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SCANDION ONCOLOGY 

Utmaningen: Varje år diagnostiseras globalt cirka 14,1 miljoner människor med cancer. Fler 
än hälften, cirka 8,2 miljoner människor, avlider till följd av sjukdomen1. Huvudorsaken till det 
stora antalet cancerrelaterade dödsfall är läkemedelsresistens, vilket innebär att 
cancercellerna utvecklar resistens (motståndskraft) mot cancerläkemedlet. I dagsläget finns 
det inga läkemedel i klinisk användning som specifikt riktar sig mot cancer-
läkemedelsresistens.  

Lösningen: Scandion Oncology syftar till ett paradigmskifte i behandlingen av patienter med 
läkemedelsresistent cancer. Bolaget utvecklar en ny, innovativ medicinsk behandling som 
specifikt riktar sig mot mekanismer som ger upphov till cancerresistens. Med detta 
tillvägagångssätt fokuserar Bolaget på att skapa ytterligare en dimension till nuvarande 
medicinsk behandling av cancer.  

Innovationen: Scandion Oncologys innovativa läkemedel, SCO-101, har i prekliniska studier 
visat sig kunna upphäva resistens mot några av de mest använda cancerläkemedlen. 
Läkemedelskandidaten SCO-101 har framgångsrikt genomgått fyra kliniska fas I-studier som 
visar att läkemedlet är säkert och väl tolererat efter daglig oral dosering. Cancerpatienterna 
kommer att behandlas med standardcancerläkemedel i kombination med SCO-101, vilken ges 
som en daglig kapsel. SCO-101 är nu redo för klinisk fas II-studie bland cancerpatienter med 
läkemedelsresistent sjukdom. 

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

Scandion Oncology har som målsättning att utveckla cancerläkemedel som 
kan blockera eller kringgå läkemedelsresistens. Vår läkemedelskandidat 
SCO-101 har i prekliniska studier visat sig signifikant förbättra effekten av 
standard-cancerbehandling när den ges i kombination med cancer-
läkemedlet och återställer kemoterapi känslighet i resistenta celler. SCO-101 
har framgångsrikt genomgått fyra fas I-studier och är nu redo för klinisk fas 
II-studie bland cancerpatienter med läkemedelsresistent sjukdom.
VD, Nils Brünner
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INTRODUKTION 
 

• Historik: Scandion Oncology bildades som ett spin-out bolag från Köpenhamns universitet och forsknings- 
och utvecklingsbolaget Saniona AB (”Saniona”), som i dagsläget äger 46,5 procent av Bolaget. 
Läkemedelskandidaten SCO-101 utvecklades ursprungligen av Saniona/Neurosearch och utvärderades 
tidigare inom andra (icke cancer) indikationer. Under 2015 beviljades forskare vid Köpenhamns universitet 
rättigheter att testa SCO-101 och besläktade substanser, vilket ledde till upptäckten att vissa substanser 
kunde övervinna behandlingsresistens genom att återställa cancercellernas känslighet mot standardiserad 
cancerbehandling.  
 

• Läkemedelskandidat: Scandion Oncologys ledande produkt – SCO-101 – intas som en daglig kapsel 
och har i prekliniska studier visat sig signifikant förbättra effekten av standardcancerbehandling när den 
ges i kombination med cancerläkemedlet. SCO-101 hämmar viktiga resistensmekanismer som gör att den 
standardiserade cancerbehandlingen kan fungera igen. 
 

• Stark kliniska data: Läkemedelskandidaten SCO-101 har framgångsrikt genomgått fyra fas I-studier om 
totalt 92 individer, genom vilka SCO-101 har visat god säkerhetsprofil och mycket begränsad toxicitet.  
 

• Flera indikationer: Förutom Scandion Oncologys ledande produkt SCO-101 (inriktad på metastaserande 
bröstcancer och kolorektal cancer) utvecklar Bolaget SCO-201, med inriktning mot andra solida tumörer. 
 

• Patentportfölj:  Scandion Oncology lämnade 2016 in en patentansökan för SCO-101 och fick då en positiv 
preliminär bedömning från patentmyndigheten som erkänner nyhet och innovativ kombination när SCO-
101 kombineras med standardcancerläkemedel för kolorektal- och bröstcancer. Bolaget lämnade i 
september 2018 in en kompletterande ansökan som vidare skyddar SCO-101 som ett nytt läkemedel vid 
behandling av läkemedelsresistent cancer.  För Scandion Oncologys andra läkemedelskandidat SCO-201 
har bolaget redan beviljade patent.   

POTENTIAL 
 

• Robust pipeline: Scandion Oncology har två läkemedelskandidater under utveckling, SCO-101 och SCO-
201 samt fler än 800 analoger. Analogerna är ämnen som är annorlunda sammansatta än SCO-101 men 
med potentiellt samma verkan. Målindikationerna för analogerna är solida tumörer. Bolaget äger alla 
kommersiella rättigheter för SCO-101 och dess analoger.  
 

• Målsättning: Kliniska fas II-studier för läkemedelskandidat SCO-101 med inriktning mot 
läkemedelsresistent bröstcancer är avsedda att slutföras under Q4 2020. För ytterligare målsättningar se 
avsnittet ”målsättningar” i dokumentet. 
 

• Marknad och konkurrens: Över 14 miljoner nya fall av cancer varje år på global nivå2. Cirka hälften av 
alla patienter som får kemoterapi utvecklar läkemedelsresisten cancersjukdom. En oberoende detaljerad 
analys från Cortris, Danmark, visar att den nuvarande europeiska och amerikanska marknaden för de 
valda indikationerna överstiger cirka 3,6 miljarder euro i årlig försäljning. Det finns i dagsläget inga 
läkemedel på marknaden som kan vända/upphäva cancerläkemedelsresistens. 
 

• Styrelse och ledning: Scandion Oncologys styrelse- och ledningsgrupp består av personer med stor 
erfarenhet inom onkologi, med fokus på cancerforskning, företagsbyggande och försäljning. 

 

                                                           
2 Torre et al.,CA Cancer J Clin. 2015. 
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OM DETTA MEMORANDUM 
 
DEFINITIONER 
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget 
annat anges: Med “Bolaget” eller “Scandion Oncology” 
avses Scandion Oncology A/S med CVR-nummer 
38613391. Med “Spotlight” avses Spotlight Stock Market. 
 
FINANSIELL RÅDGIVARE OCH EMISSIONSINSTITUT 
I samband med nyemissionen som beskrivs i detta 
memorandum är Sedermera Fondkommission finansiell 
rådgivare och emissionsinstitut till Scandion Oncology. 
Vidare agerar Nordnet Bank AB som Selling Agent i 
samband med nyemissionen. Sedermera Fondkommission 
är en bifirma till ATS Finans AB. Sedermera 
Fondkommission har biträtt Bolaget vid upprättandet av 
detta memorandum. Styrelsen i Scandion Oncology A/S är 
ansvarig för innehållet, varpå Sedermera Fondkommission 
och ATS Finans AB friskriver sig från allt ansvar i 
förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra 
direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om 
investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas 
på uppgifterna i memorandumet. 
 
UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET 
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av 
Finansinspektionen i Sverige eller Finanstilsynet i Danmark. 
Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt 
upprättas för den nyemission som memorandumet avser.  
 
Memorandumet har godkänts av Spotlight i enlighet med 
Spotlights noteringsavtal. Godkännandet innebär inte 
någon garanti från Spotlight om att sakuppgifterna i 
memorandumet är korrekta eller fullständiga. 
 
MEMORANDUMETS DISTRIBUTIONSOMRÅDE 
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i 
något annat land än Sverige och Danmark. Inbjudan enligt 
detta memorandum vänder sig inte till personer vars 
deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings-
åtgärder eller andra åtgärder än de som följer dansk och 
svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i USA, 
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong 
Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där 
distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare 
åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i 
sådant land. Tvist med anledning av innehållet i 
memorandumet eller därmed sammanhängande rätts-
förhållanden ska avgöras enligt dansk lag och vid dansk 
domstol. 
 
MEMORANDUMETS TILLGÄNGLIGHET 
Memorandumet finns tillgängligt på Scandion Oncologys 
kontor, på Bolagets hemsida (www.scandionocology.com) 
och på Spotlights hemsida 
(www.spotlightstockmarket.com). Memorandumet kan 
härutöver nås via Sedermera Fondkommissions hemsida 
(www.sedermera.se). 
 
 
 
 
 
 

UTTALANDEN OM OMVÄRLD OCH FRAMTID 
Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta 
dokument återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende 
framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade 
uttalanden uttrycker endast de bedömningar och 
antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för 
memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, 
men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla 
framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.  
 
REVISORNS GRANSKNING 
Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter 
införlivade genom hänvisning har ingen information i 
memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets 
revisor. 
 
REFERENSER OCH KÄLLHÄNVISNINGAR 
Styrelsen försäkrar att information från referenser och 
källhänvisningar har återgivits korrekt och att – såvitt 
styrelsen känner till och kan försäkra genom jämförelse med 
annan information som offentliggjorts av berörd tredje man 
– inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra 
den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 
 
SPOTLIGHT STOCK MARKET 
Scandion Oncology har ansökt om och godkänts för 
notering på Spotlight under förutsättning att Bolaget uppnår 
lägsta gränsen för nyemissionen samt erforderlig ägar-
spridning. Härutöver är Bolaget även skyldigt att följa övriga 
tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som 
gäller för bolag som är noterade på Spotlight.  
 
Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappers-
bolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en 
så kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade på 
Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights noteringsavtal. 
Avtalet syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare 
och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och 
samtidig information om alla omständigheter som kan 
påverka Bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight sker i ett 
elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker 
och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth 
Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier 
som är noterade på Spotlight kan använda sin vanliga bank 
eller fondkommissionär.  
 
Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på Spotlights 
hemsida (www.spotlightstockmarket.com). 
 

http://www.sedermera.se/
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 

Teckningstid: 4 – 18 oktober 2018. 

Teckningskurs: 5,85 SEK. 
Teckningspost: Minsta teckningspost är 860 aktier (5 031 SEK). 
Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 4 444 444 aktier, 

motsvarande 25 999 997,40 SEK. Lägsta gräns 
för nyemissionens genomförande är 
16 999 994,70 SEK. 

Antal aktier innan nyemission: 7 463 207 aktier. 
Värdering (pre-money): Cirka 43,7 MSEK. 
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 

cirka 18,5 MSEK, totalt motsvarande cirka 71 
procent av emissionsvolymen. Bolaget har 
utöver detta erhållit cirka 0,8 MDKK genom 
bryggfinansiering, varpå cirka 0,35 MDKK är 
avsedd att kvittas i aktuell nyemission. 

Notering på Spotlight Stock Market: Aktien i Scandion Oncology är planerad att 
noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för 
handel är beräknad att bli den 8 november 2018. 

ISIN: DK0061031895. 

För fullständiga villkor och anvisningar hänvisas till ”Villkor och anvisningar” i detta dokument.
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SÅHÄR TECKNAR DU AKTIER I SCANDION ONCOLOGY 

För svenska investerare För danska investerare 

Teckning Anmälan av teckning av aktier skall ske senast den 18 oktober 2018 kl 15.00. 
Teckning av aktier kan ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel 
och ska under teckningsperioden inges till Sedermera Fondkommission eller via post 

eller via email. Om du har frågor eller behöver hjälp med din teckning, vänligen 
kontakta Sedermera Fondkommission på telefon: 040-615 14 10 eller 

issuingservices@sedermera.se. 

Email: issuingservices@sedermera.se 
Adress: Norra Vallgatan 64, 211 22 
Malmö, SE. Anmälan om teckning kan 
också ske direkt med BankID på www. 
sedermera.se. Om du är kund hos 
Nordnet eller Avanza kan du teckna direkt 
på deras respektive hemsida. 

Email: issuingservices@sedermera.se 
Adress: Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö, SE. 
Om du är kund hos Nordnet kan du teckna 
direkt på Nordnets hemsida. 

Betalning Skall ske i enlighet med utsänd avräkningsnota 

Betalning skall göras till en svensk bank i 
svenska kronor (SEK), jfr. anmälnings-
sedel. 

Betalning skall göras till konto i svensk bank i 
svenska kronor (SEK), jfr. anmälningssedel. 
Notera att danska tecknare behöver göra en 
internationell betalning i svenska kronor (SEK). 
Observera även att dessa överföringar kan 
medföra extra kostnader, samt kostnad för 
valutaväxling. 

Handel Scandion Oncology beräknas upptas till handel den 8 november 2018 

Alla svenskar banker kommer att kunna 
erhålla aktier i Scandion Oncology A/S 
och förvara dessa i en depå eller annat 
värdepapperskonto. Om du vill ha hjälp 
med din teckning, kontakta Sedermera 
Fondkommission på ovanstående telefon-
nummer. 

De flesta större banker i Danmark har avtal med 
Spotlight antingen direkt (Nordnet, Nordea och 
Danske Bank) eller indirekt via en samar-
betsbank, som innebär att de kan handla med 
värdepapper på Spotlight. Sedermera Fond-
kommission assisterar gärna med dialog med 
din bank om nödvändigt. 
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VD NILS BRÜNNER HAR ORDET 
”Som onkolog har jag behandlat ett stort antal cancerpatienter 
med kemoterapi, antihormonella- och biologiska läkemedel. 
Trots en kontinuerlig introduktion av nya cancerläkemedel 
avlider dock fortfarande flera miljoner cancerpatienter till följd 
av sin sjukdom. Jag kan som onkolog känna en hjälplöshet 
mot denna sjukdom och börjar ifrågasätta om våra metoder för 
att behandla cancer de senaste decennierna verkligen är 
vägen framåt.” 

 
 
Kombinationen av grundläggande och klinisk forskning kommer att ge oss en ny och 
välbehövlig nyckel till cancerbehandling 

Redan när jag fick min extra utbildning vid National Cancer Institute i USA (1987 - 1989), var jag medveten om det 
stora problemet med läkemedelsresistens. Jag började därför utveckla läkemedelsresistenta patient-härledda 
cancercellslinjer och jämförde dessa med de ursprungliga känsliga cellerna för att identifiera nya mål för framtida 
läkemedelsutveckling. Vid Köpenhamns universitet och Rigshospitalet fortsatte Jan Stenvang (CSO) och jag denna 
forskning genom att utveckla en unik och ny cellbaserad läkemedels- och biomarkörs-screeningplattform bestående 
av läkemedelskänsliga och läkemedelsresistenta cellinjer från t.ex. bröstcancer, prostatacancer och 
kolorektalcancer.  
 
Genom att tillämpa modern molekylärbiologi på dessa cellinjer har vi identifierat flera gener och proteiner som är 
inblandade i läkemedelsresistens. Vi har nu tagit vår forskning till nästa steg genom att leta efter läkemedel som 
kan hämma några av dessa resistensmekanismer. Ett exempel på ett sådant läkemedel är vår läkemedelskandidat 
SCO-101. Vi har funnit att SCO-101 effektivt hämmar flera läkemedelsutloppspumpar. En utloppspump är en pump 
placerad i cellmembranet och dess huvudsakliga funktion är att transportera läkemedel ut ur celler. När sådana 
pumpar uppregleras i cancerceller kan cancermedicin aldrig döda cancercellerna, eftersom läkemedlet 
transporteras ut ur cellerna så fort de kommer in. Vi har också upptäckt att SCO-101 riktar sig mot resistens av 
läkemedel genom en helt annan mekanism: den blockerar en viktig mekanism där cancerceller kan skicka signaler 
runt i cellerna och därigenom bli resistenta mot cancerläkemedlet. SCO-101 kommer att vara ett tillsatsmedel för 
standardbehandling mot cancer för att kort beskrivet göra behandlingen effektiv. 
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Scandion Oncology har som målsättning att utveckla cancerläkemedel som kan 
blockera eller kringgå resistens 

Baserat på framgångsrika prekliniska data bildades Scandion Oncology genom en spin-out från Saniona AB och 
Köpenhamns universitet. Scandion Oncology äger alla kommersiella rättigheter för SCO-101 och dess analoger. 
Med SCO-101, som ett säkert oralt läkemedel som intas en gång om dagen, ser jag en fantastisk möjlighet att 
introducera ett paradigmskift avseende cancerbehandling. Scandion Oncologys uppdrag är att avsevärt minska 
antalet patienter med obotlig läkemedelsresistent cancer. Vår målsättning är att SCO-101 ska bli det första exemplet 
på hur grundläggande kunskaper om läkemedelsresistens, tillgången på en unik läkemedels-screeningplattform 
och utveckling av en ny läkemedelsklass potentiellt kan förändra ödet för miljontals cancerpatienter. 
 
Detta kan få betydelse för framtidens cancerbehandling 

De kliniska fas II-studierna kommer initialt att omfatta bröstcancer- och kolorektalcancerpatienter med 
läkemedelsresistent sjukdom. Vidare vill vi studera SCO-101 hos nyligen diagnostiserade cancerpatienter: Med 
tillägg av SCO-101 till konventionell cancerbehandling beräknar vi kunna eliminera alla befintliga läkemedels-
resistenta cancercellkloner och därmed förhindra att dessa cancerceller återkommer till patienten efter den 
inledande behandlingen. Vi bedömer att Scandion Oncology genom en framgångsrik klinisk utveckling av SCO-101 
kommer att kunna göra en signifikant skillnad för framtida cancerbehandling.  

Jag inbjuder dig härmed till att delta i vår spännande resa som investerare i Scandion Oncology. 

Nils Brünner 

VD - Scandion Oncology 
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Styrelseledamot Thomas Feldthus  
 

”På Saniona AB är vi mycket glada att än en gång kunna 
spinna ut ett bioteknikbolag baserat på vårt stora bibliotek 
av läkemedelskandidater. Scandion Oncology är ett 
cancerorienterat bolag som fokuserar på ett av de största 
problemen vi har i dagsläget inom modern cancer-
behandling, att patienter utvecklar motstånd mot sin egen 
behandling. Enbart resistens anses vara den viktigaste 
orsaken till det mycket stora antalet dödsfall från cancer. 

Läkemedelskandidaten SCO-101 utvecklades ursprungligen av Neurosearch A/S för en ärftlig 
hemoglobinsjukdom och det investerades miljonbelopp innan utvecklingen upphörde. Saniona 
har inga egna experter inom cancerbehandling och vi är därför mycket nöjda med att 
cancerforskare och uppfinnare av SCO-101 från Københavns universitet har åtagit sig att 
utveckla Scandion Oncology. SCO-101 är nu klar för fas II-studier på cancerpatienter och vi i 
Saniona har stor tilltro till att de ska lyckas och ser därför fram emot att Sanionas aktieägare 
kan få ytterligare värde genom Scandion Oncology.” 

