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VIKTIG INFORMATION
Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospektet, som har godkänts
och registrerats hos Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på Nanologicas hemsida, www.nanologica.com samt på
Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. Prospektet kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm,
via telefon till 08-463 80 00 eller per e-post till emission@penser.se. Prospektet innehåller bland annat en presentation av Nanologica,
företrädesemissionen och de risker som är förenade med investering i Nanologica och deltagande i nyemissionen. Informationsbroschyren
är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslut att teckna aktier i Nanologica och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i
Nanologica. Investerare som avser eller överväger att investera i Nanologica uppmanas därför att läsa prospektet.

VD HAR ORDET
Min bedömning är att vi nu kommit förbi de största hindren i vår
utveckling. När vi summerar fjolåret är det tydligt att båda våra
affärsområden förflyttade sina positioner starkt framåt samtidigt som beslutade besparingar realiserades. Vi har lärt oss hur
vi ska adressera marknaden inom affärsområdet kromatografi
för att få nöjda och återkommande kunder. Inom drug delivery
har vi nu kommit så långt att det är dags att ta nästa steg.
För att fortsätta tillväxtresan genomför vi nu en emission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om 55 MSEK. Emissionen
har starkt stöd från större ägare, däribland jag själv, som förbundit sig att teckna aktier för motsvarande 21 MSEK. Vi har också
inhämtat garantier för att säkerställa att vi får in minst 48 MSEK.
Pengarna från emissionen ska vi använda till att lösa huvuddelen
av det lån på 16 MSEK som vi tog under 2017. Av detta konverteras 6 MSEK till aktier i emissionen, 8 MSEK amorteras av och
2 MSEK förlängs. Resterande del av de medel som emissionen
inbringar ger oss förutsättningar att skapa tillväxt och värden,
vilket jag ska beskriva nedan.

DRUG DELIVERY FRÅN TEKNIK TILL EGET PROJEKT

Under 2017 genomförde vi flera kundprojekt som både gav oss
försäljningsintäkter och gjorde att vi nådde uppsatta mål varför
vi under 2018 kan se fram emot ytterligare intäkter. Projekten
har dessutom medfört att vi utvecklat vår teknologiska plattform
vidare.
Vi fortsatte också arbetet med egna läkemedelsprojekt. Under
november zoomade vi in på två projekt som vi beslutade att driva vidare; ett helt eget och ett där vi arbetar tillsammans med
en partner.
Det är inom vårt eget projekt som vi nu bestämt att ta ett steg
framåt och förbereda en klinisk studie. Projektet inriktas på
gastropares eller fördröjd tömning av magsäcken, som bland
annat drabbar diabetiker. Med en ny formulering av en etablerad läkemedelssubstans siktar vi på att kunna visa bättre effekt
och biverkningsprofil. Vi gör också bedömningen att vi med en
begränsad klinisk studie kan visa om vår formulering kan hjälpa
patienter. Lyckas vi ser vi goda möjligheter att sluta avtal med en
partner som kan ta projektet vidare mot marknad.

”Jag har lett Nanologica i sex år under vilka bolaget gått från att vara ett utvecklingsbolag med
tre anställda till att bli ett företag med försäljning
av produkter i Indien och Kina och som nu dessutom siktar på att göra sin första kliniska studie.
Vägen hit har inte varit en rät linje, vi har gjort
mycket rätt men också flera misstag.”
- VD, Andreas Bhagwani

Projektet är ett resultat av den strategiska omsvängning vi gjorde 2016 då vi vidareutvecklade vår plattform för att leverera ett
större värde för såväl patienter som aktieägare.

INDIEN OCH KINA VISAR VÄGEN

Försäljningen av kolonner för kromatografi ökade successivt under 2017 och kom främst från Indien. Vi har nu etablerat ett applikationslabb lokalt i Indien och kunnat bistå kunder med teknisk
support. Glädjande nog har flera kunder upprepat sina beställningar, vilket är ett tecken på att vi vinner förtroende.
Våra erfarenheter från Indien har vi haft nytta av i vår utvärdering av den kinesiska marknaden, vilket gjort att testförsäljningen i Kina utvecklats på ett bra sätt. Den största lärdomen ligger i
hur vi nu bemöter frågor kring produkterna. Vi vet nu vilka frågor
de brukar ha och hur vi bäst hjälper dem med praktisk support

i deras handhavande. I Indien adresserade vi tidigare inte de
tekniska frågorna på det sätt vi gör idag, vilket förde med sig att
kunderna drog slutsatsen att det var fel på produkten de köpt.
Att lära av dessa misstag har kostat oss tid och goodwill, så jag
är glad att konstatera att vi idag faktiskt har stor nytta av det vi
lärt oss.
Utfallet av våra aktiviteter i Kina är mycket uppmuntrande. Under
fjärde kvartalet har vi sålt testprodukter och vi har redan lyckats
etablera oss hos ett mindre antal slutkunder. De har alltså inte
bara utvärderat våra produkter utan i vissa processer ersatt kolonner från våra konkurrenter med kolonner från oss. Orsaken till
detta är att våra kolonner håller längre, och det gör att kundens
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totalkostnad sjunker; något som är viktigt både på den kinesiska
och den indiska marknaden.
Potentialen i Kina (liksom i Indien) är enorm. Både det faktum
att det är en stor befolkning som blir allt äldre och därför behöver mer läkemedel och att den kinesiska staten ställer höga krav
på kontroll av de läkemedel som säljs skapar goda förutsättningar för våra produkter.

