
 

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i NextCell 

Pharma AB 
 

Om detta tilläggsprospekt 

Detta tilläggsprospekt utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudande om att teckna units i NextCell 

Pharma AB som har upprättats av styrelsen i NextCell Pharma AB (”NextCell”), med organisationsnummer 

556965-8361. Bolaget genomför en emission av units med teckningstid 24 maj – 12 juni 2017. Prospektet 

godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 22 maj 2017. Finansinspektionens diarienummer är 

17-5640. Prospektet offentliggjordes den 22 maj 2017 och finns att tillgå på bolagets, AktieTorgets och 

Sedermera Fondkommissions hemsidor (www.nextcellpharma.com, www.aktietorget.se och 

www.sedermera.se).  

Tilläggsprospektet är – och ska läsas som – en del av prospektet. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet 

med 2 kap. 34 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument (”LHF”) och är den 31 maj 2017 godkänt 

och registrerat av Finansinspektionen. Finansinspektionens diarienummer för tilläggsprospektet är 17-8898. 

Datum för offentliggörande av tilläggsprospektet är den 31 maj 2017. 

Detta tilläggsprospekt har upprättats med anledning av att:  

- NextCell, den 29 maj 2017, efter det att Finansinspektionen godkänt NextCells prospekt, 

offentliggjorde ett pressmeddelande avseende att bolaget lagt sin första beställning av sin 

läkemedelskandidat ProTrans™ inför den planerade kliniska fas I/II-studien.  

 

- NextCell, den 29 maj 2017, meddelade att den europeiska stamcellsaktören Polski Bank Komórek 

Macierzystych S.A. investerar cirka 2 MSEK i NextCells pågående emission av units.  

 

- NextCell, den 30 maj 2017, meddelade att bolaget anställt en CFO som har tillträtt sin tjänst.  

 

Den tillkommande informationen läggs i NextCells prospekt på nedan angivna sidor:  

Sida 31, under ”Teckningsförbindelser” 

Underrubrik tillkommer: Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. tecknar i emissionen 

Följande stycke tillkommer: NextCell har, den 29 maj 2017, erhållit en anmälningssedel i emissionen från 

Bolagets CMO, Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., (”PBKM”) som tecknat en post om cirka 2 MSEK i 

emissionen av units. PBKM tecknar på samma villkor som övriga tecknare i emissionen.  

Sida 33, under rubrik ”NextCells historia och framtid”  

Följande stycke tillkommer efter ett radavstånd efter meningen ”Bolaget hoppas kunna utöka studien efter 

bevisad säkerhet och inkludera ytterligare patienter.”, d.v.s. precis ovanför/innan rubriken ”Tillstånd för klinisk 

prövning”: NextCell har i maj 2017 gjort sin första beställning av ProTrans™. Beställningen är i 

storleksordningen 4,4 MSEK och leveranser beräknas ske under hösten 2017.  

Sida 36, under rubrik ”ProTrans™” 

Följande stycke tillkommer i första stycket: I maj 2017 lade Bolaget sin första beställning hos CMO inför 

planerad klinisk fas I/II-studie. Leverans beräknas ske under hösten 2017. 

Sida 58, under rubrik ”Övriga ledande befattningshavare” 

Följande information tillkommer: Leo Groenewegen, född 1986, är CFO i NextCell sedan maj 2017.  

Groenewegen har ett antal års erfarenhet av både det medicinska och ekonomiska fältet och har under de 



 

senaste åren arbetat som konsult för bl.a. Synergus AB, Deloitte-koncernen och IMS Health. Groenewegen 

har en akademisk bakgrund från International Business and Management vid Hogeschool Utrecht och har 

även studerat Health Economics Policy and Law vid Erasmus University Rotterdam.  

 

Innehav i NextCell 

Leo Groenewegen äger inga aktier i Bolaget. 

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren 

Leo Groenewegen har inte haft några bolagsengagemang under de senaste fem åren. 

Delägarskap över 10 % 

Leo Groenewegen har inte haft några delägarskap över 10 procent de senaste fem åren. 

 

Tvångslikvidation och konkurs: 

Leo Groenewegen har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts 

i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning. 

Rätt till återkallelse  

Investerare som, innan tilläggsprospektets offentliggörande, har tecknat aktier i den pågående nyemissionen 

som beskrivs i prospektet har, i enlighet med 2 kap. 34 § LHF, rätt att återkalla sin teckning av aktier inom två 

arbetsdagar från offentliggörandet av detta tilläggsprospekt, det vill säga senast den 2 juni 2017. Härutöver 

påverkas inte tidsplan eller villkor och anvisningar av detta tilläggsprospekt.  

Avlämnande av tilläggsprospekt 

Styrelsen för NextCell Pharma AB avlämnar härmed tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet finns att tillgå på 

bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.nextcellpharma.com, 

www.aktietorget.se och www.sedermera.se).   

Huddinge, den 31 maj 2017 

Styrelsen i NextCell Pharma AB 
 

Anders Essen-Möller – styrelseordförande 

Hans-Peter Ekre – styrelseledamot 

Edvard Smith – styrelseledamot 

Niclas Löwgren – styrelseledamot 

Camilla Myhre-Sandberg – styrelseledamot 


