INDBYDELSE TIL AKTIETEGNING I
SCANDION ONCOLOGY A/S

• Scandion Oncology udvikler lægemidler, som kan blokere / omgå
resistens overfor anti-cancer lægemidler.
• Spin-out fra Saniona AB og Københavns Universitet.
• Udstedelse af ca. SEK 26 mio. til gennemførelse af første del af
fase II-studie med SCO-101.
• Allerede afsluttede fase I undersøgelser med gode resultater
hos 92 personer.
• Stort marked, hvor der for øjeblikket ikke findes eksisterende
lægemidler til at blokere/ omgå resistens.
Scandion Oncology A/S | 38613391 | www.scandiononcology.com

Scandion Oncology udvikler lægemidler, som kan blokere
eller omgå resistens overfor anti-cancer lægemidler
Introduktion

”Scandion Oncology er
et meget spændende
selskab med en potentiel
yderst lovende fremtid.
Selskabets fokus at blokere
kemoterapiresistens er unik
og Scandion Oncology har
allerede nu en ledende position
for at kunne løse dette enorme
kliniske problem.”
Carl Borrebaeck
Bestyrelsesmedlem - Scandion Oncology

Historik
Scandion Oncology blev etableret som et spinout selskab fra Københavns Universitet og
forsknings- og udviklingsselskabet Saniona
AB, som i dag ejer 46,5 procent af Scandion
Oncology. Lægemiddelkandidaten SCO-101 blev
oprindeligt udviklet af Saniona/Neurosearch til
en ikke-cancer sygdom. I 2015 fik forskere ved
Københavns Universitet mulighed for at teste
SCO-101 og beslægtede substanser i deres
laboratorium. Disse undersøgelser viste, at SCO101 kunne blokere vigtige resistensmekanismer,
således at behandlingsresistente kræftceller igen
blev følsomme for den givne behandling.
Lægemiddelkandidaten
Scandion Oncology’s ledende produkt – SCO101 – kan indtages dagligt som en kapsel,
og har i prækliniske dyrestudier vist at kunne
forbedre effekten af visse typer af anti-cancer
behandling, herunder nogle af de hyppigst
anvendte former for kemoterapi og anti-hormon
behandling, når det gives i kombination med
kræftbehandlingen. Endnu mere interessant
er det, at SCO-101 har vist sig at kunne
blokere nogle af de vigtigste lægemiddel
resistensmekanismer, som forårsager, at
standard anti-cancer behandling ikke længere
hjælper patienterne. Med samtidig brug af SCO-

101 og anti-cancer behandling, er formålet at
standard behandlingen igen bliver effektiv.
Gode kliniske resultater
SCO-101 har succesfuldt gennemgået fire
kliniske fase I-studier med totalt 92 personer,
og SCO-101 som daglig kapsel viste sig at
være et sikkert lægemiddel med begrænset
toksisitet.
Flere lægemidler
Ud over Scandion Oncologys ledende produkt
SCO-101 (primært rettet mod metastatisk
brystkræft og tyk- og endetarmskræft), udvikler
selskabet samtidigt SCO-201, som er planlagt
til at skulle bruges til at blokere resistens i
andre typer af kræft, herunder lungekræft og
kræft i bugspytkirtlen.
Patenter
Scandion Oncology indsendte i 2016 en patent
ansøgning for SCO-101 og har nu modtaget
en meget positiv foreløbig bedømmelse
fra Patentmyndighederne, der anerkender
nyhedsværdi og innovationshøjde, når man
kombinerer SCO-101 med standard kræft
lægemidler til kolorektal- eller brystkræft
behandling.

Henvisning til memorandum
Alle investeringer i værdipapirer er forbundet med risiko. I Scandion Oncology A/S memorandum
findes der en beskrivelse af potentielle risici, der er forbundet med selskabets virksomhed og
værdipapirer. Før man træffer en investeringsbeslutning, bør disse risici sammen med andre
oplysninger i det komplette memorandum nøje gennemgås. Memorandummet er tilgængeligt
på selskabets hjemmeside (www.scandiononcology.com). Memorandummet findes også på
hjemmesiderne til Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) og Sedermera Fondkommission
(www.sedermera.se). Sedermera Fondkommission er finansiel rådgiver, og Nordnet Bank AB
er Selling Agent i forbindelse med nyudstedelsen og den efterfølgende, planlagte notering på
Spotlight Stock Market.