FÖRBEREDELSER FÖR NY STOR AFFÄRSGREN

Vi har under kvartalet fördjupat förberedelserna för ytterligare
en affärsgren: preparativ kromatografi. Denna används inom läkemedelstillverkning för att ”rena” peptider. Det största behovet
av preparativ kromatografi finns inom insulinproduktion. Här
används avsevärt större mängder silika än inom analytisk kromatografi, det område vi hittills verkat inom.
Preparativ kromatografi intresserar oss av tre skäl. Det första är
att vår teknik bedöms vara mycket konkurrenskraftig inom detta
segment; det andra är att vi planerar att gå in på marknaden
tillsammans med kunder och det tredje är att vi ser att vi relativt snabbt kommer kunna nå mycket god lönsamhet i ett sådant
samarbete. Dessa slutsatser grundar sig på samtal både med tilltänkta kunder och med kontraktstillverkare.

Vi har sedan en tid haft en dialog med två möjliga större kunder
på området. Dessa dialoger har fördjupats sedan båda med positivt utfall utvärderat mindre mängder av vårt material. Vi diskuterar nu möjliga volymer och prisbilder med målet att vi ska
kvalificera oss som leverantör.
För att kunna möta de volymer dessa läkemedelstillverkare behöver slöt vi i mars 2018 avtal med den brittiska kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions Ltd. kring storskalig produktion
av kromatografimedia. Beslut om att faktiskt starta produktion
hos Sterling fattas först när vi har kundavtal på plats. Avtalen ska
ge oss en positiv avkastning på de investeringar vi behöver göra.
Sammantaget ser vi mycket positivt på denna möjlighet. Vi har
dragit lärdom av de erfarenheter vi gjort de senaste åren och utformat en strategi med kontrollerad risk och god potential.
Som tredje största ägare väljer jag att teckna min andel om cirka
5 MSEK i emissionen. Det är mitt sätt att visa hur mycket jag tror
på bolaget. Jag bjuder därmed också in andra att fortsätta resan
med Nanologica in i nästa fas!
Stockholm den 16 april 2018
Nanologica AB
Andreas Bhagwani
Verkställande direktör

KORT OM NANOLOGICA
Nanologica utvecklar kiselpartiklar i nanostorlek som
kan användas i medicintekniska tillämpningar samt inom
drug delivery. Verksamheten har sitt ursprung inom materialvetenskaplig forskning vid Stockholms Universitet
och vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

AFFÄRSOMRÅDE KROMATOGRAFI

Inom affärsområdet kromatografi utvecklar och tillverkar Nanologica produkter för kromatografi. Inledningsvis tillverkade
Nanologica packningsmedia som kunderna i nästa steg använde
i sina reningsprodukter. Sedan 2016 hanterar Nanologica även
packning av kolonner och tillhandahåller därmed kompletta kromatografiprodukter.
Nanologica har utvecklat NLAB Saga™ som är bolagets produkt
för HPLC, en väl etablerad separationsmetod för kemiska föreningar. Nanologicas huvudfokus är marknaden för analytisk
HPLC-kromatografi. Det främsta användningsområdet för analytisk kromatografi är kvalitetssäkring av läkemedel där kolonnernas separationskraft är viktig, men avgörande är deras uthållighet - att resultaten blir likadana första som sista gången
kolonnen används.
Nanologica har under flera år bedrivit ett utvecklingsprojekt
som syftar till att ta fram en produkt för preparativ HPLC-kromatografi. Under senare tid har projektet tagit viktiga steg framåt
där produkter har utvärderats av potentiella kunder med goda
resultat.

AFFÄRSOMRÅDE DRUG DELIVERY

Inom affärsområdet drug delivery utnyttjar Nanologica de unika
egenskaperna hos bolagets silika för att effektivisera formulering
och upptag av läkemedel. Genom att Nanologicas nanoporösa
kiselpartiklar laddas med läkemedelsmolekyler kan viktiga fördelar uppnås som kan resultera i bättre fungerande läkemedel.
Bolaget har utvecklat NLAB SilicaTM som adresserar problemet
med lösligheten hos läkemedelsmolekyler. Nanologicas drug
delivery-teknik kan enkelt beskrivas som att porerna i silikapartiklarna laddas med läkemedelssubstans, varefter partiklarna
pressas till tabletter. När patienten intar tabletten frisätts läkemedlet successivt i magsäcken och/eller tarmarna.

