller utnyttjats för
teckning av units senast den 9 oktober 2017, kommer att bokas bort
från samtliga vp-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker
vid bortbokning av uniträtter.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS
Informationen teckningsperioden på sidan 17 i Prospektet ersätts med nedanstående information. Ny
information är fetmarkerad.
Teckningstiden löper under perioden 20 september 2017 – 9 oktober 2017.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Informationen om teckningsperioden och när teckning senast måste ske och när förlängning av
teckningstiden senast måste offentliggöras på sidorna 20 och 21 i Prospektet ersätts med följande
information. Ny information är fetmarkerad.
Teckningstid
Teckning av units med stöd av uniträtter skall ske under tiden från och med den 20 september 2017 till
och med den 9 oktober 2017.
Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning av units med stöd av uniträtter kan ske genom kontant betalning under perioden från och
med den 20 september 2017 till och med den 9 oktober 2017.
2. Särskild anmälningssedel
Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 9 oktober 2017.
Teckning utan stöd av företrädesrätt
Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med
företrädesrätt, det vill säga från och med den 20 september 2017 till och med den 9 oktober 2017.
Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden. En sådan
förlängning skall meddelas senast 9 oktober 2017.
Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 9 oktober 2017.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING
Informationen om verksamhetens utveckling sedan senaste rapportperiod på sidan 25 i Prospektet och
informationen om patent på sidan 26 i Prospektet kompletteras enligt följande. Ny text är fetmarkerad.
Verksamhetens utveckling sedan senaste rapportperiod
Bolaget har lämnat in en ny patentansökan med målsättning om att stärka bolagets
immaterialrättsliga portfölj baserat på nya forskningsresultat med Apta-1. Grunden till den nya
patentansökan är studieresultat från ett flertal tidigare studier utförda av bolaget samt de nyligen
presenterade positiva studieresultaten där Apta-1 utvärderades i en kliniskt relevant modell för
sepsis. Inga väsentliga förändringar i Bolagets ställning på marknaden, rörelseresultatet eller finansiella
situation har inträffat efter utgången av första halvåret 2017.
Patent
Bolagets immaterialrättsliga portfölj består dels av en patentfamilj bestående av fyra godkända patent
och en patentansökning, dels av en patentfamilj bestående av en patentansökan. De tidigare
patenten är baserade på unika nya kemiska föreningar i form av aptamerbaserade
läkemedelskandidater. Den nya patentansökan avser tillämpningen av en av dessa kemiska
föreningar.
Överblick över Bolagets patent
Område

Ans. Nr.

Ansökningsdatum

Utgångsdatum

Status

Europa

09708523.7

2009-02-05

2029-02-05

Godkänt*

Indien

6250/DELNP/2010

2009-02-05

2029-02-05

Pågående

Kanada

2714121

2009-02-05

2029-02-05

Godkänt

Kina

20098011646.4

2009-02-05

2029-02-05

Godkänt

USA

12/866413

2009-02-05

2029-02-05

Godkänt

Europa

EP17194536.3

2017-10-03

2037-10-03

Pågående

* Bolagets patent har validerats i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien, Frankrike och Schweiz/Liechtenstein och är därför
gällande i dessa länder.
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LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION
Informationen om patent på sidan 46 i Prospektet kompletteras enligt följande. Ny text är fetmarkerad.
Patent, varumärken och andra immateriella rättigheter
Som tidigare nämnts består Bolagets huvudtillgång av två patentportföljer. Patentansökningarna har
sin grund dels i en internationell patentansökan som lämnades in 5 februari 2009, vilket innebär att
skyddstiden kommer sträcka sig fram till den 5 februari 2029 vid upprätthållande av patenten, dels i en
europeisk patentansökan som lämnades in den 3 oktober 2017, vilket innebär att skyddstiden för
de nya patenten, om ansökningarna beviljas, kommer att sträcka sig fram till den 3 oktober 2037.
Bolaget har för avsikt att ansöka om ytterligare patent för det fall att styrelsen anser att Bolagets
immateriella skydd på ett lämpligt sätt kan och bör stärkas ytterligare.
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APTAHEM
Malmö den 3 oktober 2017

