
Bäste aktieägare, 

Aptahem genomför en företrädesemission av units, bestående av högst 31 723 592 aktier och 
högst 7 930 898 teckningsoptioner av serie TO 4, till en teckningskurs om 4 SEK per unit (vilket 
motsvarar 1 SEK per aktie). Fulltecknad nyemission tillför Aptahem initialt cirka 31,7 MSEK 
före emissionskostnader. Aptahem har erhållit teckningsförbindelse om cirka 1,6 MSEK från 
nuvarande aktieägare Ivar Nordqvist och garantiåtagande om cirka 23,8 MSEK, motsvarande 
totalt cirka 80 procent av företrädesemissionen. 

”Aptahem har under det gångna året fortsatt verka för att 
positionera oss själva som en nyckelaktör inom aptamerer 
som potentiella läkemedelskandidater och för att utveckla 
nya terapeutiska kandidater för behandling av livshotande, 
akuta, tillstånd där koagulation och inflammation samverkar 
i sjukdomsprocessen. Parallellt med vårt positioneringsarbete 
har vi också fortsatt utvecklingen av vår aptamerplattform. 

Motivet till Nyemissionen är primärt att erhålla kapital 
för att i första hand ansöka om samt genomföra Bolagets 
planerade kliniska fas 1-studie med beräknad start i det tredje 
kvartalet 2019, i andra hand tillverka ytterligare Apta-1 till 
såväl prekliniska som kliniska studier, ytterligare studier för att 
bättre förstå verkningsmekanismer och färdigställa prekliniska 
toxikologiska och säkerhetsstudier, samt i tredje hand 
bedriva driften av verksamheten i form av projektledning, 
affärsutveckling, regulatoriskt arbete, samarbeten, 
experter, laboratoriesupport samt utveckling av ytterligare 
läkemedelskandidater.

Framför oss ligger en rad viktiga milstolpar och värdehöjare, 
där några av de viktigaste inkluderar slutrapporter från 
de prekliniska studierna och beslut kring våra lovande 
patentansökningar. Vår utökade exploratoriska studie med 
den nyutvecklade sepsismodellen visade på stimulerande 
resultat som indikerar att Apta-1 har god effekt i primater. 
Detta tyder på en koppling till Apta-1’s unika multieffekt och 
utökade dosfönster. Vi ser mycket positivt på den fortsatta 
utvecklingen av Apta-1 och vårt fokus är på att få ta Apta-
1 in i klinik. Tillsammans med en stark organisation, ett 
mångfacetterat team och ytterligare extern expertis fortsätter 
vi nu framåt – och vi hoppas att fler vill vara med. Därför 
välkomnar vi såväl tidigare som nya aktieägare att investera i 
vår nyemission och på så sätt få ta del av vår värdeutveckling 
och spännande resa mot klinisk fas för vår plattform och 
framtida strategiska partnerskap för Aptahem.”

Mer information om emissionen och emissionslikvidens 
användande framgår av bilagd teaser.

Nedan framgår information om teckningsförfarandet för 
det fall Du har ditt ägande via en förvaltarregistrerad depå, 
investeringssparkonto, kapitalförsäkring eller via ett VP-konto.

För Dig som har aktier i en depå, investeringssparkonto 
eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade aktier)

Teckning och betalning med stöd av uniträtter ska ske i 
enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. 
Kontakta er bank eller förvaltare för information hur teckning 
ska ske. Tänk på att banken/förvaltaren behöver din anmälan i 
god tid innan teckningstiden avslutas, ofta flera dagar innan.

För det fall Du önskar teckna ytterligare units utan stöd av 
uniträtter vänligen kontakta er bank/förvaltare.

För Dig som har aktier på ett VP-konto  
(direktregistrerade aktier)

I de fall exakt samtliga erhållna uniträtter ska utnyttjas 
för teckning ska endast den medföljande förtryckta 
inbetalningsavin användas.

I de fall uniträtter förvärvas eller avyttras, eller ett annat 
antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta 
inbetalningsavin utnyttjas för teckning, ska en särskild 
anmälningssedel användas. Särskild anmälningssedel kan 
beställas från Aqurat Fondkommission AB på nedanstående 
telefonnummer. 

För det fall Du önskar teckna ytterligare units utan stöd av 
uniträtter ska medföljande ”Teckning utan stöd av uniträtter” 
användas.

Fullständigt prospekt finns tillgängligt via www.aptahem.com. 
Frågor med anledning av teckningsförfarandet kan ställas 
direkt till Aqurat Fondkommission AB som administrerar 
emissionen via telefon tfn: 08-684 05 800 eller e-post  
info@aqurat.se.
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