 
Styrelseledamot Carl Borrebaeck 

  

”Jag anslöt mig nyligen till Scandion Oncology då det är 
ett mycket spännande bolag med en potentiellt mycket 
lovande framtid. Bolagets fokus, att övervinna kemo-
terapiresistens är unik och Scandion Oncology har tagit en 
ledande position för att lösa detta enorma, kliniska 
problem. Jag är därför glad att ansluta mig till styrelsen 
och att även investera i Bolaget och den spännande resan 
mot genomförandet av våra fas II-studier, vilket är tecknet 

på ett moget projekt. Jag har känt VD Nils Brünner i många år och vi har samarbetat i flera 
vetenskapliga projekt genom åren. Nils var också med i min styrelse för CREATE Health 
Translational Cancer, där hans kliniska onkologiexpertis var högt ansedd. Nils leder ett mycket 
dedikerat team, vilket ökar möjligheterna att föra Scandion Oncologys produkter till 
marknaden.” 
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER  
 
EMISSIONSBESLUT 
Styrelsen i Scandion Oncology A/S beslutade på styrelsesammanträde den 3 september 2018 att, med stöd av 
bemyndigande från extra bolagsstämma den 5 juli 2018, genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en publik 
nyemission av högst 4 444 444 aktier.  
 
EMISSIONSVOLYM OCH EMISSIONSKOSTNADER 
Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med 326 666,6340 DKK, från 548 545,7145 DKK till  
875 212,3485 DKK och antalet aktier kommer att öka med 4 444 444 aktier från 7 463 207 aktier till  
11 907 651 aktier. Fulltecknad nyemission tillför således Bolaget 25 999 997,40 SEK före emissionskostnader, som 
beräknas uppgå till cirka 2,2 MSEK samt återbetalning av bryggfinansiering om 0,45 MDKK. Kvarvarande del av 
bryggfinansiering om 0,35 MDKK kvittas mot aktier i nyemissionen. Nyemissionen ska genomföras utan 
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i den publika nyemissionen. 
 
INBJUDAN 
Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna aktier i Scandion Oncology A/S till en kurs 
om 5,85 SEK per aktie.  
 
ANSVAR 
Styrelsen för Scandion Oncology A/S är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer 
försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att 
uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är 
utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 
 
Köpenhamn den 27 september 2018  
Styrelsen i Scandion Oncology A/S  
 
Jørgen Bardenfleth Styrelseordförande 
Carl Borrebaeck  Styrelseledamot 
Christian Vinding Thomsen Styrelseledamot 
Thomas Feldthus Styrelseledamot 
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MOTIV FÖR NYEMISSIONEN 
 
Scandion Oncologys strategi är att genomföra klinisk fas II-studie med läkemedelskandidaten SCO-101 hos 
metastaserade bröstcancerpatienter med läkemedelsresistent cancersjukdom, vilket motsvarar bevis på koncept 
och lämplig dosjustering för patienterna. Den kliniska fas II-studien kommer att genomföras med SCO-101 i 
kombination med cancerläkemedlet Paclitaxel. Bolagets målsättning är att färdigställa fas II-studien innan Q4 2020.  
 
Likviden som erhålls i nyemissionen är främst avsedd att finansiera följande aktiviteter: 

• Förberedelse och start av klinisk fas II-studie inklusive produktion och formulering av SCO-101 – cirka 40 
– 45 procent av emissionslikviden. 

• Verksamhetsomkostnader – cirka 35 – 40 procent av emissionslikviden. 
• Kostnader relaterade till notering och kapitalanskaffning – cirka 8 – 10 procent av emissionslikviden. 
• Patent och compliance – cirka 10 procent av emissionslikviden. 

 
ÖVERSIKT FÖR FAS II-STUDIEN MED SCO-101 
Scandion Oncologys kliniska fas II-studie med SCO-101 kommer inledningsvis att inkludera 12 patienter för att 
uppnå information om säkerhet, tolerabilitet och första kliniska effekt (First effect measures) när 
läkemedelskandidaten kombineras med kemoterapi. SCO-101 kommer att ges som en daglig oral behandling första 
veckan och i den andra veckan kommer SCO-101 ges i kombination med Paclitaxel. Dosnivån kommer att inledas 
på 50 procent på tre patienter, därefter 75 procent på tre patienter och sedan 100 procent på sex patienter. 
Emissionslikviden om cirka 26 MSEK kommer att finansiera produktion samt start av behandling av de 12 
patienterna med SCO-101 i kombination med Paclitaxel. Ytterligare kapital kommer att krävas för att slutföra studien 
och bevisa Proof of Concept. Detta inkluderar behandling om nio patienter för att säkerställa effektivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*6 patienter från den tidigare run-in studien (12 patienter) är inkluderade här.  
 
 
FRAMTIDA KAPITALBEHOV 
I det fall förestående nyemission fulltecknas är det styrelsens bedömning att emissionslikviden kommer att 
finansiera den första delen av fas II-studien samt finansiera verksamheten i önskvärd takt fram till slutet av 2019. 
Scandion Oncology planerar att anskaffa ytterligare kapital för att finansiera återstående del av fas II-studien med 
SCO-101 i kombination med Paclitaxel. Styrelsen bedömer att kapital om cirka 5 MSEK kommer att krävas för att 
slutföra studien och cirka 8 MSEK för att täcka rörelseomkostnader för verksamheten. Scandion Oncology planerar 
att finansiera den återstående delen av fas II-studien, samt vidare kliniska studier med SCO-101 och att föra SCO-
201 fram till kliniska studier, genom samarbetspartners, EU-bidrag alternativt nyemission. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NYEMISSIONENS GENOMFÖRANDE 
Lägsta gränsen för att genomföra den planerade nyemissionen och därmed även noteringen uppgår till cirka 17 
MSEK, motsvarande cirka 68 procent av nyemissionen, vilken beräknas räcka i åtminstonde 12 månader. 
Nyemissionen kommer att genomföras under förutsättning att lägstanivån uppnås samt att Spotlight lämnar 
slutgiltigt besked om att Scandion Oncology kommer att upptas till handel. Den planerade nyemissionen är även 
förutsatt av att Spotlights ägarspridningskrav uppnås. 

 
  

SÄKERHET, TOLERABILITET OCH EFFEKT 
(First effect measures) 

DOS 
SELEKTION 

EFFEKTIVITET 
(Proof of 
Concept) 
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AKTIENS PRISÄTTNING 
 
Scandion Oncology värderas till cirka 43,7 MSEK före nyemissionen. Styrelsen i Bolaget har fastställt prissättningen 
av aktien baserat på en sammanvägd bedömning av Scandion Oncologys nuvarande verksamhet, tidigare studier 
och data för läkemedelskandidaterna SCO-101, SCO-201 och Bolagets analoger samt den potentiella marknaden 
som Scandion Oncology adresserar. 
 
VERKSAMHETEN 
Scandion Oncology har i prekliniska studier med SCO-101 påvisat att läkemedelskandidaten signifikant förbättrar 
effekten av viss standardcancerbehandling när den ges i kombination och återställer kemoterapi-känslighet i 
resistenta celler. SCO-101 har uppvisat en ökad effekt på en mängd standardiserade cancerläkemedel, bland annat 
62 procent i kombination med Docetaxel-resistenta bröstcancerceller och 65 procent i kombination med 
Irinotecan/SN38 resistenta kolorektalcancerceller. De första observationerna som ledde till valet av SCO-101 som 
läkemedelskandiat gjordes på Köpenhamns universitet under en MTA (Material Transfer Agreement) från Saniona.  
 
SCO-101 
Läkemedelskandidaten SCO-101 intas som kapsel och har genomgått fyra fas I-studier, vilka omfattade 92 friska 
individer. Studierna med SCO-101 bekräftade goda resultat i singel- och multipeldos, säkerhet och tolerabilitet samt 
farmakokinetisk profil (läkemedlets omsättning i kroppen). Sammanfattningsvis visade fas I-studierna att 
läkemedelskandidaten SCO-101 var ett säkert läkemedel med begränsad toxitet.  
 
SCO-201 
Bolagets andra läkemedelskandidat SCO-201 befinner sig i preklinisk fas. SCO-201 är inriktad mot andra solida 
cancerformer, inklusive bukspottkörtelcancer och lungcancer. Härutöver har Scandion Oncology 800 analoger med 
potentiellt samma verkan som SCO-101. 
 
Scandion Oncology innehar alla kommersiella rättigheter för Bolagets ledande läkemedelskandidat SCO-101 och 
dess 800 analoger. För läkemedelskandidaten SCO-201 är Bolaget bundet till royalties. Scandion Oncology 
förvärvade SCO-201 under Q3 2017 från tyska Dritte Patentportfolio Beteiligungsgesellschaft mbH & Co och i 
samband med förvärvet avtalade Scandion Oncology om milstolpsbetalningar och royalties för SCO-201. Scandion 
Oncology är för utvecklingen av SCO-201 förbundet enligt tabellen nedan;   
 

Fas Datum Summa 
Förskottsbetalning 15 november 2018 50 000 Euro* 
   
Initiera klinisk fas I-studie (First patient 
Phase I) 

Uppskattat Q4 2020** 50 000 Euro 

Initiera klinisk fas II-studie (First patient 
Phase II) 

Uppskattat Q4 2021** 50 000 Euro 

   
Royalties vid försäljning till 
direktmarknaden 

Uppskattat 2023** 50 procent 

Royalties vid försäljning till 
anbudsmarknaden 

Uppskattat 2023** 50 procent 

   
Tredjepartsroyalties vid försäljning till 
extern part efter genomförd fas III-
studie 
 

 10 procent (av den totala betalningen till 
Scandion Oncology) 

Tredjepartsroyalties vid försäljning till 
extern part efter genomförd fas I-studie 
till genomförd fas II-studie 
 

 25 procent (av den totala betalningen till 
Scandion Oncology) 

Tredjepartsroyalties vid försäljning till 
extern part efter preklinisk till 
genomförd fas I-studie 
 

 40 procent (av den totala betalningen till 
Scandion Oncology) 

Tredjepartsroyalties vid försäljning till 
extern part efter genomförd preklinisk-
utveckling 

 50 procent (av den totala betalningen till 
Scandion Oncology) 

 
* Inräknad under ”Motiv för nyemissionen” verksamhetsomkostnader.  
** Datumen är endast en uppskattning och inget krav på genomförande vid denna tidpunkt. 
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INVESTERINGAR OCH BIDRAG 
Läkemedelskandidaten SCO-101 utvecklades ursprungligen av Saniona/Neurosearch för en ärftlig hemoglobin-
sjukdom och det investerades miljonbelopp innan utvecklingen upphörde. Fram till och med juli 2018 har det 
investerats 2 915 TDKK i Scandion Oncology. I mars 2018 beviljades Bolaget bidrag från Innovationsfonden om 
58 000 Euro. 
 
MARKNADSPOTENTIAL OCH KONKURRENS 
Varje år konstateras över 14 miljoner nya fall av cancer på global nivå3. Cirka hälften av alla patienter som får 
kemoterapi blir resistenta. Resistensen medför att cancern fortsätter att växa och patienten med stor sannolikhet 
kommer att mista livet på grund av sin cancersjukdom. Läkemedelsresistens är därför en stor belastning för 
hälsovårdssystemet. En oberoende detaljerad analys från Cortris, Danmark, visar att den nuvarande globala 
marknaden för indikationerna för SCO-101, bröstcancer och kolorektalcancer, överstiger 3,6 miljarder euro i årlig 
försäljning4, se vidare avsnittet marknad under ”Om Scandion Oncology”.  
 
Styrelse och ledning i Scandion Oncology är inte bekant med att det finns läkemedel på marknaden som kan 
vända/upphäva cancerläkemedelsresistens och bedömer därav att inga direkta konkurrenter finns i dagsläget. 
Enligt medicinska databaser och enligt styrelse och lednings bästa kunskap finns det inga andra verksamheter som 
utvecklar läkemedel likt SC0-101. 
 
 
 
  

                                                           
3 Torre et al.,CA Cancer J Clin. 2015. 
4 Cortis, Danmark. 
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TECKNINGSFÖRBINDELSER 
Scandion Oncology genomför härmed en nyemission i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. 
Fulltecknad nyemission tillför Bolaget cirka 26 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,2 
MSEK samt återbetalning av bryggfinansiering om 0,45 MDKK. Kvarvarande del av bryggfinansiering om 0,35 
MDKK kvittas mot aktier i nyemissionen. Scandion Oncology har erhållit teckningsförbindelser om cirka 18,5 MSEK, 
motsvarande cirka 71 procent av emissionsvolymen. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden. Samtliga 
teckningsförbindelser har skriftligen avtalats i september 2018. Samtliga parter vilka har ingått teckningsåtagande 
kan nås via Bolagets adress. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti 
eller liknande. Notera att tilldelning av aktier i första hand sker till teckningsåtagare i nyemissionen, i förhållande till 
ingånget teckningsåtagande. Scandion Oncologys styrelse har i den aktuella nyemissionen beslutat att 
strukturera en bred ägarbas med aktiva ägare som indirekt kommer bidra till informations- och kunskapsspridning 
om Bolagets verksamhet. Styrelsen i Scandion Oncology anser att med en bred ägarbas skapas goda 
förutsättningar för Bolagets synlighet och aktiens likviditet på aktiemarknaden. Nedan presenteras de 
parter som har lämnat teckningsförbindelser: 

Teckningsåtagare Teckningsförbindelse (SEK) 
Gerhard Dahl 2 099 997,90 
Bolvig Ejendomme ApS 829 998,00 
Mikael Blihagen 499 999,50 
Jimmie Landermann 499 999,50 
Liselott Moazed 499 999,50 
Christian Mørck 479 998,35 
Lioneagle Aps* 459 997,20 
Spæciallægeholdingselskabet Bjerregaard ApS 424 996,65 
Bloch Consulting ApS 399 999,60 
Andreas Johansson 399 999,60 
Wictor Billström 399 999,60 
Jens Olsson 399 999,60 
Wilhelm Risberg 399 999,60 
Fredrik Lundgren 399 999,60 
Alexander Schoeneck 374 996,70 
Love Carlsson 374 996,70 
Nils Brünner** 349 999,65 
Per Vasilis 349 999,65 
Christian Månsson 299 999,70 
Råsunda förvaltning aktiebolag 299 999,70 
Sebastian Clausin 299 999,70 
Michael Evenholt 299 999,70 
Mats Lagerdahl 299 999,70 
Alan Hueg 279 998,55 
Göran Ofsén 279 998,55 
Peter Nilsson 249 999,75 
Nordica Life (Bermuda) Ltd 249 999,75 
Anderson Bridge Co. ApS 239 996,25 
Thomas Smidth Jørgensen 224 996,85 
Peter Näslund 199 999,80 
Johan Larsholm 199 999,80 
Paginera Invest AB 199 999,80 
John Moll 199 999,80 
Harry Matilainen 199 999,80 
Stefan Lundgren 199 999,80 
Per Nilsson 199 999,80 
Povl-Andre Benz 199 999,80 
Niclas Löwgren 199 999,80 
Jacob Laurin 199 999,80 
Consentia Group AB 199 999,80 
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Thomas Gidlund  199 999,80 
Oscar Molse  199 999,80 
Oliver Molse  199 999,80 
Stefan Olsson  199 999,80 
Henrik Amilon  199 999,80 
Sonny Johansson  199 999,80 
Modelio Equity AB  199 999,80 
Casper Björner  159 997,50 
Earlbrook Holdings AB  159 997,50  
Daisy Media ApS   159 997,50 
Speciallægeselskabet Siemssen Consultants ApS   119 995,20 
Ole Thastrup  119 995,20 
Helle Vestlev  109 997,55 
Holmen Copenhagen ApS  109 997,55 
Peter Michael Vestlev  109 997,55 
Niels-Ebbe Damgaard  99 999,90 
Tim Munch  99 999,90 
Michael Mattson  99 999,90 
Mogenstrup Finans ApS   79 998,75 
Peter Fehrn-Christensen  79 998,75 
Marianne Lacoppidan  79 998,75 
Jarne Elleholm  79 998,75 
Lucas Johnson  59 997,60 
Nikolaj Munk  59 997,60 
Flemming Johannesen   49 999,95 
KUJ Advokatanpartsselskab   49 999,95 
Janos Flosser    44 998,20 
Susan Asboe   44 998,20 
Per Ola Forsberg  39 996,45 
HH Pensionsinvest A/S   39 996,45 
Todd Johnson  39 996,45 
Rasmus Sørensen  39 996,45 
Karin Almberg  39 996,45 
Lars Bjerregaard  39 996,45 
Totalt  18 489 901,95 

 
*Styrelseordförande Jørgen Bardenfleth. 
**VD Nils Brünner. 
 
Bryggfinansiering från huvudägare, styrelseordförande och VD 
För att finansiera Scandion Oncologys löpande verksamhet har Bolaget erhållit bryggfinansiering om 800 000 DKK 
som löper med en årlig ränta om 4 procent från Bolagets huvudägare, styrelseordförande och VD. Huvudägare, 
Anders Clausen och Morten Nissen har vardera ingått avtal om bryggfinansiering om 100 000 DKK. Christian Tang-
Jespersen har ingått avtal om bryggfinansiering om 250 000 DKK. Bryggfinansieringen förfaller den 30 november 
2018. Styrelselseordförande Jørgen Bardenfleth har inför nyemissionen genom det närstående helägda bolaget 
Lioneagle ApS ingått avtal om bryggfinansiering om 100 000 DKK. Jørgen Bardenfleths bryggfinansieringen är i sin 
helhet avsedd att kvittas mot aktier i aktuell nyemission. VD Nils Brünner har inför nyemissionen ingått avtal om 
bryggfinansiering om 250 000 DKK. Nils Brünners bryggfinansieringen är i sin helhet avsedd att kvittas mot aktier i 
aktuell nyemission.   
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OM SCANDION ONCOLOGY 
BAKGRUND 
Scandion Oncology är ett bioteknikbolag grundat 2017 i syfte att angripa en av de största utmaningarna inom 
modern onkologi – behandling av cancer som innehåller läkemedelsresistenta cellkloner eller som har utvecklat 
resistens mot ett tidigare givet cancerläkemedel. Bolagets ledande läkemedelskandidat, SCO-101, har i prekliniska 
studier visat sig signifikant förbättra effekten av viss standardcancerbehandling när den ges i kombination. 
SCO-101 har i in vitro-studier visat sig återställa kemoterapi-känslighet i resistenta celler. 