PRESSMEDDELANDE

APTAHEM LÄMNAR IN PATENTANSÖKAN BASERAT PÅ NYA RESULTAT,
UPPRÄTTAR TILLÄGGSPROSPEKT OCH FÖRLÄNGER TECKNINGSTIDEN

Aptahem (publ) kan idag meddela att bolaget har lämnat in en ny patentansökan med
målsättning om att stärka bolagets immaterialrättsliga portfölj baserat på nya
forskningsresultat med Apta-1. Grunden till den nya patentansökan är studieresultat
från ett flertal tidigare studier utförda av bolaget samt de nyligen presenterade positiva
studieresultaten där Apta-1 utvärderades i en kliniskt relevant modell för sepsis.
Bolaget bedömer att patentansökan signifikant förändrar den tidigare kommunicerade
kommersiella potentialen för Apta-1 och väljer därför att meddela marknaden om
händelsen. Ett tilläggsprospekt är under upprättande och kommer inom kort att lämnas
in till Finansinspektionen. Med anledning av tilläggsprospektet förlängs teckningstiden
till den 9 oktober 2017 (tidigare 4 oktober 2017).
Aptahem (publ) kan idag meddela att bolaget har färdigställt och lämnat in en ny patentansökan till det
europeiska patentverket (EPO) rörande läkemedelskandidaten Apta-1s multiverksamma effektprofil. Grunden till
patentansökan är studieresultat från ett flertal tidigare utförda studier inom både bolagets tidigare och nuvarande
indikationsområde samt de nyligen presenterade resultaten där Apta-1 har testats i en djurmodell för sepsis.
Resultaten som den inskickade patentansökan ämnar att skydda rör den signifikant förbättrade överlevnaden som
uppnåddes i försöken som utfördes i sepsismodellen och bedömdes av oberoende patentombud vara av tillräcklig
teknisk höjd och unik karaktär att bolaget ansåg det lämpligt att skydda detsamma.
Det tekniska utvärderingsarbetet har pågått sedan mars 2017 där uppfinningen har funnits vara unik, patenterbar
och kommersiellt värdefull att skydda. Med två framgångsrikt utförda djurförsök bedömde Aptahem därför att
underlaget var tillräckligt för att skicka in en patentansökan. Dokumentet beskriver Apta-1s multimekanism och
en rad möjliga tillämpningar. Förutom sepsis täcker patentet in en rad inflammatoriska sjukdomar (t.ex.
ledgångsreumatism, transplantationsförskjutning, lungsjukdomar och cancertyper) samt en rad
koagulationsdrivna tillstånd (akuta trombolytiska tillstånd, trauma samt sjukdomar som kan ge upphov till
dysfuktionell koagulation). Om ansökan leder till ett godkänt patent beräknar bolaget att skyddet kan sträcka sig
fram till år 2037 vilket förstärker och förlänger den befintliga portföljen betydligt.
VD för Aptahem, Mikael Lindstam kommenterar ”För en marknadsförd produkt innebär varje ytterligare år av
produktskydd betydande intäkter vilket i vårt fall resulterar i ett avsevärt förbättrat värde av vår portfölj. Vi har
tidigare kommunicerat att en patentutredning pågår och vi kan nu meddela våra aktieägare att den processen
var lyckosam. Vårt utökat skydd för Apta-1s bekräftade multiegenskaper inom akuta sjukdomstillstånd utökar
vårt portfölj med en ny patentfamilj som påverkar värdet vi kan erbjuda en licenstagare och därmed potentiellt
även bolagets värde.”
Bolaget bedömer att patentansökan med sitt potentiellt utökade skyddstid för Apta-1, tillsammans med de
potentiellt förbättrade kommersiella möjligheterna, är av tillräckligt betydelsefull karaktär att bolaget har valt att
kommunicera patentansökan har skickats in via ett pressmeddelande. Bolaget kommer i framtiden att utvärdera
ytterligare patentmöjligheter, adresserbara marknader och användningsområden för att skapa nya
utvecklingsinriktningar för läkemedelskandidaterna Apta-2 och Apta-3.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD

APTAHEM
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com
Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för
behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1,
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och
vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar
patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida
samarbetspartners.
Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 oktober 2017.

ADRESSER
Bolaget
Aptahem AB (publ)
Norra Vallgatan 58
211 22 Malmö
Besöksadress: Skeppsbron 2 1TR, 211 20 Malmö
E-post: info(at)aptahem(punkt)com
Hemsida: www(punkt)aptahem(punkt)com
Revisor
Magnus Hahnsjö
Tornerstigen 21
244 41 Kävlinge
Finansiell rådgivare
Corpura Fondkommission AB
Linnégatan 44
114 47 Stockholm
E-post: info(at)corpura(punkt)se
Legal rådgivare
Fredersen Advokatbyrå AB
Turning Torso
SE-211 15 Malmö
Telefon: 040-10 97 90
Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission AB
Box 7461
103 92 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Telefon: 08-684 05 800
Fax: 08-684 05 801
E-post: info(at)aqurat(punkt)se
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