SCANDION ONCOLOGYS MÅL

2018
• Indsende to nye patentansøgninger.
• Indsende to EU-ansøgninger så som Horizon 2020.
• Etablere videnskabeligt samarbejde med to eller flere eksterne
virksomheder og deltage i samarbejdsmøder.
• Publicere videnskabelige artikler baseret på SCO-101.
• Indlede rådgivende møder med Lægemiddelstyrelsen for
indledning af fase II.

2019

Potentialet
Robust pipeline
Scandion Oncology har to lægemiddelkandidater under udvikling
SCO-101 og SCO-201 samt mere end 800 analoger. Analogerne er
kemiske forbindelser, der adskiller sig fra SCO-101 men med
potentielt forbedret effekt. Målindikatorerne for analogerne er solide
tumorer.
Mål
Fase II kliniske forsøg for lægemiddelkandidat SCO-101 med fokus
på brystkræft skal afsluttes i 4. kvartal 2020.
Markedet og konkurrence
På globalt niveau er der over 14 millioner nye kræfttilfælde hvert
år1. Ca. halvdelen af disse patienter forventes at dø af deres
kræftsygdom på grund af behandlingsresistens. En detaljeret
analyse fra Cortris, Danmark, viser, at det nuværende globale
marked for de valgte indikationer kan overstige 4 milliarder euro
årligt. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i dag ikke findes
lægemidler på markedet, som blokerer eller omgår resistens over
for kræftlægemidler.
Ledelse og bestyrelse
Scandion Oncologys ledelse består af personer med stor erfaring
indenfor området. Flertallet af medarbejderne har i mange år
arbejdet med cancerforskning, biomarkører og lægemiddelresistens.
Endvidere findes der i ledelsen stor erfaring indenfor etablering af
biotekselskaber.

• Komplet produktion og formulering af SCO-101.
• Påbegynde klinisk fase II-studie (First effect measures) med 12
metastaserede brystkræftpatienter med SCO-101 i kombination
med kræftlægemidlet Paclitaxel og opnå information om sikkerhed,
tolerabilitet og de første kliniske mål for effekt.
• Udføre yderligere prækliniske undersøgelser vedrørende
virkningsmekanismen af SCO-101.
• Fortsæte præklinisk udvikling af SCO-201 og fortsat studier med
en potentiel tredje lægemiddelkandidat.

2020
• Afslut fase II undersøgelsen (Proof of Concept) i brystkræft med
SCO-101 i kombination med kræftlægemidlet Paclitaxel senest
Q4 i 2020.
• Indlede yderligere en fase II-undersøgelse med SCO-101 hos
patienter med metastatisk kolorektal cancer og lægemiddel
resistent sygdom.
• Tag SCO-201 gennem prækliniske undersøgelser for at afdække
mulige toksiske virkninger på normalt væv og opnå information om
hvilke kræftformer, som SCO-201 vil være mest aktivt i.
• Identificer yderligere stoffer / lægemidler, der er målrettet
resistens overfor anti-cancer behandling. Målet er at identificere
det tredje stof / lægemiddel inden udgangen af 2020.

2021-2024
• Scandion Oncologys mål er for begge produkter (SCO-101 og
SCO-201) at søge partnerskab med et større firma med det
formål at få øgede ressourcer til FDA- og EMA-godkendelse fulgt
af en introduktion til markedet. For SCO-101 er målet at finde en
partner / licenshaver kort efter afslutningen af de kliniske fase II
studier.

1. Torre et al., CA Cancer J Clin. 2015.

Resume af tilbuddet
Tegningstid: 4. - 18. oktober 2018.

Værdiansættelse (pre-money): Ca. 43,7 MSEK.

Tegningskurs: 5,85 SEK

Fortegning: Selskabet har modtaget fortegning på ca. 18,5 MSEK,
svarende til i alt ca. 71 procent af udbuddet.

Minimumstegning: 860 aktier, svarende til 5.031 SEK.
Udbuddet: Op til 4.444.444 aktier svarende til 25.999.997,40 SEK.
Laveste grænse for udbuddets gennemførelse er 16.999.994,70 SEK.
Antal aktier inden noteringen: 7.463.207 stk.

Notering på Spotlight Stock Market: Aktien i Scandion Oncology er
planlagt at blive noteret på Spotlight Stock Market. Første handelsdag
forventes at være den 8. november 2018.
ISIN-kod: DK0061031895.