Scandion Oncology bildades som ett spin-out bolag från Köpenhamns universitet och forsknings- och 
utvecklingsbolaget Saniona AB, som i dagsläget äger 46,5 procent av Bolaget. Läkemedelskandidaten SCO-101 
utvecklades ursprungligen av Saniona/Neurosearch och utvärderades tidigare inom sickelcellanemi som är en 
ärftlig hemoglobinsjukdom. De prekliniska djurtox-studierna och de kliniska fas I-studierna som Neurosearch 
utförde visade att SCO-101 ökade bilirubin som är degradationsprodukten av hemoglobin. Eftersom 
Neurosearch hade utvecklat SCO-101 för behandling av patienter med sickelcellanemi som resulterar i att de 
röda blodkropparna blir förstörda och därmed ökar serumet bilirubin, bestämde Neurosearch att inte fortsätta den 
kliniska utvecklingen.  

Under 2015 beviljades forskare vid Köpenhamns universitet rättigheten att testa SCO-101 och 
besläktade substanser i sina screeningsystem. Detta ledde till upptäckten att vissa substanser visade potential 
att övervinna behandlingsresistens genom att återställa cancercellernas känslighet mot standardiserad 
cancerbehandling.  

Läkemedelskandidaten SCO-101 som en oral formulering har genomgått fyra fas I-studier på totalt 92 
friska individer, vilka visade upp goda resultat i singel- och multipeldos, säkerhet och tolerabilitet samt 
farmakokinetisk profil. Sammantaget visade fas I-studierna att SCO-101 var ett säkert läkemedel med begränsad 
toxicitet. Härutöver befinner sig Scandion Oncologys andra läkemedelskandidat SCO-201 i prekliniska tester. 
SCO-201 är inriktad mot andra solida cancerformer, inklusive lungcancer och bukspottkörtelcancer. Scandion 
Oncology förbereder i nuläget en ansökan om fas II-studier på kemoterapiresistent cancer. 

Mer än hälften av alla cancerpatienter med metastatisk sjukdom misslyckas med sin cancerbehandling – 
mycket till följd av att cancern antingen är eller har utvecklat resistens mot läkemedlet. Resistensen medför att 
cancern fortsätter att växa och patienten kommer vartefter att mista livet till följd av sin cancersjukdom. 
Läkemedelsresistens är därför en stor belastning för hälsovårdssystemet. Med cirka 14 miljoner nya cancerfall 
globalt varje år5, kan en ny behandling med potential att övervinna behandlingsresistens signifikant minska 
dödligheten och belastningen på sjukvårdssystemet samt utgöra en stor affärspotential. 

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

Docetaxel

SCO-101 + Docetaxel

Docetaxel-resistenta bröstcancerceller 

Irinotecan / SN38-resistenta kolorektalcancerceller 

65%
ÖKAD EFFEKT 

62%
ÖKAD EFFEKT 

SCO-101 + SN38

SN38
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Positiva fas I-resultat för SCO-101 

 
Pipeline – Flera tillgångar riktade mot flera former av cancer 
 

 
 
Screeningplattform 
Scandion Oncology har tillgång till en unik och ny cellbaserad läkemedels- och biomarkörs-screeningplattform 
bestående av ett par läkemedelskänsliga och läkemedelsresistenta cellinjer som hittills representerar bröstcancer, 
prostatacancer och kolorektalcancer. Screeningplattformen är i dagsläget placerad i Köpenhamns universitet och 
uppfinningar som tas fram av Scandion Oncology med hjälp av screeningplattformen ägs av Scandion Oncology.  
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AFFÄRSMODELL 
Målgruppen för läkemedelskandidaten SCO-101 kommer att vara stora läkemedels- och bioteknikbolag som redan 
har etablerade cancerläkemedel på marknaden. Eftersom SCO-101 kommer att vara "first in class" med nya 
behandlingsmekanismer, förväntar Scandion Oncology en hög grad av intresse från dessa bolag. Dessutom är 
kemoterapi fortfarande den främsta behandlingsmodellen för läkemedel mot cancer och det förväntas att 
kemoterapi kommer att förbli det huvudsakliga behandlingsalternativet under de närmaste åren. Även 
immunonkologiska läkemedel som exempelvis kontrollpunktshämmare förväntas kombineras tillsammans med 
kemoterapi. Styrelsen i Bolaget bedömer att SCO-101 mot cancerresistens kommer att utgöra ett nytt och viktigt 
marknadssegment för de stora läkemedelsbolagen. 
 
Scandion Oncology avser att sälja en licens till SCO-101 med rätten att kommersialisera läkemedlet världen över. 
Alternativt kommer Scandion Oncology att ingå partnerskap med ett stort läkemedels- eller bioteknikföretag för att 
slutföra ytterligare klinisk utveckling (klinisk fas III) av SCO-101, vilket gör det möjligt att ansöka om FDA- och EMA-
godkännanden. Potentiellt kan Scandion Oncology ansöka om godkännande av FDA och EMA redan efter 
slutförandet av fas II-studier. Scandion Oncology förväntar att ett sådant godkännande ska vara villkorat. Betalning 
från ett big pharma-bolag till Scandion Oncology beräknas ske i form av milstolpsbetalningar och royalties. 
Intäkterna som genereras kommer i första hand att återinvesteras i Scandion Oncology och användas till att kliniskt 
utveckla SCO-101 inom andra cancerindikationer där Bolaget har positiva prekliniska data. Dessutom kommer 
Scandion Oncology att använda intäkterna för att ta fram Bolagets andra läkemedelskandidat, SCO-201, fram till 
tidig klinisk testning. 
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MÅLSÄTTNINGAR 

2018 
• Lämna in två nya patentansökningar.
• Genomföra två EU-ansökningar avseende EU-bidrag såsom Horizon 2020.
• Upprätta vetenskapligt samarbete med två eller flera externa företag samt delta i samarbetsmöten.
• Publicera vetenskapliga artiklar baserade på SCO-101.
• Inleda rådgivande möten med danska läkemedelsmyndigheten för inledande av fas II.

2019 
• Bolaget planerar att slutföra produktion och formulering kring SCO-101.
• Initiera klinisk fas II-studie (First effect measures) hos 12 metastaserade bröstcancerpatienter med SCO-

101 i kombination med cancerläkemedlet Paclitaxel och uppnå information om säkerhet, tolerabilitet och
första kliniska effekt.

• Initiera arbete om att utföra ytterligare prekliniska studier kring verkningsmekanismen hos SCO-101.
• Fortsätta preklinisk utveckling av SCO-201 samt fortsätta studier på en potentiell tredje läkemedels-

kandidat.

2020 
• Slutföra fas II-studien (Proof-of-concept) i bröstcancer med SCO-101 i kombination med cancerläkemedlet 

Paclitaxel senast Q4 2020.
• Initiera ytterligare en fas II-studie med SCO-101 hos patienter med metastatisk kolorektalcancer och

läkemedelsresistent sjukdom.
• Ta SCO-201 genom prekliniska studier för att upptäcka eventuella toxiska effekter på normala vävnader

och för att få information om vilka cancerformer som SCO-201 kommer att vara mest aktiv inom.
• Identifiera ytterligare föreningar/läkemedel som är riktade mot resistens mot cancerläkemedel.

Målsättningen är att identifiera den tredje föreningen / läkemedlet innan utgången av 2020.

2021 – 2024 
• Utveckla en SCO-101-analog för behandling av en specifik och redan identifierad icke-cancerindikation.

Klinisk Proof-of-concept förväntas erhållas före 2024.Scandion Oncologys mål är att för båda produkterna
(SCO-101 och SCO-201) söka partnerskap med ett större företag för att med ökade resurser få hjälp med
FDA- och EMA-godkännande följt av en introduktion till marknaden. För SCO-101 är målet att hitta en
partner / licenstagare strax efter att ha slutfört de kliniska fas II-studierna.
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IN VIVO-DATA STÖDJER KONCEPTET 
Scandion Oncology har i flera in vivo-studier (provrörsförsök) uppnått goda resultat när läkemedelskandidaten 
SCO-101 kombineras med kemoterapi. Nedan diagram visar SCO-101 tillsammans med kemoterapi (Paclitaxel) 
samt SCO-101 + kemoterapi (5-flourouracil). Paclitaxel är ett cancerkemoterapeutiskt läkemedel som vanligen 
används som förstahandsbehandling globalt för många vanliga maligniteter (sjukdomstendens som förvärras och 
blir dödlig), inklusive lung-, bröst-, äggstocks-, bukspotts-, huvud-, och nackcancer. Paclitaxel ingår i 
läkemedelsklassningen taxaner och var den första taxan som gick in i kliniska prövningar och fick FDA-
godkännande. Det är en naturlig produkt som erhålls från den nordamerikanska idegranen (Taxus brevifolia). 
Graferna nedan beskriver tumörstorlekens utveckling i samband med administrering av SCO-101, kemoterapi, 
(SCO-101+kemoterapi) och vehicle (spädningsmedel i vilket ett medicinskt aktivt medel är administrerat).  
 
SCO-101 + kemoterapi (Paclitaxel) i en xenografmodell 

SCO-101 + kemoterapi (5-flourouracil) i en xenografmodell 
 
 
  

63% 
 ÖKAD EFFEKT 

Paclitaxel ensamt minskar 
tumörvolymen med 28% 

Kombinationen av SCO-101  
och paclitaxel minskar 
tumörvolymen med 63% 

40% 
 ÖKAD EFFEKT 

5-flourouracil ensamt minskar 
tumörvolymen med 21% 

Kombinationen av SCO-101 och 

5-flourouracil minskar 
tumörvolymen med 40% 

Linjen visar enbart 
spädningsmedlet utan 
medicinskt aktivt medel 

Linjen visar enbart 
spädningsmedlet utan 
medicinskt aktivt medel 
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MARKNAD 
Scandion Oncology har tillsammans med Cortis6, Danmark, identifierat marknaden i Europa och USA för 
läkemedelskandidaten SCO-101. Beräkningarna har genomförts med fem års prevalens (andel individer i en 
population som har en given sjukdom eller ett givet tillstånd) av bröstcancer på dessa marknader. Av antalet 
bröstcancerpatienter har beräkningen fokuserat på de patienter som har metastatisk bröstcancer och reducerat 
antalet till de patienter som aktivt tar kemoterapi. I denna grupp reducerades antalet patienter som behandlas med 
standardcancerläkemedlen Docetaxel och Paclitaxel, vilka är läkemedel som i kombination med SCO-101 har 
påvisats i in vitro-modell återställa kemoterapi-känslighet i resistenta celler. Beräkningen ledde till att cirka 52 000 
patienter per år är tillgängliga för behandling med SCO-101. Nedan diagram visar den europeiska och amerikanska 
marknaden. 
 
 

Patienter - Metastatisk bröstcancer EU/US (Marknadsstudie, Cortis 2017) 
  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
6 www.cortris.com 
7 http://globocan.iarc.fr/old/FactSheets/cancers/breast-new.asp 
8 https://www.cancer.gov/news-events/press-releases/2017/metastatic-breast-cancer-survival-rates 
9 https://www.ispor.org/publications/journals/Ipsor G5 study 
10https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/cancer-treatment-and-
survivorship-facts-and-figures/cancer-treatment-and-survivorship-facts-and-figures-2016-2017.pdf 
11 https://www.ispor.org/publications/journals/Ipsor G5 study 

  
5 års prevalens av bröstcancer  Globocan 20127 

5 års prevalens av metastatisk 
bröstcancer 
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press release8 
IPSOR studie9 

Antal patienter med metastatisk 
bröstcancer som genomgår kemo-
terapi. 

American Cancer Society 
cancer treatment and surviv-
orship fact sheet10 

Antal patienter som behandlas med 
taxaner (Docetaxel/Paclitaxel) 

Antagning baserad på 2: a om-
gången kemoterapibehandling11 

Totala försäljningsvärdet om SCO-
101 läggs till för alla patienter 
behandlade med taxaner uppgår till 
cirka 1,2 miljarder Euro 

Antagandet för kostnaden av 
behandling är 4 000 Euro per 
cykel x 6 cykler = 24 000 Euro 

Antal patienter i tusental 
 

3 028 

132 

339 

52 
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Nedanstående beräkningar har genomförts med fem års prevalens på den europeiska och amerikanska 
marknaden. Av antalet kolorektalcancerpatienter har beräkningen fokuserat på de patienter som har metastatisk 
kolorektalcancer, antalet har därefter reducerats till de patienter som aktivt tar kemoterapi. I denna grupp 
reducerades antalet patienter som behandlas med standardcancerläkemedlen irinotecan, vilka är läkemedel som i 
kombination med SCO-101 i in vitro-modell påvisats återställa kemoterapi-känslighet i resistenta celler. 
Beräkningen leder till att cirka 101 000 patienter per år är tillgängliga för behandling med SCO-101.  

Patienter - Metastatisk kolorektalcancer EU/US (Marknadsstudie, Cortis 2017) 

KONKURRENTER 
Styrelse och ledning i Scandion Oncology är inte bekant med att det finns läkemedel på marknaden som kan 
vända/upphäva cancerläkemedelsresistens och bedömer därav att inga direkta konkurrenter finns i dagsläget. 
Enligt medicinska databaser och enligt styrelse och lednings bästa kunskap finns det inga andra verksamheter 
som utvecklar läkemedel likt SCO-101. 

12 http://globocan.iarc.fr/old/FactSheets/cancers/breast-new.asp 
13 https://www.cancer.gov/news-events/press-releases/2017/metastatic-breast-cancer-survival-rates 
14 https://www.ispor.org/publications/journals/Ipsor G5 study 
15https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/cancer-treatment-and-
survivorship-facts-and-figures/cancer-treatment-and-survivorship-facts-and-figures-2016-2017.pdf 
16 https://www.ispor.org/publications/journals/Ipsor G5 study 

5 års prevalens av kolorektalcancer Globocan 201212 

5 års prevalens av metastatisk 
kolorektalcancer 

National Cancer Institute 2017 
press release13 
IPSOR studie14 

Antal patienter med metastatisk 
kolorektalcancer som genomgår 
kemoterapi. 

American Cancer Society 
cancer treatment and 
survivorship fact sheet15 

Antal patienter som behandlas med 
irinotecan 

Antagning baserad på 2: a 
omgången kemoterapi-
behandling16 

Totala försäljningsvärdet om SCO-
101 läggs till för alla patienter 
behandlade med irinotecan uppgår 
till cirka 2,4 miljarder Euro 

Antagandet för kostnaden av 
behandling är 4 000 Euro per 
cykel x 6 cykler = 24 000 Euro 

Antal patienter i tusental 

1 726 

374 

886 

101 
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PATENT 
Som ett led i att säkerställa Bolagets fortsatta utveckling och skydda verksamheten har Scandion Oncology sökt 
och erhållit ett antal patent för Bolagets centrala verktyg och metoder på viktiga marknader såsom den europeiska, 
amerikanska, australiensiska, indiska och kanadensiska marknaden. Scandion Oncologys nuvarande patentskydd 
presenteras nedan.  
 
SCO-101 
Scandion Oncologys patentansökan PCT / EP2017 / 061823 avser användning av SCO-101 i kombination med ett 
anti-cancermedel för behandling av ett antal cancerformer. Patentansökan PCT / EP2017 / 061823 lämnades den 
17 maj 2016 och följer allmänna tidslinjer för patentansökningar. Scandion Oncology fick den 16 april 2018 en 
skriftlig åsikt från PCT-myndigheten som erkänner nyhet och innovativ kombination när SCO-101 kombineras med 
standardcancerläkemedel för kolorektal- och bröstcancer. Bolaget inväntar finalt beslut från det europeiska 
patentverket. 
 
Exempel på specifika kombinationsbehandlingar som omfattas av PCT / EP2017 / 061823 inkluderar: 
 

• SCO-101 + topoisomerashämmare + kolorektalcancer 
• SCO-101 + Taxaner + bröstcancer (USA) 

 
Patent som utgår från PCT / EP2017 / 061823 kommer efter slutgiltigt godkännande löpa till och med den 17 maj 
2037. Scandion Oncology genomför även en kompletterande patentansökan baserad på en ny handlingsmekanism 
för SCO-101 som ytterligare kommer att förbättra Bolagets patentposition. 
 
SCO-201 
Scandion Oncologys patent PCT / EP2016 / 053843 täcker SCO-201 och en stor grupp av 4-amino-3-arylamino-6-
arylpyrazolo (3,4-d) pyrimidinderivat. Ansökan inlämnades den 24 februari 2016 och försäkrade prioritet från 
EP15157648.5. 
 
Det europeiska patentet beviljades 2017 som EP 3064207. Patent som härrör från EP15157658.5 och PCT / 
EP2016 / 053843 upphör att gälla 2035/2036. Scandion Oncology förväntar sig att kunna lämna in nya 
patentansökningar på SCO-201 i samband med Bolagets framtida prekliniska studier. 
 
VÄSENTLIGA AVTAL 
Scandion Oncology har tecknat produktionsavtal med Cambrex AB, Sverige. Cambrex är en världsledande 
tillverkare av småmolekyler, såsom SCO-101. Cambrex är godkänt av FDA och EMA och kan producera produkter 
för kommersiell användning och skala upp produktionen. Om SCO-101 går vidare till fas III-studier måste renhets- 
och analysreferenser göras enligt kraven för en kommersiell produkt. För att följa detta har Bolaget redan 
implementerat dessa procedurer för produktförsörjningen av Scandion Oncologys fas II-studie. Bolaget har anställt 
en konsult som tidigare hade ansvaret för SCO-101-produktionen när läkemedlet ägdes av Saniona AB. 

  



 

26 
 

  



 

27 
 

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
 
Samtliga ledamöter i Bolagets styrelse och samtliga ledande befattningshavare kan nås på Bolagets huvudkontor 
med adress Ole Maaløes Vej 3, 2200 Köpenhamn. Det finns inga familjeband mellan några av styrelsens ledamöter 
och/eller ledande befattningshavare.  
 
Jørgen Bardenfleth – Styrelseordförande 
 
Jørgen Bardenfleth (född 1955) är styrelseordförande i Scandion 
Oncology sedan 2018. Bardenfleth är tidigare verkställande direktör för 
Microsoft i Danmark samt Intel och Hewlett-Packard. Han är idag verksam 
inom ett stort antal bolagsstyrelser. Bardenfleth är bl.a. styrelse-
ordförande i Copenhagen Healthtech Cluster, Lyngsoe Systems A/S, 
Dubex A/S och Symbion A/S och vidare styrelseledamot i EG A/S, 
Accelerace Management A/S, BLOXHUB med flera. Bardenfleth är 
utbildad civilingenjör inom elektronik vid DTU (Danmarks tekniska 
högskola) och innehar även en MBA (Master of Business Administration) 
från University of California.  
 
