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M ilst o l p ar in o m r ä ckh å ll

tillstånd och sjukdomar. Det är i hög utsträckning en nischprodukt som intresserar biopharmabolag som idag är inriktade
på transplantation eller specialistläkemedel. Vi har på ganska
detaljerad nivå diskuterat möjliga licensavtal redan i preklinik
för IdeS men samtidigt konstaterat att de riktigt intressanta affärsmöjligheterna för ett så unikt och annorlunda projekt som
IdeS, sannolikt uppstår först när vi lyckas visa att behandlingen
är säker och effektiv i en första mindre klinisk studie.
Anti-alpha-11 är en ny och innovativ behandlingsmetod mot
ledgångsreumatism. Inom detta område är intresset även för
prekliniska projekt mycket stort. I princip alla de marknadsetaBästa aktieägare,

blerade bioteknik- och läkemedelsbolagen är på jakt efter nya

Det är spännande tider för Hansa Medical. Under kommande

innovativa läkemedelskandidater för behandling av ledgångs-

tolv månader avser vi att inleda kliniska studier med läkeme-

reumatism. Vi kommer tveklöst se många affärsmöjligheter för

delskandidaten IdeS, att nå registrering och lansering med

anti-alpha-11 då vi kan visa terapeutisk effekt med en utvald

diagnostikmetoden HMD-301 tillsammans med vår samarbets-

läkemedelskandidat i kombination med en god förklaring till

partner Axis-Shield Diagnostics Ltd. samt identifiera en anti-

biologin bakom en anti-alpha-11-baserad behandling. Vår av-

alpha-11-läkemedelskandidat tillsammans med vår samarbets-

sikt med nyemissionen är att lyfta IdeS och anti-alpha-11 till

partner Alere Inc. Detta är väsentliga milstolpar för samtliga

dessa affärsmöjligheter.

tre projekt.
Vår affärsidé är att identifiera och förädla läkemedelskandi-

HMD-301 är redan idag en intäktsaffär. Vi gick in i ett samarbetsavtal med Axis-Shield under 2009.

dater eller diagnostikmetoder. Därefter kan vi välja att antingen

Tillsammans med Axis-Shield genomför vi nu en registre-

licensiera ut rättigheterna till marknadsetablerade läkeme-

ringsgrundande studie i Sverige och USA. Om denna studie be-

delsbolag och diagnostikbolag eller att driva nischade läkeme-

kräftar resultaten i vår tidigare studie, står vi inför en produkt-

delskandidater, som IdeS, hela vägen till marknad i egen regi.

lansering av en första version av HMD-301 i början av 2012. Det

Exakt hur långt vi driver våra projekt är upp till er aktieägare

innebär möjliga royaltyintäkter redan 2012. Hansa Medical och

att bestämma.

Axis-Shield arbetar parallellt med att sprida analysmetoden

Som VD för Hansa Medical vill jag naturligtvis driva projek-

till fler producenter och distributörer av analysinstrument och

ten till optimala affärsmöjligheter. Genom kontinuerlig dialog

analysreagens. I januari 2011 slöt Axis-Shield ett optionsavtal

med våra befintliga samarbetspartners och potentiella licens-

med Bio-Rad Laboratories för kommersialisering av HBP som

tagare har vi en ganska klar bild över var i utvecklingskedjan

biomarkör för svår sepsis. Avtalet ger dock inte Bio-Rad ensam-

dessa affärsmöjligheter uppstår. Våra tre produktkandidater

rätt att kommersialisera HBP, vilket skapar ytterligare affärs-

har helt olika potentiella licenstagare och affärsmöjligheterna

möjligheter med andra marknadsetablerade diagnostikbolag.

skiljer sig därför åt.
IdeS är ett mycket speciellt projekt där vi utvecklar ett ickekroppseget protein för akutbehandling av ovanliga medicinska

Potentiella licenstagare granskar våra projekt utifrån uppfinningshöjd, möjlig patientnytta och kommersiell potential. Samtliga av våra tre projekt är nya och innovativa.

Potentialen är identifierad. Vår avsikt med nyemissionen är att

•

Genomföra klinisk registreringsgrundande multicenter-

realisera den genom följande delmål:

studie i Sverige och USA med Axis-Shield avseende HBP-

•

Toxicitets- och säkerhetsstudie för IdeS under 2011

assay under 2011

•

Produktion av klinisk batch av IdeS under 2011

•

Initiera fas I-studier med IdeS under 2012

•

Ansöka om och få beviljat särläkemedelsstatus (eng. orp-

•

version av HBP-assay under 2012
•

han drug designation) för IdeS under 2011 vid European
Medicines Agency
•

Tillsammans med Axis-Shield, lansera en CE-märkt första

agnostikbolag gällande HBP-assay under 2011 och 2012
•

Identifiera en tidig anti-alpha-11 läkemedelskandidat un-

Ingå ytterligare licensavtal med marknadsetablerade diPrioritera upp minst en forskningsupptäckt till utvecklingsprojekt under 2011 eller 2012

der 2012
•

Ytterligare stärka den prekliniska dokumentationen gällande alpha-11 som nytt lovande läkemedelsmål (eng.

Lund, maj 2011

drug target) för behandling av ledgångsreumatism under
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N yemissi o n i H ansa M edical – V illk o r i sammandrag :
Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen den 19 maj 2011 var registrerade som aktieägare
i Hansa Medical har företrädesrätt i nyemissionen. En befintlig aktie i
Hansa Medical berättigar till tre teckningsrätter. Fyra teckningsrätter
berättigar till teckning av en ny aktie.

Teckningskurs:

Fem kronor

Sista dag för handel inklusive
rätt till teckningsrätt:

16 maj 2011

Avstämningsdag:

19 maj 2011

Teckningsperiod:

26 maj – 14 juni 2011

Handel med teckningsrätter:

26 maj – 9 juni 2011

•
•

5 794 776 aktier emitteras vilket inbringar totalt ca 29 MSEK.
Hansa Medicals största aktieägare, Bo Håkansson med bolag, har åtagit sig att teckna sin andel i nyemissionen,
cirka 42 procent. Resterande del omfattas av en emissionsgaranti från Bo Håkanssons bolag. Emissionen omfattas
följaktligen till 100 procent av teckningsåtaganden och emissionsgaranti.

Fullständigt prospekt har offentliggjorts och finns tillgängligt på www.hansamedical.com.

Bioteknikbolaget Hansa Medical utvecklar biologiska läkemedel och
diagnostikmetoder inom indikationsområdet inflammation.
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