CEO Nils Brünner har ordet

”Som onkolog har jeg behandlet et stort antal kræftpatienter med kemoterapi, antihormon behandling og
biologiske lægemidler. Til trods for en kontinuerlig introduktion af nye kræftlægemidler, er der stadig millioner
af kræftpatienter, der hvert år dør af deres sygdom. Jeg kan som onkolog føle en hjælpeløshed overfor denne
sygdom og er begyndt at spørge mig selv om, hvorvidt de metoder og behandlinger, vi i de sidste mange år har
brugt i onkologien, virkelig er den rette vej fremad. Derfor ser jeg vores virksomhed som lyset i tunnelen”

Kombinationen af grundvidenskab og klinisk forskning kan
fremadrettet give os en ny og tiltrængt nøgle til at forbedre
kræftbehandlingen.
Allerede da jeg fik min ekstra uddannelse ved National Cancer Institute i USA
(1987 - 1989), var jeg klar over det store problem, som lægemiddelresistens
udgør for vores behandling af kræftpatienter. Jeg begyndte derfor allerede her at
udvikle lægemiddelresistente patient-deriverede kræftceller. Ved at sammenlige
de oprindelige følsomme celler med de resistente celler, var det målet at
identificere nye måder at behandle resistent kræft på. Tilbage på Københavns
Universitet og Rigshospitalet fortsatte jeg sammen med Jan Stenvang (CSO)
med at udvikle en ny og unik lægemiddel- og biomarkør screeningsplatform,
bestående af følsomme og resistente kræftcellelinjer. Vi har nu flere sådanne
kræftcellelinjer fra fx brystkræft, prostatakræft og tyk- og endetarmskræft.
Ved at anvende moderne molekylærbiologi på vores par af cellelinjer, har vi
identificeret gener og proteiner involveret i udvikling af lægemiddelresistens.
Vi har nu taget vores forskning til det næste niveau ved at lede efter
lægemidler, der kan blokere disse resistensmekanismer. Et eksempel på et
sådant lægemiddel er SCO-101. Vi har blandt andet kunnet vise, at SCO-101
effektivt hæmmer flere forskellige pumper involveret i transport af kemoterapi
ud af kræftceller. Disse pumper er placeret i cellemembranen på kræftcellerne
og deres funktion er at gøre cellerne resistente ved at sende kemoterapien ud
af cellerne, inden behandlingen kan slå cellerne ihjel. Vi har også påvist, at
SCO-101 kan blokere resistens gennem en helt anden mekanisme: SCO-101
blokerer en vigtig mekanisme, som kræftcellerne bruger til at sende signaler
rundt i cellerne for at gøre dem resistente. SCO-101 forventes givet sammen
med standard anti-cancer medicin med det formål at gøre behandlingen mere
effektiv, herunder at ophæve resistens.

Scandion Oncology har som mål at udvikle lægemidler, der kan
blokere eller omgå resistens overfor kræftlægemidler.
Med SCO-101 som et sikkert oralt lægemiddel, der skal indtages en gang
om dagen, ser jeg en fantastisk mulighed for et introducere et længe ventet
paradigmeskift i kræftbehandlingen. Scandion Oncologys mål er at reducere
antallet af patienter med ubehandlelig kræftsygdom. Vi forventer, at SCO-101 vil
blive et eksempel på et lægemiddel, hvor viden opnået gennem grundvidenskabelig
forskning vedrørende resistens overfor kræftlægemidler, adgang til en unik
screeningsplatform og efterfølgende udvikling af nye lægemidler, potentielt kan
forandre forløbet for millioner af kræftpatienter.
Scandion Oncology kan få betydning for fremtidens
kræftbehandling.
De planlagte kliniske fase II-undersøgelser (her undersøger vi effekten
på patienternes kræftsygdom) vil initialt inkludere patienter med
lægemiddelresistent brystkræft eller tyk- eller endetarmskræft. Vi vil endvidere
undersøge SCO-101 hos patienter med ny-diagnosticeret kræftsygdom:
Med tillæg af SCO-101 til den konventionelle kræftbehandling af sådanne
patienter, forventer vi at kunne eliminere alle de lægemiddelresistente celler,
der måtte være til stede på dette tidlige tidspunkt og patienternes sygdom.
Målet er at forhindre, at resistente celler senere vil vokse og give anledning til,
at kræftsygdommen kommer tilbage efter den initiale medicinske behandling.
Vi vurderer, at Scandion Oncology gennem en succesfuld udvikling af sine
lægemiddelkandidater, vil kunne gøre en signifikant forskel for fremtidige
kræftpatienter.
Nils Brünner, CEO - Scandion Oncology
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Blanket til tegning af aktier i Scandion Oncology A/S (for danske investorer)
Sådan tegner du aktier: Udfyld, underskriv og send denne tegningsblanket til e-mailadressen nederst på siden. Alternativt kan du tegne direkte hos Nordnet på www.nordnet.dk.
Bemærk: det er ikke alle banker der kan hjælpe dig med at tegne. Derfor er det ofte lettest selv at indsende blanketten.