Innehav i Scandion Oncology 
Jørgen Bardenfleth äger 100 procent av aktierna i Lioneagle ApS som äger 27 322 aktier i Bolaget. 
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  
 

Bolag Position Tidsperiod 
Accelerace Management A/S Styrelseledamot Pågående 
Acceleracefonden Styrelseordförande Pågående 
AX IV EG Holding III ApS Styrelseledamot Pågående 
Bizbrains A/S Styrelseledamot Pågående 
BLOXHUB Vice styrelseordförande Pågående 
Copenhagen Capacity Fond Styrelseledamot Pågående 
Dubex A/S Styrelseordförande Pågående 
EG A/S Styrelseledamot Pågående 
Jatana ApS Styrelseledamot Pågående 
Languagewire A/S Styrelseledamot Pågående 
Languagewire Holding A/S Styrelseledamot Pågående 
Lioneagle ApS Bolagsman/VD Pågående 
Lyngsoe Systems A/S Styrelseordförande Pågående 
Lyngsoe Systems Holding A/S Styrelseordförande Pågående 
Minerva Group A/S Styrelseledamot Pågående 
Scandion Oncology A/S Styrelseordförande Pågående 
Swipx Holding ApS Styrelseledamot Pågående 
Symbion A/S Styrelseordförande Pågående 
Symbionfonden Vice styrelseordförande Pågående 
Tenacity ApS VD Pågående 
Vallø Stift Styrelseledamot Pågående 
Børnefonden Styrelseordförande Under perioden avslutat 
Adactit ApS Styrelseordförande Under perioden avslutat 
Arkitema K/S Styrelseordförande Under perioden avslutat 
Catacap Management A/S Styrelseledamot Under perioden avslutat 
COWI Holding A/S Styrelseledamot Under perioden avslutat 
DHI A/S               Styrelsesordförande Under perioden avslutat 
EG Holding A/S Styrelseledamot Under perioden avslutat 
NPC Tech ApS Styrelseledamot Under perioden avslutat 
Nordic Power Converters ApS Styrelseledamot Under perioden avslutat 
ProData Consult A/S Styrelseledamot Under perioden avslutat 
The Eye Tribe ApS Styrelseledamot Under perioden avslutat 
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Delägarskap över 10 % de senaste fem åren 
 

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 
Lioneagle ApS 100 100 Pågående 
Tenacity ApS 50 50 Pågående 

 
Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren 
Jørgen Bardenfleth har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i 
tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning. 
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Carl Borrebaeck – Styrelseledamot 
 
Professor Carl Borrebaeck (född 1948) är styrelseledamot i Scandion 
Oncology sedan 2018. Borrebaeck är en framgångsrik entreprenör och 
grundare av bl.a. Immunovia AB och Senzagen AB, BioInvent 
International AB, samt Alligator BioScience AB. Borrebaeck tilldelades 
under 2009 AkzoNobels Vetenskapspris och 2012 fick han motta 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins guldmedalj för sin ban-
brytande forskning av biomarkörer. Vidare blev Borrebaeck under 2017 
utsedd till årets Biotech Builder för sitt entreprenörskap. Professor 
Borrebaeck är permanent medlem i IVA (Ingenjörsvetenskaps-
akademin), Director för CREATE Health – strategiskt centrum för translationell cancerforskning, samt tidigare vice 
rektor vid Lunds universitet (ansvarig för dess innovationssystem samt industrisamarbete) och prefekt på 
Institutionen för immunteknologi. Carl Borrebaeck är också Founding Mentor för NOME (Nordic Mentor Network for 
Entrepreneurship). 
 
Innehav i Scandion Oncology 
Carl Borrebaeck äger 100 procent av aktierna i CB Ocean Capital AB som äger 54 645 aktier i Bolaget. 
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  
 

Bolag Position Tidsperiod 
Alligator Bioscience AB Styrelseledamot Pågående 
CB Ocean Capital AB Styrelseledamot Pågående 
Immunovia AB Styrelseordförande Pågående 
Immunoca handelsbolag Bolagsman Pågående 
PainDrainer AB Styrelseledamot Pågående 
Scandion Oncology A/S Styrelseledamot Pågående 
SenzaGen AB Styrelseordförande Pågående 
Qlucore AB              Styrelseledamot Pågående 
Kvinnohälsan – Gyn Art AB Styrelsesuppleant Avslutad 
LU Holding AB Styrelseledamot Avslutad 
BioInvemt Inernational Aktiebolag Styrelseledamot Avslutad 
Endo Medical AB Styrelsesuppleant Avslutad 
Clinical Laserthermia Systems AB Styrelseledamot Avslutad 
Wntresearch AB Styrelseledamot Avslutad 
Atlas Therapeutics AB Styrelseledamot Avslutad 
Medicon Village Fastighets AB Styrelseledamot Avslutad 

 
Delägarskap över 10 % de senaste fem åren 
 

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 
CB Ocean Capital AB 100 100 Pågående 
SenzaGen AB 10,87 10,87 Pågående 

 
Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren 
Carl Borrebaeck har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i 
tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning. 
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Christian Vinding Thomsen – Styrelseledamot  
 
Advokat Christian Vinding Thomsen (född 1975) är oberoende styrelse-
ledamot i Scandion Oncology sedan 2017. Vinding Thomsen, är partner 
vid Bech Bruun advokatbyrå och specialiserad på juridik inom 
läkemedelsindustrin. Vinding Thomsen representerar både danska och 
utländska företag inom forskning och utveckling, marknadsföring av 
läkemedel och bolagsrätt. Under senare år har Christian Vinding 
Thomsen varit juridisk rådgivare i en rad större transaktioner, bland 
annat förvärv och fusioner inom läkemedelsindustrin. Vinding Thomsen 
innehar innehar en Cand.jur. från Copenhagen School of Law. 
 
Innehav i Scandion Oncology 
Christian Vinding Thomsen äger inga aktier i Scandion Oncology. 
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  
 

Bolag Position Tidsperiod 
Everclassic ApS Styrelseledamot Pågående 
KT Stålindustri A/S Styrelseordförande Pågående 
Practio ApS Styrelseledamot Pågående 
Scandion Oncology A/S Styrelseledamot Pågående 
AGB Ejerdomme ApS Styrelseledamot Under perioden avslutat 
AS 1 AF 25. April 2014 A.M.B.A. Likvidator Under perioden avslutat 
AS 2 AF 25. April 2014 A.M.B.A. Likvidator Under perioden avslutat 
Avis Budget Denmark A/S Styrelseledamot Under perioden avslutat 
Clear Holding ApS Likvidator Under perioden avslutat 
Oxmond Interactive ApS Styrelseledamot Under perioden avslutat 
Serenova A/S Styrelseledamot Under perioden avslutat 

 
Delägarskap över 10 % de senaste fem åren 
Christian Vinding Thomsen har inte haft något delägarskap över 10% de senaste fem åren. 
 
Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren 
Christian Vinding Thomsen har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, 
försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning. 
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Thomas Feldthus – Styrelseledamot   
 
Thomas Feldthus (född 1960) är styrelseledamot i Scandion Oncology 
sedan 2018. Feldthus innehar en civilingenjörsexamen från Danmarks 
tekniska universitet och MBA från London Business School. Thomas 
Feldthus är medgrundare av och CFO i biotechbolaget Saniona AB. 
Vidare är Feldthus medgrundare av och tidigare CFO i biotechbolaget 
Symphogen A/S. Thomas Feldthus har anskaffat mer än 200 MEUR i 
riskkapital och förhandlat fram flera omfattande samarbetsavtal med 
läkemedelsföretag innefattande upfront- och milstolpsbetalningar i 
intervall om 50 – 300 MUSD.  
 
Innehav i Scandion Oncology 
Thomas Feldthus äger inga aktier i Scandion Oncology. 
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  
 

Bolag Position Tidsperiod 
Saniona A/S CFO Pågående 
Saniona AB CFO Pågående 
Fertilizer Invest ApS VD Pågående 
Scandion Oncology A/S Styrelseledamot Pågående 
WntResearch AB CFO Pågående 
Saniona A/S Styrelseledamot Under perioden avslutat 
Saniona AB  Styrelseledamot Under perioden avslutat 

 
Delägarskap över 10 % de senaste fem åren 
 

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 
Fertilizer Invest ApS 100 100 Pågående 

 
Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren 
Thomas Feldthus har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i 
tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.  
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Nils Brünner – VD 
 
Nils Brünner (född 1952) är VD i Scandion Oncology sedan 2018. Nils 
Brünner är sedan 2002 professor vid Köpenhamns universitet samt sedan 
2013 chef för enheten för translationell cancerforskning vid Danish 
Cancer Society. Brünner är författare till fler än 370 publikationer, varav 
de flesta rör translationell cancerforskning om bröstcancer eller 
kolorektalcancer. Nils Brünner har mer än tio års erfarenhet som VD och 
CMO i WntResearch AB) samt som CSO i Oncology Venture A/S där han 
är medgrundare.  
 
Innehav i Scandion Oncology 
Nils Brünner äger 980 854 aktier i Scandion Oncology. 
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  
 

Bolag Position Tidsperiod 
Scandion Oncology A/S VD Pågående 
Timpco ApS VD Pågående 
2cureX AB Advisor Pågående 
Timpco HJN ApS VD Under perioden avslutat 
Oncology Venture A/S SCO Under perioden avslutat  
WntResearch AB CEO/CMO Under perioden avslutat 

 
Delägarskap över 10 % de senaste fem åren 
 

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 
Scandion Oncology A/S 13,1 13,1 Pågående 
Timpco ApS 100 100 Pågående 

 
Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren 
Nils Brünner har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i 
tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning. 
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Jan Stenvang – CSO 
 
Jan Stenvang (född 1969) är medgrundare och CSO (Chief Scientific 
Officer) i Scandion Oncology. Stenvang är sedan 2013 docent vid 
Köpenhamns universitet och har en PhD från Köpenhamns universitet, 
som utfördes hos Danish Cancer Society gällande genreglering och 
antiöstrogenresistent bröstcancer. Han är författare till 65 publikationer, 
varav de flesta rör translationell cancerforskning, biomarkörer och 
läkemedelsresistens. 
 
Innehav i Scandion Oncology 
Jan Stenvang äger 1 362 188 aktier i Scandion Oncology. 
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren  
 

Bolag Position Tidsperiod 
Wine-o I/S Bolagsman Pågående 
Scandion Oncology A/S Styrelseledamot Under perioden avslutat 

 
Delägarskap över 10 % de senaste fem åren 
 

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 
Scandion Oncology A/S 18,3 18,3 Pågående 
Wine-o I/S 50 50 Pågående 

 
Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren 
Jan Stenvang har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i 
tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning. 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR OM STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt 
uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras 
genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av styrelsen i Scandion 
Oncology. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Scandion Oncologys styrelse. Bolag 
noterade på en MTF är inte skyldiga att följa svensk kod för bolagsstyrning och har inte heller förpliktigat sig att följa 
denna.  
 
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de 
senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser eller 
sanktioner från bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot dessa personer och 
inga av dessa personer har under de senaste fem åren av domstol förbjudits att ingå i förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner i företag.  

 
Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt 
till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår under rubriken ”Ersättning till styrelse 
och ledande befattningshavare”. 
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
 
Scandion Oncology är inte del av en koncern och har heller inga dotterbolag. Redovisningen i detta memorandum 
gäller därför uteslutande Scandion Oncology med organisationsnummer 38613391. I den finansiella översikten 
presenteras räkenskaper hämtade ur reviderad årsredovisning för räkenskapsåret 2017-05-02 – 2017-12-31, vilken 
införlivas via hänvisning. Härutöver ingår även redovisning för perioden 2018-01-01 – 2018-06-30, vilken är 
införlivad via hänvisning och är granskad av Bolagets revisor. 
 
Finansiella nyckeltal presenteras i memorandumet. Dessa finansiella nyckeltal har inte granskats eller reviderats 
av Bolagets revisor. Scandion Oncologys uppfattning är att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa 
investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och 
finansiell ställning. Nyckeltalen har för avsikt att bidra till ökad förståelse avseende Bolagets finansiella ställning 
och ger en god översikt över Bolagets ekonomiska tillstånd. Scandion Oncologys nyckeltal som inte beräknas i 
enlighet med Bolagets redovisningsprinciper är inte nödvändigtvis jämförbara med liknande mått som presenteras 
av andra bolag och har vissa begränsningar som analysverktyg. De bör därför inte betraktas separat från, eller som 
ett substitut för, Scandion Oncologys finansiella information som upprättats enligt årsredovisningslagen 
(Årsregnskabsloven) för räkenskapsklass B och C. 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Årsredovisningen och delårsrapporten är avlagd i överensstämmelse med bestämmelser i danska 
årsredovisningslagen (Årsregnkabsloven) för räkenskapsklass B och C. Scandion Oncology har i samband med 
upprättandet av detta memorandum övergått från räkenskapsklass B till räkenskapsklass C. Årsredovisningen för 
perioden 2017-05-02 till 2017-12-31 är upprättade enligt räkenskapsklass B. Delårsrapporten för perioden 2018-
01-01 till 2018-06-30 är upprättade enligt räkenskapsklass C. 
 
INFÖRLIVADE DOKUMENT AVSEENDE FULLSTÄNDIG HISTORISK INFORMATION 
Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I årsredovisningen som införlivas via hänvisning 
(se nedan) ingår revisionsberättelse för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och 
redovisningsprinciper. Införlivade dokument ska läsas som en del av memorandumet. Via hänvisning införlivade 
dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor (COBIS Ole Maaløesvej 3, Köpenhamn N) och hemsida 
(www.scandiononcology.com). 
 
INFÖRLIVAS VIA HÄNVISNING 
Årsredovisning Scandion Oncology A/S 2017-05-02 – 2017-12-31. 
Delårsrapport Scandion Oncology A/S 2018-01-01 – 2018-06-30. 
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NYCKELTAL OCH UTVALDA FINANSIELLA POSTER* 
 

 DKK 
2018-01-01 
2018-06-30 

2017-05-02 
2017-12-31 

 Nettoomsättning 0 0 

 Rörelseresultat  -3 061 469 -1 173 005 

 Resultat e. finansiella poster -3 061 852 -1 173 117 

 Årets resultat -2 388 327 -1 012 836 

 Balansomslutning 1 319 604 1 961 785 

 Soliditet -36% 74% 

 Antal registrerade aktier 7 463 207 7 347 822 

 Resultat per aktie  -0,32 -0,14 

 
 
*Ovanstående nyckeltalstabell är ej granskad av Bolagets revisor. 
 
Definitioner 
Soliditet:   Eget kapital dividerat med balansomslutning. 
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG  
 

DKK 
 

Not 
2018-01-01 
2018-06-30 

2017-05-02 
2017-12-31 

    

Nettoomsättning  0 0 
    

Kostnad för sålda varor  -180 654 0 

Övriga externa kostnader  -2 590 849 -927 538 

Bruttoresultat  -2 771 503 -927 538 
    

Personalkostnader 1 -289 966 -245 467 

    

Resultat före finansiell poster  -3 061 469 -1 173 005 

    
Finansiella kostnader 2 -383 -112 

Resultat före skatt  -3 061 852 -1 173 117 
    

Skatt på årets resultat  673 525 160 281 

Periodens resultat 3 -2 388 327 -1 012 836 
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
 

DKK 
 

Not 
 

2018-06-30 
 

2017-12-31 

    

Tillgångar    

    

Insättningar  34 578 34 578 

Övriga fordningar  673 525 0 

Summa anläggningstillgångar  708 103 34 578 

    

Övriga fodringar  122 039 112 504 

Skatt  160 281 160 281 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 2 059 16 752 

Summa kortfristiga fodringar  284 379 289 537 

    

Kassa och bank  327 122 1 637 670 

Summa omsättningstillgångar  611 501 1 927 207 

    

Summa tillgångar  1 319 604 1 961 785 
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
 
 

DKK 
 

Not 
 

2018-06-30 
 

2017-12-31 

    

    

Eget kapital och skulder    

    

Aktiekapital  548 546 540 065 

Överkursfond  2 367 058 1 925 539 

Balanserade vinstmedel  -3 401 163 -1 012 836 

Summa eget kapital  -485 559* 1 452 768 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  1 804 595 508 449 

Övriga skulder  568 568 

Summa kortfristiga skulder  1 805 163 509 017 

    

Summa skulder  1 805 163 509 017 

    

Summa eget kapital och skulder  1 319 604 1 961 785 

Ej redovisade hyres- och leasingavtal 6   
Eventualförpliktelser 7   
    

 
 
 
 
* Scandion Oncologys eget kapital är i dagsläget negativt. Med anledning av att Bolaget är en dansk juridisk person vill styrelsen 
i Scandion Oncology upplysa om att det föreligger skillnader mellan svensk- och dansk lagstiftning innebärande, vad gäller 
kapitalbrist i aktiebolag respektive A/S, att kraven på danska bolag att vidta skyddsåtgärder för borgenärer inte är lika omfattande.  
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
 

2017-05-02 – 2017-12-31 
 
DKK 

Aktiekapital Balanserat 
resultat 

Totalt 

Aktiekapital bildande 500 604 0 500 604 

Ökat kapital 39 461 1 925 539 1 965 000 

Periodens resultat 0 -1 012 836 -1 012 836 

Belopp vid periodens utgång (2017-12-31) 540 065 912 703 1 452 768 

 
 
 

2018-01-01 – 2018-06-30 
 
DKK 

Aktiekapital Överkurs 
fond 

Balanserat 
resultat 

Totalt 

Belopp vid årets ingång (2018-01-01) 540 065 1 925 539 -1 012 836 1 452 768 

Ökat kapital 8 481 441 519 0 450 000 

Periodens resultat 0 0 -2 388 327 -2 388 327 

Belopp vid periodens utgång (2018-06-30) 548 546 2 367 058 -3 401 163 -485 559 
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KASSAFLÖDESANALYS 
 

 
 
DKK 

 
 

Not 

 
2018-01-01 
2018-06-30 

 
2017-05-02 
2017-12-31  

  
 

Rörelseresultat  -3 061 469 -1 173 005 

Förändring av rörelsekapital 5 1 301 304 379 761 

Kassaflöde från verksamheten före finansiella poster  -1 760 165 -793 244 

    

Betald bolagsskatt  -383 -112 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 760 548 -793 356 

    

Inköp av anläggningstillgångar  0 -34 578 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -34 578 

    

Kontant kapitalökning  450 000 2 465 604 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  450 000 2 465 604 

    

Periodens kassaflöde  -1 310 548 1 637 670 

Likvida medel vid periodens början  1 637 670 0 
Likvida medel vid periodens slut  327 122 1 637 670 
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NOTER 
 
 

   
2018-01-01 
2018-06-30           

2017-05-02 
2017-12-31  

1. Personalkostnader   

Löner 138 000 150 000 

Övriga sociala kostnader 960 745 

Övriga personalkostnader   151 006    94 722  
   289 966    245 467  

   
 2018-01-01 

2018-06-30 
2017-05-02 
2017-12-31  

2. Övriga finansiella kostnader   

   

Övriga räntekostnader 83 10 

Valutajusteringar   300    102  
   383    112  

   
 2018-01-01 

2018-06-30  
2017-05-02 
2017-12-31  

3. Förslagen fördelning av vinst/förlust   

Balanserat resultat  -2 388 327   -1 012 836 
   -2 388 327   -1 012 836 

 
4. Förskottsbetalningar 
Förskottsbetalningar består av 2000 DKK till 
leverantör 

  

 2018-01-01 
2018-06-30 

2017-05-02 
2017-12-31 

5. Förändriningar I rörelsekapital    

Ökning/minskning av fodringar 5 158 -129 256 

Ökning/minskning av leverantörsskulder   1 296 146    509 017  
   1 301 304    379 761  

 
 

6. Ej redovisade hyres- och leasingavtal  
Bolagets hyresavtal har en hyresperiod med förfallodag 1 oktober 2020. Inom hyresperioden kan avtalet sägas upp med fyra 
månaders uppsägningstid. Hyresavtalet uppgår till 67 000 DKK.  