NANOLOGICAS EGNA PROJEKT INOM GASTROPARES

Tillsammans med en forskargrupp har Nanologica utvärderat
möjligheten att kombinera ett befintligt läkemedel med NLAB
SilicaTM i syfte att uppnå ett effektivare läkemedel med bättre
biotillgänglighet som kan ges i mindre doser. Projektet utgår
från ett befintligt läkemedel som har en svag effekt och en negativ biverkansprofil. Nanologica planerar att genomföra en fas
II a-studie inom projektet under 2019. Studien avses att genomföras i Sverige på Uppsala universitetssjukhus, omfatta ett tjugotal patienter. Nanologica bedömer att kostnaden för projektet
under den kommande 18-månadersperioden, inklusive den kliniska studien, kommer uppgå till omkring 15 MSEK. Nanologica
bedömer att ett positivt resultat från de kliniska studierna har
potential att skapa ett betydande värde för bolaget.
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FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG
Under den senaste tiden har Nanologica gjort viktiga framsteg
inom båda sina affärsområden, vilket skapar goda möjligheter
för både ökande intäkter och värdehöjande händelser under
kommande år. Styrelsen har också beslutat att starta ett eget
läkemedelsprojekt och förbereder kliniska fas II a-studier med
en befintlig läkemedelsmolekyl.
Inom kromatografi har framsteg gjorts både på den indiska och
den kinesiska marknaden, vilket skapar goda förutsättningar
för stigande försäljning framöver. Bolaget arbetar dessutom
med en större etablering inom storskalig preparativ kromatografi. Långt gångna diskussioner förs med potentiella kunder
och avtal har nu ingåtts med en kontraktstillverkare om storskalig produktion. Bolaget avser att starta tillverkning först om
och när leveransavtal slutits med kunder på nivåer som möjliggör lönsamhet i investeringen.
Bolaget har beslutat att starta ett läkemedelsprojekt inriktat
på gastropares, det vill säga fördröjd tömning av magsäcken,
vilket drabbar bland annat diabetiker. Projektet baseras på
Nanologicas drug delivery-teknik som kombineras med en befintlig läkemedelsmolekyl. Bolagets mål är att skapa en effektivare behandling av gastropares med en mer gynnsam biverkningsprofil. Nanologica planerar att genomföra fas II a-studie
inom projektet under 2019, Ett positivt utfall av dessa kliniska
studier bedöms ha potential att skapa ett betydande värde för
Nanologica, med en begränsad investering.
Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning
inte tillräckligt för Nanologicas aktuella behov för den kommande tolvmånadersperioden. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat om genomförandet av Företrädesemissionen,
vilken uppgår till sammanlagt cirka 55,4 MSEK före emissionskostnader. Styrelsens beslut godkändes av en extra bolagsstämma den 11 april 2018. Per den 31 januari 2018 uppgick

Bolagets likvida medel till 5 609 MSEK. Det befintliga rörelsekapitalet bedöms vid tidpunkten för prospektet tillräckligt för
att driva verksamheten enligt plan fram till och med juni 2018.
Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet för den kommande tolvmånadersperioden uppgår till cirka 10 MSEK. Vid
fulltecknad Företrädesemission efter avdrag för emissionskostnader om 5,0 MSEK tillförs bolaget 50,4 MSEK vilket av bolaget
bedöms som tillräckligt för att tillgodose rörelsekapitalbehovet
under den kommande tolvmånadersperioden.
I samband med företrädesemissionen har Nanologica erhållit
teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare, däribland Nanologicas VD Andreas Bhagwani. Teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 21 MSEK, motsvarande cirka
37,9 procent av företrädesemissionen. Därutöver har bolaget
ingått avtal om emissionsgarantier om 27 MSEK, motsvarande
cirka 48,7 procent av erbjudandet. Sammanlagt omfattas företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtagande uppgående till totalt cirka 48 MSEK, motsvarande
cirka 86,6 procent av emissionsbeloppet. Dessa åtaganden är
emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel,
pantsättning eller liknande arrangemang.
Nettolikviden om 50,4 MSEK avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:
•

Återbetalning av lån 8 MSEK

•

Återbetalning av lån genom kvittning i emissionen 6 MSEK

•

Investeringar i projektet för gastropares cirka 15 MSEK

•

Finansiering av bolagets befintliga verksamhet inom
kromatografi cirka 15 MSEK

•

Förstärkning av bolagets rörelsekapital cirka 6,4 MSEK

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Emissionsbelopp
55,4 MSEK vid full teckning.
Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 18 april 2018 är registrerad som aktieägare i Nanologica äger rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen och kommer att
erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1)
teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan
företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.
Teckningskurs
4,00 SEK per aktie.

Teckningstid
20 april – 4 maj 2018.
		
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 20 april – 2 maj 2018.
ISIN-koder
Aktien		
Teckningsrätt
Betald tecknad aktie

NICA		
NICA TR
NICA BTA

Finansiell kalender
Delårsrapport Q1 2018		
Delårsrapport Q2 2018		
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