Tegningsperiode: 4. - 18. oktober 2018, kl.15.00
Pris pr. aktie:

5,85 SEK

Tildeling:

Meddeles via afregningsnota.

Afregningsdag:

Fremgår af afregningsnota.

Brug for hjælp?

Memorandum findes på www.scandiononcology.com, www.spotlightstockmarket.com og på www.sedermera.se.

Hvis du har spørgsmål eller behov for assistance med din tegning så er
du velkommen til at kontakte Sedermera Fondkommission på telefon:
+46 (0)40-615 14 10 Eller issuingservices@sedermera.se

Ved vurderingen af den fremtidige udvikling af Scandion Oncology A/S er det væsentligt at overveje de relevante risici. Hver investor skal foretage sin egen vurdering af disse risici
baseret på al tilgængelig information offentliggjort i forbindelse med dette tilbud. Betaling må ikke ske i forbindelse med anmeldelsen. Tildeling af aktier og betalingsinstruktion
offentliggøres via afregningsnota.
1. Undertegnede tegner for følgende antal aktier i Scandion Oncology A/S til en tegningskurs på
5,85 SEK. pr. aktie og med en nominel værdi af DKK 0,0735. Minimum antal aktier, der skal tegnes,
er 860 aktier (svarende til 5 031 SEK) og efterfølgende tegning skal ske i valgfrit antal aktier aktier.

Antal aktier

2. Udfyld hvilken dansk VP-konto eller depot som tildelte aktier skal leveres til.
Dansk VP-konto/depot

Bank/Forvalter

3. Har du gennem Sedermera investeret seks (6) gange i de seneste tolv (12) måneder eller investeret gennem Sedermera tre (3) gange om
året i de seneste fem (5) år?

Ja

Nej

4. Tegning der overstiger 15 000 EURO?
Hvis tegningen udgør eller overstiger 15 000 EURO eller hvis svaret er JA til spørgsmål 3 ovenfor:
1) Spørgsmål om hvidvaskning besvares på formularen på den følgende side af denne tegningsblanketten.
2) En bekræftet kopi af gyldigt id-dokument (dansk kørekort eller pas) er knyttet til hvidvaskningsformularen.
Bemærk venligst, at ovennævnte dokumenter skal sendes til Sedermera Fondkommission pr. Post eller e-post på adressen angivet nedenfor, når
blanket til tegning af aktier sendes til Sedermera Fondkommission.
Bemærk at Sedermera Fondkommission ikke kan garantere, at tegningsblanketten bliver taget i betragtning, indtil hvidvaskningsformularen er tilgængelig for
Sedermera Fondkommission.
5. Udfyld navn og adresseoplysninger (VENLIGST SKRIV TYDELIGT)
Navn/selskab

Efternavn

CPR nr/CVR nr

Adresse (gade, nummer, postbox)

Postnummer

By

Land

Telefon:

E-mail (obligatorisk)

Sted og dato

Underskrift, (v. forkommende tilfælde: Tegningsberettigede eller umyndiggjort)

6. Ved at skrive under på denne tegningsblanket accepteres følgende:
• Tegningen er bindende, men ufuldstændig eller ukorrekt udfyldt tegningsblanket vil ikke blive behandlet og din ansøgning vil ikke blive taget i betragtning;
• At jeg tilkendegiver at have læst og forstået afsnittet om ”Vilkår og betingelser” i Memorandum og er indforstået med de risici forbundet med at investere;
• At jeg er klar over, at der ikke er nogen kundeforbindelse mellem Sedermera og tegneren forbundet med denne tegning og at Sedermera ikke
vurderer om tegningen af aktien er anbefalelseværdig for mig eller den person, jeg tegner for;
• At jeg er indforstået med, at tilbuddet ikke er rettet til personer bosiddende i USA, Canada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz,
New Zealand, Japan eller andre lande, hvor deltagelse kræver et yderligere prospekt, registrering eller andre handlinger end dem følger af dansk
og til dels svensk lov;
• At jeg giver tilladelse til Sedermera Fondkommission til at tegne aktier for undertegnedes regning i overensstemmelse med betingelserne i
memorandum udstedt af bestyrelsen for Scandion Oncology A/S i oktober 2018;
• At jeg er opmærksom på, at tegningen ikke er omfattet af fortrydelsesretten i den danske eller svenske fjernsalgslov eller forbrugeraftaleloven;
• At der ikke kan foretages ændringer eller tilføjelser i teksten på denne blanket til tegning af aktier:
• At tildeling af aktier i overensstemmelse med den udfyldte tegningsblanket ikke kan garanteres;
• At personoplysningerne i forbindelse med opgaven opbevares og behandles af Sedermera til administration af denne opgave. Data kan også
bruges i forbindelse med fremtidig levering af tilbudsdokumenter fra Sedermera Fondkommission. Personoplysninger lagres og behandles i
overensstemmelse med den svenske lov ”personuppgiftslagen” og GDPR;
• At jeg har læst og accepteret oplysningerne i denne blanket til tegning af aktier.