 
7. Eventualförpliktelser 
Scandion Oncology kommer att kompensera arbetstagare för obetald arbetstid när bolagets finansiering är på plats. Om 
finansieringen inte lyckas kommer kompensationen inte att realiseras. Den totala ersättningen är 1 475 000 DKK. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Resultaträkning 
 
Kostnad för sålda varor 
Består av kostnad för sålda varor för perioden efter justering för förändringar i varulager av dessa varor från början 
till slutet av perioden. I posten ingår eventuellt minskning och vanliga nedskrivningar av relevanta lagertillgångar. 
 
Övriga externa kostnader 
Övriga externa kostnader inkluderar kostnader relaterade till enhetens ordinarie verksamhet inklusive kostnader för 
lokaler, kontorsmaterial, marknadsföringskostnader etc. Denna post inkluderar även nedskrivningar av fordringar 
redovisade i omsättningstillgångar. 
 
Personalkostnader 
Personalkostnader utgörs av löner, sociala avgifter och pensionsavgifter. 
 
Övriga finansiella kostnader 
Övriga finansiella kostnader utgör räntekostnader, inklusive räntekostnader på skulder och transaktioner i utländsk 
valuta, avskrivningar på finansiella skulder samt skatteavgift enligt det danska skattesystemet. 
 
Balansräkning 
 
Kortfristiga fodringar  
Kortfristiga fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde, vanligen lika med nominellt värde minus 
nedskrivningar för osäkra fordringar. 
 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter utgörs av upplupna kostnader avseende efterföljande mellanliggande 
perioder. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter beräknas till anskaffningsvärde.  
 
Likvida medel 
Likvida medel består av kontanta medel och banktillgodohavanden. 
 
Övriga finansiella skulder 
Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket vanligtvis motsvarar nominellt värde. 
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Scandion Oncologys nettoomsättning uppgick för perioden 2017-05-02 – 2017-12-31 till 0 DKK. Rörelseresultatet 
för räkenskapsåret uppgick till -1 173 005 DKK och påverkades negativt av Bolagets övriga externa kostnader om  
-927 538 DKK som främst bestod av forskning och utveckling, inköp av produkter och patentkostnader. 
 
Bolagets nettoomsättning uppgick för perioden 2018-01-01 – 2018-06-30 till 0 DKK. Rörelseresultatet för 
räkenskapsåret uppgick till -3 061 469 DKK och påverkades negativt av rörelsens kostnader som främst bestod av 
övriga externa kostnader om -2 590 849 DKK bestående av inköp av produkter och patentkostnader.  
 
TILLGÅNGAR OCH SKULDER 
Under 2017-05-02 – 2017-12-31 uppgick summan av tillgångarna i Scandion Oncology till 1 961 785 DKK. Totalt 
utgjordes tillgångarna till största del av likvida medel. Bolagets eget kapital uppgick per den 31 december 2017 till 
1 452 768 DKK. Bolagets skulder uppgick per samma datum till 509 017 DKK och bestod främst av 
leverantörsskulder. Per den 31 december 2017 uppgick Bolagets balansomslutning till 1 961 785 DKK. Bolagets 
soliditet uppgick vid utgången av 2017 till 74 procent. Under 2017-05-02 – 2017-12-31 genomfördes en riktad 
nyemission vilken ökade Bolagets aktiekapital med 39 461 DKK, från 500 604 DKK till 540 065 DKK. Scandion 
Oncologys eget kapital vid årets utgång uppgick till 1 452 768 DKK. 
 
Under 2018-01-01 – 2018-06-30 uppgick summan av tillgångar i Scandion Oncology till 1 319 604 DKK. Totalt 
utgjordes tillgångarna till största del av övriga fodringar som består av skattekrediten, beräknat för 2018-01-01 – 
2018-06-30. Skattekrediten tillämpas i enlighet med den danska Skattekreditordningen som är en gemensam 
skattelagstiftning i Danmark. Syftet med systemet är att förbättra förutsättningarna för företag med forskning och 
utveckling i Danmark. Enligt planen kan företaget få likviditet under forskningen och utveckla nya produkter när 
inkomst och likviditet är begränsade. 
 
Under 2018-01-01 – 2018-06-30 uppgick Bolagets skulder till 1 805 163 DKK och bestod främst av 
leverantörsskulder om 1 804 595 DKK. Per den 30 juni 2018 uppgick Bolagets balansomslutning till 1 319 604 DKK. 
Bolagets soliditet uppgick vid utgången av första halvåret 2018 till -36 procent. Under 2018-01-01 – 2018-06-30 
genomfördes en riktad nyemission vilken ökade Bolagets aktiekapital med 8 480 DKK, från 540 065 DKK till 548 
545 DKK. Scandion Oncologys eget kapital per den 30 juni 2018 uppgick till -485 559 DKK. Styrelsen i Scandion 
Oncology vill upplysa att det föreligger skillnader mellan svensk- och dansk lagstiftning innebärande, vad gäller 
kapitalbrist i aktiebolag respektive A/S, att kraven på danska bolag att vidta skyddsåtgärder för borgenärer inte är 
lika omfattande.  
 
KASSAFLÖDE 
Scandion Oncologys kassaflöde i den löpnande verksamheten för perioden 2017-05-02 – 2017-12-31 uppgick till 
cirka -793 356 DKK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden 2017-05-02 – 2017-12-31 uppgick 
till 2 465 604 DKK. Det positiva kassaflödet var främst hänförligt till Bolagets kapitalökning. Förändring av likvida 
medel under perioden var 1 637 670 DKK. 
 
Scandion Oncologys kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2018-01-01 – 2018-06-30 uppgick till  
-1 760 548 DKK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden 2018-01-01 – 2018-06-30 uppgick till 
450 000 DKK, vilket var hänförlig till kontant kapitalökning. Det negativa kassaflödet var främst hänförligt till Bolagets 
kostnader för forskning och utveckling, inköp av produkter och patentkostnader. Förändring av likvida medel under 
perioden var -1 310 548 DKK. 
 
RÖRELSEKAPITAL 
Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt kapital för att finansiera verksamheten 
och dess utvecklingsmål fram till november 2019. För att tillföra Scandion Oncology genomför Bolaget nu en 
nyemission om cirka 26 MSEK. För att Bolaget ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att kunna driva den 
löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av 
emissionskostnader – tillförs åtminstone cirka 17 MSEK genom nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. 
Scandion Oncology har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 18,5 MSEK. Dessa 
åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera 
teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtagande kan det hända att Bolaget inte tillförs cirka 17 MSEK efter 
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emissionskostnader. Då kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare 
kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva 
verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital anskaffas.  
 
BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDANDET AV KAPITAL 
Det finns inga begränsningar avseende användande av kapital. 
 
INVESTERINGAR OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Bolagets anläggningstillgångar består av finansiella anlägningstillgångar. Fram till och med juli 2018 har det 
investerats 2 915 TDKK i Scandion Oncology. I mars 2018 beviljades Bolaget bidrag från Innovationsfonden om 
58 000 Euro. 
 
STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
Scandion Oncology kommer i det fall nyemissionen blir fulltecknad att kompensera arbetstagare för obetald 
arbetstid. Om finansieringen inte lyckas kommer kompensationen inte att realiseras. Den totala ersättningen är 
1 595 000 DKK. 
 
VÄSENTLIGA FINANSIELLA FÖRÄNDRINGAR 
Det har inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning sedan 2018-06-30. 
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AKTIEKAPITAL 
 

• Aktiekapitalet ska utgöra lägst 762 135,3915 SEK och högst 875 212,3485 SEK. 
• Antalet aktier ska vara lägst 2 905 982 och högst 4 444 444.  
• Registrerat aktiekapital är 548 545 SEK. 
• Kvotvärde är 0,0735 SEK.  
• Aktierna har emitterats enligt danska aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.  
• Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar 

till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.  
• Bolagets aktiebok förs av VP Securities. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga 

transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och värdepappersförvaltare. 
Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.  

• Emissionsinstitut, VP och kontoförande institut är Sedermera Fondkommission med postadress Norra 
Vallgatan 64, 211 22 Malmö. 

• Aktiens ISIN-kod är DK0061031895.  
• Aktiens kortnamn är SCOL. 

 
Aktiekapitalets utveckling  
 

År Händelse Pris per 
aktie 

Kvotvärde Ökning av 
antalet 

aktier 

Ökning av 
aktiekapital 

Totalt 
antal 

aktier 

Totalt 
aktiekapital 

2017 Bolagsbildning 0,01225 0,01225 40 865 622 500 604 40 865 622 500 604 
2017 Omvänd split (6:1) 0,0735 0,0735 - - 6 810 937 500 604 
2017* Nyemission 3,66 0,0735 536 885 39 461 7 347 822 540 065 
2018** Nyemission 3,90 0,0735 115 385 8 480 7 463 207 548 545 
2018*** Nyemission 5,85 0,0735 4 444 444 326 666 11 907 651 875 212 

 
** Kapitalisering, december 2017, pre-money 24 928 041 DKK, post-money 26 893 041 DKK.  
*** Kapitalisering, april 2018, pre-money 28 656 506 DKK, post-money 29 106 507 DKK. 
**** Förutsätter fulltecknad nyemission. 
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Regelverk 
Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är noterade 
på Spotlight. Utöver Spotlights noteringsavtal gäller bland annat följande regelverk: 
 

• Danska aktiebolagslagen (i relevanta delar direkt hänförliga till Spotlights noteringsavtal) 
• Lagen om handel med finansiella instrument 

 
Bemyndigande 
Vid extra bolagsstämma den 5 juli 2018 bemyndigades styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett 
eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 4 444 444 
aktier.  
 
Övrigt 

 
• Det finns vid dateringen av detta memorandum inga nyemissioner under registrering.  

 
• Det finns vid dateringen av detta memorandum utöver ovan beskrivet bemyndigande inga rättigheter eller 

skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet eller åtagande om att öka 
aktiekapitalet.  

 
• Inga utestående optionsprogram finns vid upprättandet av detta memorandum. Det finns ej heller några 

utestående konvertibler eller teckningsrätter.  
 

• Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud lagts av någon tredje 
part.  
 

• I det fall nyemissionen som beskrivs i detta memorandum blir fulltecknad uppgår den absoluta 
utspädningen för befintliga aktieägare till 4 444 444 aktier. Den procentuella utspädningen uppgår vid 
fulltecknad nyemission till cirka 37 procent för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen. 

 
• Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller 

juridiska personer som erbjuder sig att sälja värdepapper i denna nyemission.  
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ÖVRIG INFORMATION 
 
BOLAGSSTRUKTUR OCH AKTIEINNEHAV 
Scandion Oncology har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har inga aktieinnehav. 
 
BOLAGSINFORMATION 

Firmanamn  Scandion Oncology A/S 
Handelsbeteckning/kortnamn  Scandion Oncology/SCOL 
Säte och hemvist  Köpenhamn, Danmark 
CVR-nummer  38613391 
Datum för bolagsbildning  2017-05-02 
Datum när bolag startade sin verksamhet  2017-05-02 
Land för bolagsbildning  Danmark 
Juridisk form  Publikt aktiebolag 
Lagstiftning  Dansk rätt och danska Selskabsloven 
Adress  Ole Maaløes Vej 3, 2200 Köpenhamn 
Telefon +45 26 144 708 
Hemsida www.scandiononcology.com 
LEI-kod 549300MPWDMQ5LZEGD09 
CFI (ISO 10962) ESVUFN 
FISN (ISO 18774) Scandion Onc./- 
  

TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION 
 

• Innevarande räkenskapsperiod: 2018-01-01 – 2018-12-31 
• Januari - september 2018: 2018-11-22 
• Bokslutskommuniké för 2018: 2019-02-21 

 
KOMMUNIKATION 
Scandion Oncology A/S kommer att kommunicera primärt på engelska till aktiemarknaden. 
 
HISTORIK 
 
2017 

• Scandion Oncology bildas den 2 maj 2017. 
• Bolaget presenterar den 28 oktober på the AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular 

Targets and Cancer Therapeutics: Discovery, Biology, and Clinical Applications i Philadelphia, USA. 
• Bolaget presenterar den 1 november på Biomarker AGORA 2017 i Köpenhamn, Danmark. 

2018 
• Scandion Oncology får den 22 april bidrag från Innovationsfonden, Danmark för fortsatta studier på 

läkemedelskandidaten SCO-101. 
• Bolaget medverkar på möte den 24 april med Big Parma ”Focus on Cancer Collaboration” på Medicon 

Village i Lund, Sverige. 
• Den 4 maj presenterar Scandion Oncology sin data på SCO-101 på Danish Association for Cancer 

Research i Charlottenlund, Danmark.    
• Scandion Oncology presenterar sin verksamhet på Sedermeradagen den 15 maj. 
• Den 20–23 juni preseterar Bolaget sin data på SCO-101 på ESMO GI i Barcelon, Spanien. 
• Bolaget medverkar på konferensen ”Response and Resistance in cancer therapy” den 10 september i 

Kent, England.   
• Scandion Oncology presenterar data på SCO-101 den 15 september på ”EORTC PathoBiology Group 

Meeting” Hamburg, Tyskland.  
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TENDENSER  
Det finns såvitt styrelsen känner till inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra 
krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, 
åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret. 
 
REVISOR 
Revisor är Deloitte (Weidekampsgade 6, 2300, Köbenhamn S), med huvudansvarig revisor Thomas Hermann. 
Hermann är auktoriserad revisor (statsautoriseret revisor). 
 
LIKVIDITETSGARANT 
Scandion Oncology har inför den planerade noteringen utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för 
Bolagets aktie. Likviditetsgarantin kommer att inledas i samband med Bolagets planerade notering på Spotlight. 
Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på 
vardera köp- och säljsida i orderboken för Scandion Oncologys aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread 
i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och 
säljkurs i den löpande handeln. 
 
ANSTÄLLDA 
Nedan ges en presentation av antalet anställda i Scandion Oncology under 2017 och 2018. 
 

  
2018 (Januari – juli) 

 
2017 (Februari – december) 

Kvinnor 0 0 
Män 4 3 
Totalt 4 3 

 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Under 2017 och 2018 har transaktioner med närstående skett. I tabellerna nedan beskrivs dels ersättning till 
styrelse och ledande befattningshavare i Scandion Oncology under 2017 och 2018. Dels bryggfinansiering mellan 
Bolagets huvudägare, styrelseordförande och VD. Härutöver beskrivs aktieägaravtal mellan Scandion Oncologys 
huvudägare.  
 
Ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare i Scandion Oncology under 2017 
 

Namn Lön/Ersättning (DKK) 
Board of Directors 125 000 
Jan Stenvang, CSO 22 500 
Kim Arvid Nilsen, tidigare VD 390 000 
Nils Brünner, VD, tidigare CMO 240 000 

 
Ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare i Scandion Oncology under 2018 
Tidigare VD Kim Arvid Nielsens lön kommer utbetalas i samband med genomförd nyemission. 
 

Namn Lön/Ersättning (DKK) 
Board of Directors 175 000  
Nils Brünner, VD, tidigare CMO 410 000  
Jan Stenvang, CSO 137 500  
Peter Michael Vestlev, CMO 115 000  
Kim Arvid Nilsen, tidigare VD 260 000  
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Bryggfinansiering 
För att finansiera Scandion Oncologys löpande verksamhet har Bolaget erhållit bryggfinansiering om 800 000 DKK 
som löper med en årlig ränta om 4 procent från Bolagets huvudägare, styrelseordförande och VD. Huvudägare, 
Anders Clausen och Morten Nissen har vardera ingått avtal om bryggfinansiering om 100 000 DKK. Christian Tang-
Jespersen har ingått avtal om bryggfinansiering om 250 000 DKK. Bryggfinansieringen förfaller den 30 november 
2018. Styrelselseordförande Jørgen Bardenfleth har inför nyemissionen genom det närstående helägda bolaget 
Lioneagle ApS ingått avtal om bryggfinansiering om 100 000 DKK. Jørgen Bardenfleths bryggfinansieringen är i sin 
helhet avsedd att kvittas mot aktier i aktuell nyemission. VD Nils Brünner har inför nyemissionen ingått avtal om 
bryggfinansiering om 250 000 DKK. Nils Brünners bryggfinansieringen är i sin helhet avsedd att kvittas mot aktier i 
aktuell nyemission. 
 

(DKK) 
 
 
Närstående 

 
 
 
Via bolag 

 
 
 
Karaktär 

 
 
2018-01-01 
2018-11-30 

Nils Brünner  Lån(Bryggfinansiering) 250 000 
Jørgen Bardenfleth Lioneagle ApS Lån(Bryggfinansiering) 100 000 
Christian Tang-Jespersen  Lån(Bryggfinansiering) 250 000 
Morten Nissen  Lån(Bryggfinansiering) 100 000 
Anders Clausen  Lån(Bryggfinansiering) 100 000 

 
Aktieägaravtal 
Kim Arvid Nielsen, tidigare VD för Scandion Oncology med 12,8 procent av röster och kapital i Bolaget har ett avtal 
om att sälja 50 procent av sina aktier till Nils Brünner (VD) och Jan Stenvang (CSO). Parterna är i slutskedet för att 
färdigställa denna transaktion och marknaden kommer att informeras när transaktionen är genomförd.  
 
