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Tillägg till prospekt avseende emission av units i SynAct Pharma AB inför planerad 

notering på AktieTorget 

 
Om tilläggsprospektet  
Detta tilläggsprospekt utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudande om att teckna units i SynAct 

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

559058-4826. Bolaget genomför en emission av units med teckningstid 24 maj – 8 juni 2016. Prospektet 

godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 23 maj 2016. Finansinspektionens 

diarienummer är 16-5962. Prospektet offentliggjordes den 24 maj 2016 och finns att tillgå på bolagets 

och AktieTorgets respektive hemsidor (www.synactpharma.se och www.aktietorget.se).  

 

Tilläggsprospektet är en del av 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 2 juni 2016 godkänt och registrerat av Finansinspektionen. Finansinspektionens diarienummer 

för tilläggsprospektet är 16-8533. Datum för offentliggörande av tilläggsprospekt är den 2 juni 2016.  

 

Detta tilläggsprospekt har upprättats med anledning av att SynAct den 30 maj 2016, efter det att 

Finansinspektionen godkänt SynActs prospekt, offentliggjorde ett pressmeddelande avseende att extra 

bolagsstämma beslutat att styrelsen i SynAct ska utökas från tre till fyra styrelseledamöter samt att Lars 

Adlersson nyväljs som styrelseledamot. Härutöver beslutades även att styrelsearvode ska utgå med 

60 000 SEK till Lars Adlersson. Den tillkommande informationen läggs i SynActs prospekt på nedan 

angivna sidor. Den nya informationen är angiven i kursivt. 

 

Sida 23, under rubrik ”VD Jeppe Øvlesen har ordet” 

 

Bakom SynAct finns en kompetent styrelse och ledning där samtliga har dokumenterad erfarenhet inom 

läkemedels- och affärsutveckling. Dr. Thomas Jonassen, forskaren bakom vår läkemedelskandidat, har 

publicerat fler än 50 vetenskapliga artiklar och arbetat inom området i över tio år, bland annat som 

grundare och forskningschef för Action Pharma och TXP Pharma. Styrelseordförande Dr. Torbjørn 

Bjerke har lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling och har genomfört många läkemedelsaffärer runt 

om i världen varigenom han skapat ett stort nätverk i både USA och Europa, vilket kommer att vara av 

stor vikt för att driva detta projekt hela vägen i mål. Själv bidrar jag med kommersiell erfarenhet då även 

jag, liksom Torbjørn, deltagit i stora affärer med amerikanska bolag. Vi har genomgått denna process 

tillsammans tidigare, dels genom Action Pharma där den ledande kandidaten AP214 såldes till AbbVie, 

men även genom TXP Pharma där Questcor Pharmaceuticals förvärvade rättigheterna till TXPs 

tillgångar. Styrelseledamot Charlotte Edenius har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar 

inom läkemedelsindustrin, dels i mindre biotech-bolag men även i globala läkemedelsföretag. 

Styrelseledamot Lars Adlersson har mer än 25 års erfarenhet från life science-industrin och har bland 

annat varit VD för GlaxoSmithKline i Sverige och Österrike samt VD för Medivir. CFO Henrik Stage har 

för Santaris Pharmas räkning anskaffat kapital och säkrat flera viktiga licensavtal med stora 

läkemedelsbolag såsom Pfizer, BMS, GSK, Wyeth, Shire och Roche. Santaris Pharma såldes senare 

till Roche. Härutöver har Henrik under 2016 varit engagerad i genomförandet av RhoVac AB:s 

listningsemission inför notering på AktieTorget under mars 2016.  

 

Sida 34, under rubrik ”Historik”  
 

Historik  

Nedan presenteras en översiktlig bild över SynActs historik i korthet. SynAct Pharma ApS bildades 

2012. SynAct Pharma AB, koncernens moderbolag, bildades under april 2016.  

 

 

 

http://www.synactpharma.se/
http://www.aktietorget.se/
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Tidpunkt Händelse 

2012 SynAct Pharma ApS bildas och startar sin verksamhet baserad på förvärvade 

immateriella rättigheter och tillgångar från Action Pharma efter att Action Pharmas största 

tillgång AP214 såldes till Abbvie. 

2015 SynAct avslutar toxikologiska, säkerhetsfarmakologiska och metaboliska studier.  

2015 Vetenskaplig artikel avseende ”Mode of Action” för AP1189 publiceras.  

2015 Patent godkänns i Europa (patent i USA godkändes under 2011). 

2016 SynAct Pharma AB bildas. 

2016 Lars Adlersson väljs i maj in som ny ledamot i SynActs styrelse. 

 

Sida 39, under rubrik ”Styrelse och VD”  

 

Lars Adlersson – Styrelseledamot (invald på extra bolagsstämma den 30 maj 2016) 

Lars Adlersson, civilekonom, har mer än 25 års erfarenhet från life science-industrin, bland annat som 

VD för GlaxoSmithKline i Sverige och Österrike, VD för Medivir, Senior Analyst Healthcare på 

Handelsbanken Capital Markets, styrelseledamot i Evolan Pharma och Läkemedelsindustriföreningen. 

Adlersson är Partner och Senior Adviser på Six Year Plan AB, styrelseordförande i SwedenBIO Service 

AB och styrelseledamot i Lundmark & Co Fondförvaltning AB.  

 

Innehav i Bolaget: Adlersson äger inga aktier i SynAct Pharma AB. 

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren  

 

Bolag Position Tidsperiod 

Bostadsföreningen Östbra Styrelseledamot Pågående  

Lundmark & Co Fondförvaltning AB Styrelseledamot Pågående 

SwedenBIO Service AB Styrelseordförande Pågående 

Evolan Pharma AB Styrelseledamot Under perioden avslutat 

Slutplattan BDPM 94982 AB Styrelseordförande Under perioden avslutat 

 

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren 

 

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 

Pharma Search & Advice AB  

(Surfplattan BDPM 94982) 

50 50 Under perioden avslutat 

    

Tvångslikvidation och konkurs 

Adlersson har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller 

konkursförvaltning.  

 
Sid 40, följande stycke utgår  
 
Förstärkning av styrelsen 

SynAct Pharma AB har för avsikt att innan notering på AktieTorget verka för att styrelsen förstärks med 

en oberoende styrelseledamot.  

 
Rätt till återkallelse 

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

emissionen som beskrivs i prospektet har, i enlighet med 2 kap. 34 § LHF, rätt att återkalla sin anmälan 

eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av detta tilläggsprospekt, det vill säga 

senast den 7 juni 2016. Härutöver påverkas inte tidsplan eller villkor och anvisningar av detta 

tilläggsprospekt. 
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Avlämnande av tilläggsprospekt 

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

på bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor (www.synactpharma.se och www.aktietorget.se). 

 

Lund, den 2 juni 2016  

Styrelsen i SynAct Pharma AB 

 

Torbjørn Bjerke – styrelseordförande  

Charlotte Edenius – styrelseledamot 

Thomas Jonassen – styrelseledamot  

Lars Adlersson – styrelseledamot  

  

 

http://www.synactpharma.se/
http://www.aktietorget.se/