7. Send blanketten til en af følgende
alternativer senest kl.15.00 18 oktober 2018:
Brev:
Vedr: Scandion Oncology AS
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö
E-mail: issuingservices@sedermera.se
(indskannet blanket)
Fax: +46 40-615 14 11
For øvrige henvendelse::
Telefon: +46 40-615 14 10

MONEY LAUNDERING CHECK - NATURAL PERSON/ LEGAL ENTITY

In accordance with the Swedish act (2017:630) on measures against money laundering and terrorist financing
With reference to applicable regulations for the financial markets, including the rules on measures against money laundering and
terrorist financing, the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) has issued special regulations for supervised
investment companies. The rules require investment companies to verify the identity of the parties with whom they transact business
or for whom they perform transactions in accordance with a specifically prescribed arrangement.
Note! If you are a natural person and not a company, please proceed to the questions below.
Beneficial owner*
Natural person (first name and surname)

Personal ID number

Ownership (%)

Share of votes (%)

Natural person (first name and surname)

Personal ID number

Ownership (%)

Share of votes (%)

Natural person (first name and surname)

Personal ID number

Ownership (%)

Share of votes (%)

* Beneficial owners are:
• Natural persons who, alone or with related persons, ultimately own more than 25% of the votes in the legal entity.
• Natural persons who, alone or with related persons, has the right to elect or dismiss more than 50% of the legal entity’s board members or equal executives.
• Natural persons who, alone or with related persons, as a result of agreement with owners, members, the legal entity, regulations in the articles of association, company
agreements and/or comparable agreements can control the company in accordance with the above..
There are no beneficial owners in accordance with the above. Sedermera Fondkommission will therefore consider the company’s Chairman of the Board, CEO or other
equivalent executive as the beneficial owner.
If the ownership structure is complex or comprises a number of ownership levels, or the legal entity is owned by a foundation, Please contact Sedermera Fondkommission

Control questions relating to measures against money laundering and terrorist financing
1. What is the purpose with the transaction?
Savings/investment
Securities trading

Other – please specify:

2. Origin of the capital (multiple options are possible)
Old savings/investments/capital income

Salary/pension/bonus

Sale of property/company

Inheritance/gift

Other – please specify:

3. What amount are you/ the company planning to invest through Sedermera during the coming year?
1-50 000 SEK
50 000-150 000 SEK
150 000-500 000 SEK
500 000 SEK or more
4. PEP – Politically exposed persons
Have you/ any of the beneficial owners or any of the company’s representatives (such as the CEO, board members, chairman and/or authorized signatories), any of their
employees or any of their immediate family members been a politically exposed person (PEP*) in the last 18 months?
Yes

No

If the answer is Yes, please specify:
Function:

Country:

The person’s name and your relationship (if the person who held the function is someone other than yourself):
* A PEP is a person in a politically exposed position who holds, or has held, an important public function in a governmental or international organisation. This person’s immediate family members and close colleagues should also be treated as PEPs. Examples are heads of state and of government, ministers, judges, ambassadors and members of
parliament.
5. Operations in high-risk jurisdictions
Do you/ the company have operations in any of the following high-risk jurisdictions; Afghanistan, Bosnia and Herzegovina, Guyana, Laos, Vanuatu, Syria, Iran, Iraq, Yemen,
Ethiopia, Uganda or North Korea?
Yes

No

If the answer is yes, please specify Country:

SIGNATURES

The form must be signed and then sent, together with an authorization docoument to nyemission@sedermera.se. A verified copy of an Identity document ( such as drivers
license or pasport) shall be sent to Sedermera Fondkommission via mail to Norra Vallgatan 42, 211 22 Malmö, Sweden.
Documents to attach Natural Person:
• A verified copy of an Identity document

Handlingar att bifoga för juridisk person:

• A verified copy of an Identity document of
authorized representatives

• A copy of a valid power of attorney or a certificate of
incorporation (No more than 1 month old

Signatures
Place and date

Place and date

Signature of the Party/ Authorized signatory

Sedermera Fondkommission

Print name

Print name

I confirm that all questions have been answered correctly and I will inform Sedermera in the event of any changes.