VINSTUTDELNING OCH RÖSTRÄTT M.M. 
Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i nyemissionen som 
beskrivs i detta memorandum ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering 
i den av VP Securities A/S förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller 
placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Scandion Oncology. Det 
föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Danmark och 
utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via VP Securities A/S på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Danmark. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Scandion Oncology A/S 
efter preskription. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i 
Selskabsloven. Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid avveckling genom 
likvidation eller konkurs. Vid årsstämma ger varje aktie i Scandion Oncology en röst och varje röstberättigad får 
rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av 
teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger. Enligt Selskabsloven har en aktieägare som 
direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga 
aktieägare i Scandion Oncology. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt 
till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Aktierna som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta 
memorandum är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.  
 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”) 
som i allt väsentligt motsvarar de regler som gäller för bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad 
marknad. Takeover-reglerna ska tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden avseende bolag vars aktier handlas 
på Spotlight Stock Market. Det innebär att reglerna i sin helhet ska tillämpas inte bara i de fall aktierna handlas 
uteslutande på Spotlight Stock Market utan också i de fall aktierna handlas på såväl Spotlight Stock Market som en 
utländsk marknadsplats. Av punkten II.21 (försvarsåtgärder) och avsnitt III (budplikt) i takeover-reglerna följer att 
de bestämmelserna inte är tillämpliga på Scandion Oncology, eftersom de endast gäller målbolag som är svenska 
aktiebolag. 
 
INTRESSEN I SCANDION ONCOLOGY 
Sedermera Fondkommission (”Sedermera”) är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Scandion Oncology i 
samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. Sedermera äger inga aktier i Bolaget men har rätt 
att teckna aktier i emissionen som beskrivs i detta memorandum på samma villkor som övriga tecknare. Sedermera 
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och Spotlight ingår sedan 15 december 2013 som separata och oberoende bifirmor i ATS Finans AB (tidigare, 
sedan mars 2010, var Sedermera och Spotlight systerbolag i samma koncern). ATS Finans AB är ett 
värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Närståendeförhållandet mellan Spotlight och 
Sedermera medför en potentiell intressekonflikt. Spotlight har särskilt att beakta detta i sin noteringsprocess och 
marknadsövervakning. 
 
Personer i Scandion Oncologys styrelse och VD har i den aktuella nyemissionen lämnat teckningsförbindelser. 
Lämnade teckningsförbindelser beskrivs närmare under avsnittet ”Teckningsförbindelser” i detta memorandum. 
Vidare äger styrelseledamöter i Scandion Oncology aktier i Bolaget. Aktieinnehav för respektive person presenteras 
närmare under avsnittet ”Ägarförhållanden” i detta memorandum. 
 
VD Nils Brünner har inför nyemissionen ingått avtal om bryggfinansiering om 250 000 DKK. Bryggfinansieringen är 
i sin helhet avsedd att kvittas mot aktier i aktuell nyemission. För mer detaljerad information om detta avtal hänvisas 
till avsnittet ”Teckningsförbindelser” i detta memorandum.  
 
Styrelseordförande Jørgen Bardenfleth har inför nyemissionen genom det närstående helägda bolaget Lioneagle 
ApS ingått avtal om bryggfinansiering om 100 000 DKK. Bryggfinansieringen är i sin helhet avsedd att kvittas mot 
aktier i aktuell nyemission. För mer detaljerad information om detta avtal hänvisas till avsnittet 
”Teckningsförbindelser” i detta memorandum.  
 
Det föreligger utöver ovanstående inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller 
hos andra personer i ledande befattningar i Scandion Oncology och det finns inte heller några andra fysiska eller 
juridiska personer som är inblandade i emissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Scandion 
Oncology. 
 
ÖVRIGT 

• Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda 
ärenden eller sådana som styrelsen i Scandion Oncology är medveten om kan uppkomma) under de 
senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Scandion 
Oncology finansiella ställning eller lönsamhet. 
 

• Styrelsen bedömer att Scandion Oncologys nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn 
till verksamhetens art och omfattning. 
 

• Utöver aktieavtaletavtalet mellan Kim Arvid Nielsen, Nils Brünner och Jan Stenvang förekommer inga 
särskilda överenskommelser mellan större aktieägare, kunder, leverantörer, förvaltnings-, lednings- och 
kontrollorgan eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare ingår. 

 
• Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande. 

  
• Utöver lock up-avtal föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktien.  

 
• Observera att Bolagets värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för 

innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare 
avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. 
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
 
ÄGARFÖRTECKNING PER DEN 1 SEPTEMBER 2018 
 

Namn Antal aktier (st.) Andel av röster och kapital (%) 
Saniona AB 3 473 577 46,5 
Jan Stenvang* 1 362 188 18,3 
Nils Brünner** 980 854 13,1 
Kim Arvid Nielsen 953 531 12,8 
Övriga 693 057 9,3 
Totalt 7 463 207 100,0 

 
* Jan Stenvang är CSO i Scandion Oncology. 
** Nils Brünner är VD i Scandion Oncology. 
 

ÄGARFÖRTECKNING VID FULLTECKNAD NYEMISSION 
 
Namn Antal aktier (st.) Andel av röster och kapital (%) 
Saniona AB 3 473 577 29,2 
Jan Stenvang* 1 362 188  11,4 
Nils Brünner** 1 040 683 8,7 
Kim Arvid Nielsen 953 531 8,0 
Övriga (>300 stycken) 5 077 672 42,7 
Totalt 11 907 651 100,0 

 
* Jan Stenvang är CSO i Scandion Oncology. 
** Nils Brünner är VD i Scandion Oncology. 
 
UTFÄSTELSE OM LOCK-UP 
Bolagets huvudägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare ser sina aktieinnehav som en långsiktig 
placering. Inför den planerade noteringen har nedanstående parter tecknat ett så kallat lock up-avtal, vilket innebär 
att de förbinder sig att behålla åtminstone 90 procent av sitt aktieinnehav i Bolaget under de närmaste 12 
månaderna, räknat från första handelsdag på Spotlight. Utan hinder av ovanstående får dock aktier avyttras enligt 
villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier samt avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter.  
 

Part Lock-up om 90 % (antal aktier) 
Saniona AB 3 473 577 
Jan Stenvang 1 362 188 
Nils Brünner 980 854 
Kim Arvid Nielsen 953 531 
Christian Tang Jespersen 327 869 
Morten Nissen 113 191 
Anders Clausen 64 103 
Decisionconsult Holding ApS 54 645 
CB Ocean Capital AB* 54 645 
Lioneagle ApS** 27 322 
Morten Riise-Knudsen 25 641 
Ove Frederiksen 25 641 

 
* Styrelseledamot Carl Borrebaeck. 
** Styrelseordförande Jørgen Bardenfleth.  
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RISKFAKTORER  
 
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Scandion Oncology. Det är därför av stor vikt att 
beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den aktie som genom 
detta memorandum erbjuds till försäljning och är avsedd att tas upp till handel på Spotlight. Nedan beskrivs 
riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga 
skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet tillsammans med en allmän 
omvärldsbedömning har gjorts. 
 
RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET 
 
Ett bolag i utvecklingsfas 
Bolaget bildades 2017 och har sedan dess bedrivit forskning och utveckling av läkemedelskandidater. Bolaget har 
ännu inte lanserat något läkemedel på marknaden och har därför inte genererat några intäkter. Styrelsen bedömer 
att det krävs ytterligare studier innan utlicensiering eller försäljning av projekt är aktuellt. Det går inte att på förhand 
förutse Bolagets försäljningspotential och det finns risk att Bolaget inte kan attrahera licenstagare eller köpare till 
sina läkemedelsprojekt. Det finns risk att Bolaget påverkas negativt genom att intäkter helt eller delvis uteblir, vilket 
skulle kunna medföra behov om ytterligare kapitalanskaffning. 
 
Kliniska studier 
Läkemedelsbranschen i allmänhet och kliniska studier i synnerhet är förknippade med stor osäkerhet och risker 
avseende förseningar och resultat i studierna. Det finns risk att resultat från tidiga kliniska studier inte 
överensstämmer med resultat i mer omfattande kliniska studier. Det finns risk att Scandion Oncologys pågående 
och planerade framtida studier inte kommer att indikera tillräcklig säkerhet och effekt för att Bolaget sedermera ska 
kunna utlicensiera eller sälja läkemedelsprojekt enligt plan. Således finns det risk att detta föranleder reducerat eller 
uteblivet kassaflöde för Bolaget. 
 
Finansieringsbehov och kapital 
Scandion Oncologys pågående och planerade kliniska studier medför betydande kostnader för Bolaget. Det finns 
risk att förseningar av kliniska studier eller produktutveckling innebär att kassaflöde genereras senare än planerat. 
Vidare finns det risk att Scandion Oncologys målsättningar inte kommer att uppnås inom den tidsram som fastställts 
och att det tar längre tid än planerat att nå de milstolpar styrelsen i Bolaget fastställt. Scandion Oncology kan i 
framtiden behöva anskaffa ytterligare kapital beroende på hur mycket intäkter som Bolaget lyckas generera i 
förhållande till dess kostnadsmassa. Det föreligger dock risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Det 
finns risk att detta medför att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre 
takt än önskat, vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter. 
 
Utvecklingskostnader 
Scandion Oncology kommer även fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt 
verksamhetsområde. Det går inte att på förhand förutsäga exakta tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling. 
Detta medför risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Det finns risk att 
ovanstående medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Om utvecklingen av en ny 
produkt tar längre tid än beräknat finns risk att detsamma leder till ökade utvecklingskostnader och därigenom ett 
minskat rörelseresultat för Bolaget.  
 
Leverantörer/tillverkare 
Scandion Oncology har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Om en eller flera av Bolagets leverantörer 
eller tillverkare väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget finns risk att detta medför negativ inverkan på 
verksamhetens läkemedelsutveckling alternativt framtida försäljning och/eller resultat. Det finns även risk att 
Scandion Oncologys leverantörer och tillverkare inte uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Det föreligger 
risk att en etablering av nya leverantörer eller tillverkare blir mer kostsam och/eller tar längre tid än vad Bolaget 
beräknar. Vid uppbrott i samarbete med leverantörer eller tillverkare finns risk att Scandion Oncology behöver lägga 
resurser på att etablera nya samarbeten. Det finns risk att en sådan process blir kostsam och att Bolagets 
rörelseresultat minskar som ett resultat därav. Det finns även risk att Bolaget inte kan ersätta en leverantör som har 
sagt upp sitt avtal, vilket kan leda till reducerat eller uteblivet kassaflöde för Bolaget. 
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Nyckelpersoner och medarbetare 
Scandion Oncologys nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets 
verksamhetsområde. I det fall en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning i Bolaget finns risk att 
detta medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Det finns risk att Scandion Oncology 
behöver nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket kan bli en kostsam process såväl tidsmässigt 
som monetärt. Det finns risk att Bolaget kortsiktigt får ökade utgifter till följd av detta. Det finns även risk att Bolaget 
inte kan ersätta personal. Det finns risk att Bolaget inte kan skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket 
kan medföra att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Bolaget. Det föreligger 
risk att Scandion Oncologys konkurrenter, genom att nyttja sådan informationsspridning, vidareutvecklar sina 
produkter och att Bolaget därmed får ökad konkurrens vilket kan medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 
 
Registrering och tillstånd hos myndigheter  
För att kunna marknadsföra och sälja läkemedel måste tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet 
på respektive marknad, till exempel FDA i USA och EMA i Europa. I det fall Scandion Oncology, direkt eller via 
samarbetspartners, inte lyckas skaffa nödvändiga tillstånd och registreringar från myndigheter, finns risk att 
Bolagets förmåga att generera intäkter hämmas. Det finns även risk att synpunkter på Bolagets föreslagna upplägg 
på planerade kommande studier innebär förseningar och/eller ökade kostnader för Bolaget. Nu gällande regler och 
tolkningar kan komma att ändras. Det finns risk att detta påverkar Bolagets förutsättningar för att uppfylla 
myndighetskrav. Det finns således risk att Scandion Oncology, direkt eller via samarbetspartners, inte erhåller 
nödvändiga tillstånd och registreringar hos myndigheter. I det fall Bolaget inte erhåller nödvändiga tillstånd och 
registreringar hos myndigheter föreligger risk att Bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning påverkas 
negativt. 
 
Konkurrenter 
En del av Scandion Oncologys konkurrenter och potentiella framtida konkurrenter är multinationella företag med 
stora ekonomiska resurser. Det finns risk att en omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent 
medför försämrad försäljning eller försämrade intäktsmöjligheter eftersom konkurrenten kan komma att utveckla 
produkter som utkonkurrerar Bolagets produkter och därigenom tar marknadsandelar av Bolaget. Vidare kan 
företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera 
sig inom Bolagets verksamhetsområde. Det finns risk att ökad konkurrens medför negativa försäljnings- och 
resultateffekter för Bolaget i det fall konkurrenter utvecklar produkter med bättre funktion och/eller bättre kvalitet. 
 
Konjunkturutveckling  
Det föreligger risk att externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan, låg- och högkonjunkturer, inflation samt 
ränteförändringar inverkar på rörelsekostnader och försäljningspriser. Således finns risk att Scandion Oncologys 
kostnader och framtida intäkter blir negativt påverkade av dessa faktorer.  
 
Valutarisk 
En del av Scandion Oncologys framtida försäljningsintäkter och kostnader kan komma att inflyta i internationella 
valutor, inklusive EUR. Valutakurser kan väsentligen förändras. Det finns risk att Bolagets kostnader och framtida 
intäkter påverkas negativt av valutakursförändringar. Om till exempel den danska kronan (DKK), vilken är Bolagets 
redovisningsvaluta, ökar i värde finns risk att Bolagets framtida export minskar. Detta medför i sin tur risk för 
minskade intäkter för Scandion Oncology och ett försämrat rörelseresultat för Bolaget.  
 
Politisk risk 
Scandion Oncology är på olika sätt verksamt i och genom ett antal olika länder. Det finns risk att förändringar av 
lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag påverkar Bolagets verksamhet negativt. 
Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Det finns risk att Bolaget 
påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Det föreligger risk att ovanstående medför negativa 
konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. 
 
Försäkringsrisk 
Scandion Oncology har en företagsförsäkring som bland annat omfattar egendoms- och avbrottsskador, rättsskydd 
och produktansvar såväl som allmänt ansvar. Det finns risk att Bolaget åsamkas skador eller ådrar sig 
skadeståndsanspråk som helt eller delvis inte täcks av försäkringen, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning negativt. Detta medför risk att Scandion Oncology i sådant scenario behöver betala 
skadestånd eller reparationer genom egen kassa, vilket medför en försämrad finansiell ställning för Bolaget.  
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Produktansvar  
Beaktat att Scandion Oncology är verksamt inom läkemedelsbranschen aktualiseras risker med produktansvar. Det 
föreligger risk att Bolaget hålls ansvariga vid eventuella händelser i kliniska studier, även för det fall kliniska studier 
genomförs av extern part. Vid ett eventuellt tillbud i en klinisk studie och om Scandion Oncology skulle hållas 
ansvariga för detta finns det risk för att Bolagets försäkringsskydd inte är tillräckligt för att täcka eventuella framtida 
rättsliga krav. Det finns risk att detta påverkar Bolaget negativt, såväl anseendemässigt som finansiellt. 
 
IT-risk 
Scandion Oncologys förmåga att effektivt styra verksamheten och upprätthålla en god intern kontroll är beroende 
av välfungerande IT-system. I den mån Bolaget upplever ett allvarligt fel eller en störning i något av sina IT-system 
kan Bolaget bli oförmöget att effektivt driva och förvalta sin verksamhet. Det finns risk att allvarliga fel och störningar 
i Bolagets IT-system dessutom påverkar Bolagets kundrelationer, förmåga att generera kundintresse, renommé 
och riskhantering vilket i sin tur kan medföra negativ inverkan på Bolagets resultat, verksamhet och finansiella 
ställning. 
 
Skatterelaterade risker  
Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets uppfattning och tolkning av relevant skattelagstiftning, 
skatteavtal samt andra tillämpliga regler. Det finns risk att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser eller 
berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis är felaktig eller att sådana regler ändras till 
Bolagets nackdel. Det finns risk att Bolaget blir föremål för skatterevision, Skatteverkets beslut eller ändrad 
lagstiftning vilket kan medföra att Bolagets skattesituation försämras. Det föreligger risk att detta påverkar Bolagets 
finansiella ställning negativt. 
 
Patent och andra immateriella rättigheter 
Scandion Oncology har ansökt om patent avseende specifika kombinationsbehandlingar med dess 
läkemedelskandidater SCO-101 samt SCO-201 i bl.a. Europa, USA, Australien, Indien och Kanada. Patent och 
immateriella rättigheter har en begränsad livslängd. Det föreligger risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj 
och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. I 
det fall Scandion Oncology tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent finns risk att detsamma medför 
betydande kostnader, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Patent har 
en begränsad livslängd. Det finns risk att Scandion Oncology gör eller påstås göra intrång i patent innehavda av 
tredje part. Det finns även risk att andra aktörers patent kan komma att begränsa möjligheterna för en eller flera av 
Bolagets framtida samarbetspartners att fritt använda berörd produkt eller produktionsmetod. Det går inte att på 
förhand förutse utfall av tvister avseende patent och det finns risk att negativa utfall av tvister om immateriella 
rättigheter leder till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. 
Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för Bolaget fördelaktigt utfall, bli betydande. Det finns risk att 
detta påverkar Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Det finns risk att ovanstående medför svårigheter 
eller förseningar vid kommersialisering av framtida produkter och därmed även svårigheter att generera intäkter. 
Motsvarande gäller även för andra immateriella rättigheter såsom till exempel varumärken.  
 
Det finns härutöver risk att aktörer med konkurrerande verksamhet patenterar angränsande områden till Scandion 
Oncologys befintliga patent alternativt patentansökningar, resulterande i att konkurrenternas alternativ når samma 
effekt som Bolagets alternativ. Det finns risk att detta innebär försvårade marknadsförutsättningar för Scandion 
Oncology, i och med en ökad konkurrenssituation, vilket kan medföra negativ påverkan på Bolagets intäkter och 
resultat. 
 
Ej säkerställda teckningsförbindelser 
Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal olika parter i nu förestående nyemission. 
Teckningsförbindelser har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en 
eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att 
emissionsutfallet påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet negativt genom minskade 
finansiella resurser för att driva verksamheten framåt. 
 
Tvister 
Det finns risk att Scandion Oncology blir inblandat i tvister inom ramen för den normala verksamheten och riskerar 
även att bli föremål för anspråk avseende avtalsfrågor, produktansvar och påstådda fel i leveranser av Bolagets 
produkter. Det finns risk att sådana tvister och anspråk blir tidskrävande, stör den normala verksamheten och 
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medför betydande kostnader. Det går inte att på förhand förutse utgången av komplicerade tvister och det finns 
således risk att tvister får en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 
 
RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VÄRDEPAPPER 
 
Ingen tidigare offentlig handel med aktien 
Det finns risk att en aktiv och likvid handel i Scandion Oncologys aktie inte kommer att utvecklas och därmed risk 
för att aktieägare inte kommer att kunna avyttra sina aktier eller att aktieägare endast kan avyttra sina aktier med 
förlust. Det finns även risk att priset på aktierna blir föremål för avsevärda fluktuationer. Framförallt kan priset på 
aktierna påverkas av förändringar i utbud och efterfrågan, fluktuationer i resultat, förmåga att nå upp till 
vinstförändringar, förändringar i det allmänna ekonomiska läget, förändringar i lagar och regelverk samt andra 
faktorer. Det finns dessutom risk att den generella volatiliteten på aktiemarknaden leder till att priset på aktierna 
pressas ned.  
 
Kursvariationer 
Det finns risk att Scandion Oncologys aktiekurs genomgår stora variationer i samband med planerad notering på 
Spotlight. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och behöver inte 
nödvändigtvis ha ett samband med Scandion Oncologys underliggande värde. Det finns risk att kursvariationerna 
påverkar Bolagets aktiekurs negativt. 
 
Psykologiska faktorer 
Det finns risk att värdepappersmarknaden påverkas av psykologiska faktorer såsom trender, rykten och reaktioner 
på nyheter som inte är direkt knutna till marknadsplatsen etc. Det finns risk att Scandion Oncologys aktie påverkas 
på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. Det finns risk att psykologiska 
faktorer och dess effekter på kursutveckling påverkar Bolagets aktiekurs negativt. 
 
Aktieförsäljning från större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare 
Större aktieägare, VD, styrelse och medarbetare i Scandion Oncology har via utfästelse om lock-up förbundit sig 
att inte avyttra mer än högst tio procent av sitt ägande inom ett år från och med notering på Spotlight. Utan hinder 
av vad som föreskrivs i avtalen om lock-up får de parter som ingått lock-up avyttra aktier enligt villkoren i ett offentligt 
uppköpserbjudande enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. På längre sikt 
finns risk att de parter som ingått lock-up avyttrar delar av eller hela sina innehav i Bolaget. Det finns risk att detta 
påverkar Scandion Oncologys aktiekurs negativt. 
 
Marknadsplats - Spotlight 
Scandion Oncology har ansökt om och godkänts för notering på Spotlight under förutsättning att Bolaget uppnår 
lägsta gränsen för nyemissionen samt erforderlig ägarspridning. Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB som är 
ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform (MTF). Bolag vars 
aktier handlas på Spotlight omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en reglerad marknad. 
Det finns risk att handel med aktier noterade utanför en reglerad marknad är mer riskfylld än handel i aktier noterade 
på reglerad marknad. 
 
Utdelning 
Scandion Oncology har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella 
överskott är primärt planerade att investeras i Bolagets utveckling. Det finns risk att framtida kassaflöden inte 
kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov och/eller att framtida bolagsstämmor inte kommer att besluta om 
utdelningar. 
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SÄRSKILDA LEGALA BESTÄMMELSER 
 
Scandion Oncology är ett danskt bolag för vilket gäller dansk aktiebolagsrätt. Nedan redogörs för vissa legala 
bestämmelser avseende svensk och dansk aktiebolagsrätt samt även för vissa regler för beskattning av utdelning 
och kapitalvinst för personer med skatterättslig hemvist i Sverige som investerar i ett danskt bolag. Redogörelsen 
är till för att hjälpa svenska investerare att förstå vissa av skillnaderna mellan dansk och svensk rätt. Notera att 
redogörelsen ej är uttömmande utan enbart fokuserar på att belysa några betydelsefulla skillnader mellan båda 
länders lagstiftning. För närmare information ombeds investeraren kontakta juridiskt ombud. 
 
KOMPARATIV LEGAL REDOGÖRELSE 
 
SAMMANFATTNING 
Nedan följer en sammanfattning av relevanta skillnader mellan den danska aktiebolagslagen (Lov om aktie- og 
anpartsselskaber (”Selskabsloven”)) och den svenska aktiebolagslagen (2005:551) (”ABL”) avseende 
utdelningsprocedurer, årsstämma och obligatoriska företagshändelser. Notera att nedanstående beskrivning inte 
är uttömmande och att restriktioner och undantag kan finnas gällande de beskrivna reglerna. 
 
1. UTDELNINGSPROCEDURER 
 
1.1 Utdelningsprocedurer i enlighet med den danska aktiebolagslagen (Selskabsloven). 
 
1.1.1 Distribution av ordinarie utdelning 
 
I enlighet med sektion 180 i Selskabsloven ska bolagsstämman bestämma hur distribution av det belopp som finns 
tillgängligt för utdelning enligt bokslutet ska ske. Bolagsstämman kan ej bestämma om att distribuera en högre 
utdelning än vad som föreslås eller accepteras av bolagets styrelse. Utdelning kan endast ske från bolagets 
utdelningsbara reserver, det vill säga belopp som uppges som balanserade vinstmedel i bolagets senast 
revisorsgranskade bokslut och reserver som ej är icke utdelningsbara i enlighet med punkt i bolagsordningen. 
 
1.1.2 Distribution av efterutdelning 
 
I enlighet med sektion 182 i Selskabsloven kan bolagsstämman besluta om efterutdelning först när bolaget har 
presenterat sin första årsredovisning. Bolagsstämman kan ej bestämma om att distribuera en högre utdelning än 
vad som föreslås eller accepteras av bolagets styrelse. Endast utdelningsbara vinstmedel i enlighet med sektion 
180(2) Selskabsloven, eller vinstmedel och utdelningsbara reserver som skapats eller tillgängliggjorts efter det 
senaste räkenskapsåret för vilket en årsredovisning upprättats, får delas ut som efterutdelning, såvida inte beloppet 
har delats ut eller spenderats eller är icke-utdelningsbart. I enlighet med sektion 183 i Selskabsloven måste en 
balansräkning bifogas med varje beslut om efterutdelning. Styrelsen utvärderar huruvida balansräkningen i den 
senaste årsredovisningen är adekvat eller om en delårsbalansräkning som visar att tillräckliga vinstmedel för 
utdelning finns tillgängliga måste upprättas. 
  
1.2 Utdelningsprocedurer i enlighet med svenska aktiebolagslagen 
Den svenska aktiebolagslagen innehåller, undantaget vissa mindre formella skillnader, liknande bestämmelser 
avseende utdelning till aktieägarna. 
 
Ovanstående box är inte applicerbart för Scandion Oncology A/S utan endast en information för att upplysa om skillnaden mellan 
dansk och svensk aktiebolagsrätt. 
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2. ÅRSSTÄMMA 
 
2.1 Årsstämma i enlighet med danska aktiebolagslagen 
2.1.1 Aktieägarnas rätt att fatta beslut 
 
I enlighet med sektion 76 i Selskabsloven skall aktieägarnas rätt att fatta beslut utövas på bolagsstämmorna i 
bolaget. 
 
2.1.2 Aktieägarnas rätt att delta, rösta etc. 
 
I enlighet med sektion 78 i Selskabsloven är samtliga aktieägare berättigade att delta och hålla anförande på 
bolagsstämmor. I enlighet med sektion 80 i Selskabsloven är aktieägare berättigade att delta på bolagsstämmor 
genom ombud. I enlighet med sektion 81 i Selskabsloven får aktieägare och aktieägares ombud ackompanjeras av 
en rådgivare. I enlighet med sektion 82 i Selskabsloven är aktieägaravtal ej bindande mot bolaget eller med hänsyn 
till beslut som fattas vid bolagsstämmor. I enlighet med sektion 84 i Selskabsloven får bolagsordningen i publika 
aktiebolag vars aktier ej är föremål för handel på reglerad marknad innehålla bestämmelser om exempelvis att en 
aktieägares rätt att delta på bolagsstämmor och att rösta i enlighet med sina aktier måste bestämmas på basis av 
aktieägarens aktieinnehav på registreringsdatumet. Aktieinnehavet och rösträtten hos en aktieägare måste 
bestämmas på registreringsdatumet på basis av antalet aktier som aktieägaren innehav i enlighet med aktieboken 
och eventuella notifikationer om ägandeskap som bolaget erhåller i syfte för registrering i aktieboken. 
Registreringsdatum är en vecka före bolagsstämman. 
 
2.1.3 Tid och plats 
 
I enlighet med sektion 87 i Selskabsloven ska bolagsstämmorna hållas i kommun såvida inte bolagsordningen 
specificerar att bolagsstämmorna kan eller måste hållas på annan plats. Scandion Oncologys bolagsordning 
föreskriver att bolagsstämman ska hållas inne i Bolagets registrerade address eller Köpenhamns kommun, 
Danmark. 
 
I enlighet med sektion 88 i Selskabsloven måste årsstämman fatta beslut om följande:  
 
(i) beviljande av årsredovisning. 
 
(ii) anslag om vinst eller förlust som beskrivs i årsredovisningen. 
 
(iii) bolagets externa revisor är vald. 
 
(iv) övriga ärenden som ska beslutas i av bolagsstämman i enlighet med bolagets bolagsordning. Årsstämman 
måste hållas i så god tid att den godkända årsredovisningen hinner inlämnas till danska Bolagsverket senast inom 
fem månader efter utgången av räkenskapsåret. 
 
Årsredovisningen måste finnas tillgänglig för bolagsstämman. 
 
2.1.4 Ärende på bolagsstämma 
 
I enlighet med sektion 90 i Selskabsloven är samtliga aktieägare berättigade att få en specifik fråga upptagen i 
dagordningen för en årsstämma. En begäran från aktieägare om att lägga till viss fråga på dagordningen ska göras 
skriftligen senast sex veckor innan årsstämman. 
 
2.1.5 Kallelse till bolagsstämmor 
 
I enlighet med sektion 90 i Selskabsloven måste bolagsstämmor kallas till och organiseras av styrelsen. I enlighet 
med sektion 94 (2) i Selskabsloven, gällande noterade bolag får inte kallelse till bolagsstämmor ske mer än fem (5) 
veckor innan stämman och, om inte bolagsordningen tillåter en längre kallelseperiod, senast tre (3) veckor innan 
stämman. Om bolagsstämman förskjuts till ett datum mer än fyra veckor fram i tiden måste meddelande om 
förskjutningen ges. 
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I enlighet med sektion 95 i Selskabsloven måste kallelse till bolagsstämmor ske i enlighet med bestämmelserna i 
bolagsordningen. 
 
I enlighet med sektion 98 i Selskabsloven måste dagordning, kompletta förslag till stämmobeslut samt i det fall 
bolagsstämman är en årsstämma även årsredovisning, finnas tillgängliga för aktieägarnas granskning senast två 
veckor före bolagsstämman. 
 
Av Scandion Oncologys bolagsordning (se avsnitt bolagsordning i Memorandumet) framgår att kallelse till 
bolagsstämma får ske tidigast fem (5) veckor och senast tre (3) veckor innan stämman samt att kallelse till stämma 
(såväl årsstämma som extra bolagsstämma) sker genom elektronisk kommunikation. Vidare framgår av 
bolagsordningen att det åligger Scandion Oncology att efterfråga uppgift från aktieägarna om e-postadress som 
kan användas för utskick av kallelse till bolagsstämma och övriga meddelanden. Aktieägarna ansvarar dock själva 
för att den e-postadress som lämnas till Bolaget är korrekt. 
 
2.1.6 Röster 
 
I enlighet med sektion 104 i Selskabsloven röstar varje aktieägare för sitt samlade aktieinnehav, såvida inte annat 
anges i bolagsordningen. 
 
I enlighet med sektion 105 i Selskabsloven, såvida inte annat inte anges i Selskabsloven eller i bolagsordningen, 
röstas samtliga beslut på bolagsstämmor igenom med enkel majoritet av de aktier som är representerade på 
stämman. I händelse av lika antal röster fattas ej beslut om förslaget, förutom vid olika personval då lottning sker 
vid lika röstetal. 
 
I enlighet med sektion 106 i Selskabsloven måste beslut om ändringar i bolagsordningen ske med åtminstone två 
tredjedelars majoritet av såväl de angivna rösterna som de aktier vilka är representerade vid bolagsstämman. 
 
Specifika undantag gäller. 
 
I enlighet med sektion 107 i Selskabsloven är beslut gällande ändringar i bolagsordningen som innebär en ökning 
av aktieägarnas skyldigheter gentemot bolaget endast giltiga om samtliga aktieägare röstar för förslaget. 
 
I enlighet med sektion 107 (2) i Selskabsloven är vissa beslut gällande ändringar i bolagsordningen, exempelvis 
beslut som berör en minskning av aktieägarnas rättigheter att erhålla utdelning eller distribution av bolagets likvida 
medel, inklusive att teckna aktier i bolaget till ett fördelaktigt pris, till gagn för andra personer än aktieägare och 
anställda i bolaget eller dess dotterbolag, endast giltiga om de röstas igenom av nio tiondelars röstmajoritet 
samtidigt som nio tiondelar av aktiekapitalet finns representerat på bolagsstämman. 
 
2.1.7 Beslutsregler vid olika emissioner 
 
Selskabsloven uppställer att såväl beslut om företrädesemission som beslut om riktad nyemission kräver 
kvalificerad majoritet om minst två tredjedelars röstmajoritet på bolagsstämman. Liknande bestämm-elser gäller för 
beslut om kvittnings- och apportemission. 
  
2.1.7 Ogiltiga beslut på bolagsstämmor 
 
I enlighet med sektion 108 i Selskabsloven får bolagsstämman ej rösta igenom förslag som uppenbart kan medföra 
otillbörliga fördelar för vissa aktieägare över andra aktieägare eller över bolaget. 
 
I enlighet med sektion 109 i Selskabsloven får en aktieägare eller styrelseledamot eller ledning (VD) inleda rättslig 
process avseende ett beslut som fattats på bolagsstämma som ej fattats på lagligt sätt eller som strider mot 
Selskabsloven eller mot bolagets bolagsordning. 
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2.2 Årsstämma i enlighet med svenska aktiebolagslagen (2005:551) 
 
Selskabslovens och den svenska aktiebolagslagens bestämmelser kring årsstämma i aktiebolag överensstämmer 
överlag. Som exempel på skillnader kan nämnas bestämmelserna kring tid för kallelse till bolagsstämma. Kallelse 
till årsstämma måste enligt aktiebolagslagen ske tidigast sex och senast fyra veckor innan årsstämman. Kallelse till 
extra bolagsstämma måste ske tidigast sex och senast två veckor innan extra bolagsstämma hålls, förutsatt att den 
extra bolagsstämman inte ska behandla ändring av bolagsordningen. Om ändring av bolagsordningen ska 
behandlas på extra bolagsstämma måste kallelse enligt aktiebolagslagen ske tidigast sex och senast fyra veckor 
innan den extra bolagsstämman. Vid årsstämma ska, utöver rent formella beslut, även flera obligatoriska beslut 
avhandlas. Exempelvis ska frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören 
avhandlas. Vid beslut om emissioner krävs enligt aktiebolagslagen i regel enkel majoritet vid bolagsstämman för 
det fall det inte rör sig om riktad emission, vilket avviker från Selskabslovens bestämmelser. Vad gäller processen 
kring godkännande av apportvärde som utförs av oberoende värderingsman vid apportemissioner gäller liknande 
bestämmelser i såväl aktiebolagslagen som Selskabsloven. Vid så kallade närstående-transaktioner uppställer 
aktiebolagslagen särskilda regler. Av aktiebolagslagens 16 kap, den så kallade Leo-lagen, anges krav på 
kvalificerad majoritet om minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är representerade vid 
bolagsstämman, för att bolagsstämman ska kunna besluta om vissa närståendetransaktioner i enlighet med 
bestämmelserna. Detta majoritetskrav skiljer sig från Selskabs-loven, som vid närståendetransaktioner endast 
kräver kvalificerad majoritet om minst två tredjedelars röstmajoritet på bolagsstämman. 
 
Ovanstående box är inte applicerbart för Scandion Oncology A/S utan endast en information för att upplysa om skillnaden mellan 
dansk och svensk aktiebolagsrätt. 
 
3. AKTIEÄGARES INITIATIVRÄTT 
 
3.1 Aktieägares initiativrätt i enlighet med den danska aktiebolagslagen 
 
I enlighet med sektion 89 i Selskabsloven kan minoritetsaktieägare till minst fem procent av samtliga aktier i bolaget, 
eller den mindre andel som bolagsordningen tillåter, skriftligen begära att en extra bolagsstämma ska hållas, där 
ett angivet ärende ska behandlas. Kallelse till sådan bolagsstämma ska utfärdas inom två veckor från det att 
begäran inkommit från minoritetsaktieägaren. 
 
3.2 Aktieägares initiativrätt i enlighet med den svenska aktiebolagslagen 
 
Även den svenska aktiebolagslagen innehåller regler om aktieägares initiativrätt. Enligt aktiebolags-lagens regler 
tillkommer denna rätt minoritetsägare som innehar minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. 
 
Ovanstående box är inte applicerbart för Scandion Oncology A/S utan endast en information för att upplysa om skillnaden mellan 
dansk och svensk aktiebolagsrätt. 
 
4. SPECIELL GRANSKNING 
  
4.1 Speciell granskning i enlighet med den danska aktiebolagslagen 
 
Enligt sektion 150 i Selskabsloven kan en aktieägare på årsstämman, eller på annan bolagsstämma där frågan 
upptagits på dagordningen, lägga fram förslag till beslut om granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper. 
Om förslaget antas med enkel majoritet åligger det därefter stämman välja en eller flera granskare. Om förslaget 
inte antas kan aktieägare till minst 25 procent av samtliga aktier i bolaget hos domstol begära att en granskare ska 
utses. En sådan begäran ska ha inkommit till domstolen senast inom fyra veckor från bolagsstämman. 
 
4.2 Speciell granskning i enlighet med den svenska aktiebolagslagen 
 
Aktiebolagslagen innehåller bestämmelser för speciell (särskild) granskning som liknar de danska bestämmelserna. 
Den främsta skillnaden är att talan om tillsättande av en särskild granskare, enligt aktiebolagslagen, kan väckas av 
aktieägare representerade minst en tiondel av bolagets aktier. 
 
Ovanstående box är inte applicerbart för Scandion Oncology A/S utan endast en information för att upplysa om skillnaden mellan 
dansk och svensk aktiebolagsrätt. 
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5.2 Eget kapital i enlighet med den svenska aktiebolagen 
 
Underskott i det egna kapitalet för svenska bolag (om det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger 
hälften av det registrerade aktiekapitalet) enligt svensk rätt uppkommer en skyldighet för styrelsen att inleda ett 
förfarande enligt 25 kap aktiebolagslagen – där i första hand en kontrollbalansräkning genast ska upprättas och, 
om kapitalet konstateras understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet, har styrelsen skyldighet att genast 
kalla till en första kontrollstämma varvid det ska prövas om bolaget ska gå i likvidation eller inte.   

 
5. EGET KAPITAL 
 
Scandion Oncologys eget kapital är i dagsläget negativt. Det föreligger skillnader mellan svensk- och dansk 
lagstiftning innebärande, vad gäller kapitalbrist i aktiebolag respektive A/S, att kraven för danska bolag att vidta 
skyddsåtgärder för borgenärer inte är lika omfattande.  
 
5.1 Eget kapital i enlighet med den danska aktiebolagen 
 
Skyddsregler enligt sektion 119 i Selskabsloven föreskriver att styrelsen inom 6 månader, efter att en kapitalbrist, 
motsvarande hälften av det egna kapitalet, konstaterats skall säkerställa att en bolagsstämma hålls vid vilken 
styrelsen, självt eller genom ledningen, ska redogöra för bolagets ekonomiska ställning och om nödvändigt lämna 
förslag för om hur kapitalbristen ska hanteras (inkluderat eventuellt beslut om likvidation). 
 
 
 
 
.  
 
 
  
 
 
Ovanstående box är inte applicerbart för Scandion Oncology A/S utan endast en information för att upplysa om skillnaden mellan 
dansk och svensk aktiebolagsrätt. 
 
6. MINORITETSREVISOR 
 
6.1 Minoritetsrevisor i enlighet med den danska aktiebolagslagen 
 
Enligt sektion 144 i Selskabsloven får en aktieägare begära att det danska Bolagsverket utser en revisor som ska 
delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer, under förutsättning att aktieägare som innehar minst en tiondel 
av samtliga aktier i bolaget har röstat för detta på en bolagsstämma där revisorsval ska ske samt att begäran 
framställs senast inom två veckor från stämman. 
  
6.2 Minoritetsrevisor i enlighet med den svenska aktiebolagslagen 
 
Enligt den svenska aktiebolagslagen får aktieägare som innehar minst en tiondel av bolagets aktier eller som 
innehar minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid bolagsstämma begära att en minoritetsrevisor utses. 
 
Ovanstående box är inte applicerbart för Scandion Oncology A/S utan endast en information för att upplysa om skillnaden mellan 
dansk och svensk aktiebolagsrätt. 
 
7. INSYNSRAPPORTERING OCH UPPSKJUTET OFFENTLIGGÖRANDE AV INSIDERINFORMATION 
 
Personer i ledande ställning och deras närstående i Scandion Oncology rapporterar utförda affärer i bolagets 
finansiella instrument till den danska motsvarigheten av Finansinspektionen (Finanstilsynet). Investerare kan alltså 
vända sig till Finanstilsynet för att ta del av genomförda insynstransaktioner (www.finanstilsynet.dk). 
 
För den händelse Scandion Oncology beslutar att skjuta upp insiderinformation för offentliggörande, ska 
Finanstilsynet underrättas efter det att den information som varit föremål för uppskjutande har offentliggjorts. Vad 
avser tillvägagångssätt för att underrätta den danska myndigheten görs detta på likartat sätt såsom krävs enligt 
Finanstilsynets rutiner. I övrigt ska Bolaget följa de bestämmelser som uppställs i den s.k. 
marknadsmissbruksförordningen och danska aktiemarknadslagen. 
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8. REKOMMENDATION OCH RIKTADE EMISSIONER OCH TAKEOVER-REGLER 
 
Den svenska värdepappersmarknaden har ett betydande inslag av självreglering, som alternativ och komplement 
till lagstigningen. Självregleringen innebär att näringslivet och andra intressenter på marknaden gemensamt 
utformar och beslutar om reglerna på värdepappersmarknaden och vad som är god sed. En av självregleringens 
stora fördelar är att den flexibelt och snabbt kan utvecklas och anpassas till förändringar. Härigenom skapas och 
upprätthålls förtroendet bland såväl inhemska som utländska marknadsaktörer, samt åstadkoms en sund och 
effektiv värdepappersmarknad med goda förutsättningar för noterade bolag, investerare och övriga intressenter. 
Scandion Oncology kommer genom sin notering på Spotlight Stock Market att omfattas av den svenska 
självregleringen innebärande take-overregler och rekommendation kring riktade kontantemissioner samtidigt som 
den svenska Aktiemarknadsnämnden på begäran kan uttala sig om en åtgärd av Scandion Oncology eller dess 
aktieägare är förenlig med god sed. 
  
9. SKATTEREGLER I SVERIGE 
 
Nedan sammanfattas vissa svenska regler för beskattning av utdelning och kapitalvinst för personer med 
skatterättslig hemvist i Sverige som investerar i aktier i Scandion Oncology. Sammanfattningen är baserad på nu 
gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell information. 
 
Det ska noteras att den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror på dennes specifika situation 
och kan även vara beroende på tillämpning av utländska skatteregler och skatteavtal. Längre ner i informationen 
finns exempel på ett antal situationer som inte behandlas i sammanfattningen. 
 
9.1 SKATTEREGLER FÖR FYSISKA PERSONER I SVERIGE 
 
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av att de är bosatta i Sverige eller 
stadigvarande vistas här beskattas kapitalinkomster såsom utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. 
 
Vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust ska erhållen försäljningsersättning, efter avdrag för utgifter för 
försäljningen, för de avyttrade aktierna minskas med aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Vid 
beräkning av omkostnadsbeloppet ska samtliga aktier av samma slag och sort läggas samman och beräknas 
gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid avyttring av marknadsnoterade aktier får alternativt 
schablonmetoden tillämpas, vilket innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av 
försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter för försäljningen. 
 
Om avyttring av marknadsnoterade aktier leder till en kapitalförlust får förlusten dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster som uppkommer samma år på aktier och marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier 
(dock inte andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, s.k. 
räntefonder). I den mån kapitalförlust på marknadsnoterade aktier inte kan kvittas enligt ovan medges avdrag i 
inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten. 
  
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst, inkomst av 
näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent 
av underskott upp till 100 000 kronor och med 21 procent av underskott över 100 000 kronor. Underskott i 
inkomstslaget kapital som inte kan nyttjas ett visst år går förlorat och kan inte nyttjas efterföljande år. 
 
9.2 SKATTEREGLER FÖR AKTIEBOLAG I SVERIGE 
 
För svenska aktiebolag beskattas, som huvudregel, all inkomst, inklusive utdelningar och kapitalvinster på 
marknadsnoterade aktier, i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen är 22 procent. 
 
Kapitalvinsten respektive kapitalförlusten beräknas utifrån skillnaden mellan erhållen försäljningsersättning, efter 
avdrag för utgifter för försäljningen, för de avyttrade aktierna och aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). 
Vid beräkning av omkostnadsbeloppet ska samtliga aktier av samma slag och sort läggas samman och beräknas 
gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid avyttring av marknadsnoterade aktier får som alternativ 
schablonmetoden tillämpas, vilket innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av 
försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter för försäljningen.  
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9.3 SITUATIONER SOM INTE BEHADLAS I SAMMANFATTNINGEN 
 
Informationen ovan är av generell karaktär och omfattar sannolikt inte varje enskild aktieägares specifika situation. 
 
 Nedan exemplifieras ett antal situationer som inte behandlas i sammanfattningen: 
 

• de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst eller ej avdragsgill kapitalförlust om aktier skattemässigt 

utgör s.k. näringsbetingade andelar hos aktieägaren; 

• de särskilda reglerna för juridiska personer gällande avdragsrätt för kapitalförlust på delägarrätter som 

utgör kapitaltillgångar; 

• situationer då aktier innehas som lagertillgång i näringsverksamhet; 

• situationer då aktier innehas av handels- eller kommanditbolag; 

• situationer då särskilda regler bli tillämpliga på aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag; 

• situationer där fysisk person anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att denne har väsentlig 

anknytning till Sverige;    

• utländska företag som bedriver verksamhet genom fast driftställe i Sverige. 

 
Vidare gäller särskilda skatteregler för vissa företagskategorier och juridiska personer, t ex investmentföretag och 
värdepappersfonder eller specialfonder. Särskilda regler gäller också för investering i aktier via 
investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkringar. 
 
10. DANSK KÄLLSKATT PÅ UTDELNING 
 
Det ska noteras att utdelningar på aktier i Scandion Oncology som lämnas till personer med skatterättslig hemvist 
i Sverige som utgångspunkt blir föremål för 27 procent källskatt i Danmark. Enligt det nordiska skatteavtalet 
begränsas dock källskatten på aktier normalt till 15 procent. För att undvika dubbelbeskattning av utdelningsinkomst 
medges under vissa förutsättningar avräkning för sådan utländsk skatt i Sverige mot den svenska skatt som ska 
erläggas på utdelningsinkomsten. Överstiger den avdragna danska källskatten 15 procent kan den skattskyldige i 
vissa fall ansöka om återbetalning av den överskjutande skatten från Danmark. 
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 
 
Erbjudandet  
Befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare inbjuds härmed att teckna aktier i Scandion 
Oncology A/S under perioden från och med den 4 oktober 2018 till och med den 18 oktober 2018 till en 
teckningskurs om 5,85 SEK per aktie.  
 
Styrelsen i Scandion Oncology A/S beslutade den 3 september 2018, med stöd av bemyndigande från extra 
bolagsstämma den 5 juli 2018, om noteringsemission för att öka Scandion Oncology A/S:s aktiekapital med högst 
326 666,6340 DKK. Detta kommer att ske genom nyemission av högst 4 444 444 aktier envar med ett kvotvärde 
om 0,0735 DKK till en teckningskurs om 5,85 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. 
Baserat på teckningskursen i SEK uppgår det totala emissionsbeloppet till högst 25 999 997,40 SEK före 
emissionskostnader. Fastställd lägstanivå för emissionens genomförande är 2 905 982 aktier, motsvarande 
16 999 994,70 SEK. Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälet till att aktieägares 
företrädesrätt frångås är för att Scandion Oncology A/S skall kunna bredda ägandet samt tillföra Scandion Oncology 
A/S rörelsekapital för utveckling och expansion av verksamheten.   
 
Teckningskurs  
Teckningskursen är 5,85 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Teckningskursen har fastställts av styrelsen och grundas 
på bedömt marknadsvärde.  
 
Teckningstid 
Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 4 oktober 2018 till och med den 18 oktober 2018.  
 
Styrelsen i Scandion Oncology A/S förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. För 
det fall beslut om förlängning av teckningstiden fattas, ska Scandion Oncology A/S genom pressmeddelande 
informera marknaden om detta. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per tecknare. För det fall 
flera anmälningssedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på 
anmälningssedeln tryckta texten.  
 
Värdering  
Scandion Oncology A/S:s värdering uppgår till cirka 43,7 MSEK (pre-money). 
 
Anmälan om teckning av aktier 
Anmälningssedel och memorandum finns tillgängliga på Scandion Oncology A/S’s hemsida 
www.scandiononcology.com, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt Sedermera 
Fondkommissions hemsida www.sedermera.se. Ifylld anmälningssedel skall vara Sedermera Fondkommission 
tillhanda senast klockan 15:00 den 18 oktober 2018. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid 
före sista dagen i teckningsperioden. Teckning av aktier ska ske genom ifyllande och undertecknande av 
anmälningssedel och ska under teckningsperioden inges till Sedermera Fondkommission på nedanstående adress. 
Minsta teckningspost är 860 aktier, vilket motsvarar 5 031 SEK och därefter sker teckning i valfritt antal aktier. För 
svenska tecknare kan anmälan om teckning ske direkt med BankID på www.sedermera.se. Både danska och 
svenska investerare kan även teckna direkt på Nordnets hemsida.  
 
Teckning – via Nordnet 
Depåkunder hos Nordnet kan anmäla teckning av aktier via Nordnets internettjänst fram till kl. 23.59 den 18 oktober 
2018. För att inte riskera att förlora rätten till eventuell tilldelning ska depåkunder hos Nordnet ha tillräckliga likvida 
medel tillgängliga på depån från och med den 18 oktober 2018 kl. 23:59 till likviddagen som beräknas vara i slutet 
av oktober 2018. Mer information om anmälningsförfarande via Nordnet finns tillgänglig på www.nordnet.se. 
 
Adress: 
Ärende: Scandion Oncology 
Sedermera Fondkommission                         
Norra Vallgatan 64 
211 22 Malmö 
 
Telefon: +46 (0)40-615 14 10                  
Fax: +46 (0)40-615 14 11      
                     

http://www.scandiononcology.com/
http://www.sedermera.se/
http://www.sedermera.se/
http://www.nordnet.se/
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Email: issuingservices@sedermera.se (inskannad anmälningssedel)  
 
Observera att anmälan är bindande.  
 
Särskilt för danska investerare: vänligen notera att danska tecknare ej kan teckna aktier genom en pensionsdepå 
eller via ett kontantkonto. Teckning av aktier skall ske på ett danskt VP-konto. 
Observera att den som har en depå eller konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis 
investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för 
kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall 
göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot. 
 
Om ett fungerande kontonummer ej är Sedermera Fondkommission tillhanda sista dagen i teckningsperioden, den 
18 oktober 2018, finns det risk att tilldelade aktier inte levereras i tid till noteringsdagen eller överlåts till annan part. 
Observera att anmälan är bindande.  
 
Teckning över 15 000 EUR  
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till 
Sedermera Fondkommission enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Observera att Sedermera Fondkommission inte kan garantera att anmälningssedeln beaktas förrän 
penningtvättskontrollen är Sedermera Fondkommission tillhanda. 
 
Tilldelning  
Tilldelning av aktier kommer att beslutas av Scandion Oncology A/S:s styrelse varvid följande principer ska gälla;  
 
a) att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser,  
b) att det är nödvändigt att sprida Scandion Oncology A/S:s aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån 
det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 860 aktier, 
c) att skapa investeringsutrymme för vissa parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med 
strategiska värden till bolaget eller ingår i bolagets finansiella rådgivares investerarnätverk, vid överteckning dock 
högst 10 % av emissionsbeloppet, 
d) Om antalet tecknare i nyemissionen överskrider det möjliga antalet aktieägare och därigenom gör det omöjligt 
att fördela varje tecknare en minsta teckningspost aktier, kommer, i enlighet med villkoren i emissionsbeslutet, 
tilldelning av aktier att ske genom lottning. Lottning sker genom att en dator via algoritmer väljer ut ett slumpmässigt 
antal siffror till de som ska tilldelas aktier. Tilldelning genom lottning görs av emissionsinstitutet i nyemissionen, 
Sedermera Fondkommission.  
Observera att styrelsen vid överteckning beslutar om tilldelning vilket innebär att tilldelning kan komma att ske med 
färre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom 
slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. 
 
Tilldelning – via Nordnet 
De som har tecknat via Nordnets internettjänst kommer att erhålla en notifikation om tilldelning med direkt 
erläggning av likvid från angiven Nordnet depå, vilket beräknas äga rum i slutet av oktober 2018. 
 
Besked om tilldelning  
Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad teckningsperiod och besked om tilldelning erhålls i form av en 
avräkningsnota vilken beräknas skickas ut under vecka 43. Information kommer ej att skickas till dem som ej 
tilldelats aktier.  
 
Betalning  
Betalning ska ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast fyra (4) bankdagar efter 
utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i tid kan risk finnas att antalet aktier inte levereras i tid till 
noteringsdagen eller överlåts till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset 
enligt detta erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa värdepapper komma att få svara 
för hela eller delar av mellanskillnaden. Betalning skall göras till ett svenskt konto i svenska kronor (SEK). Observera 
att tecknaren (dansk) behöver göra en Europabetalning/internationell betalning i svenska kronor (SEK) från sitt 
danska konto. Observera vidare att kostnaden för en Europabetalning/internationell betalning kan variera (från cirka 
0 – 11,50 SEK hos danska banker). Eventuell kostnad för valutaväxling kan förekomma. 
 
Betalning – via Nordnet 
Tilldelade aktier blir utbokade mot erläggande av likvid i utvald depå hos Nordnet. Detta beräknas äga rum i slutet 
av oktober 2018. 
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Leverans av aktier 
Aktier levereras, efter att styrelsen i Scandion Oncology A/S har beslutat om tilldelning, efter det att nyemissionen 
registrerats på Erhvervsstyrelsen, vilket beräknas ske vecka 44, samt att betalning har inkommit till Sedermera 
Fondkommission, till det VP-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på anmälningssedeln. I 
samband med leverans av aktier erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper 
har skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav registrerat på en depå hos bank eller 
fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.  
 
Eftersom att Scandion Oncology A/S är ett danskt publikt aktiebolag kommer alla bolagets aktier vara registrerade 
i VP Securities A/S:s (”VP”) system. För handel med aktien på Spotlight Stock Market sker avräkning inom ramen 
för Euroclears system, vilket gör att sådana aktier även måste vara registrerade hos Euroclear Sweden AB. 
Samtliga aktier registrerade i Sverige speglas i Euroclear Sweden AB:s system genom att Euroclear registrerats 
som innehavare för annans räkning i ägarförteckningen som avser Scandion Oncology A/S i VP-Securities system. 
 
Upptagande till handel  
Styrelsen för Scandion Oncology A/S har ansökt om godkännande för upptagande av Scandion Oncology A/S:s 
aktie till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet SCOL och med ISIN-kod DK0061031895. Aktierna har 
CFI-kod ESVUFN och FISN-kod Scandion Onc./-. Samtliga aktier i Scandion Oncology A/S avses att upptas till 
handel den 8 november 2018. Handel sker i SEK. Förutsättning för notering är (i) Spotlight Stock Market:s 
godkännande av ansökan, (ii) att Spotlight Stock Markets spridningskrav uppfylls och att (iii) att lägsta nivån om 
16 999 994,70 SEK för nyemissionens genomförande uppnås. 
 
Offentliggörande av utfallet i nyemissionen  
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Scandion Oncology A/S att offentliggöra utfallet av 
erbjudandet. Offentliggörandet är planerat till vecka 43 och kommer att ske genom pressmeddelande och finnas 
tillgängligt på Scandion Oncology A/S:s och Spotlight Stock Markets hemsida.  
 
Tillämplig lagstiftning  
Aktierna utges i enlighet med den danska Lovbekendtgørelse 2015-09-14 nr. 1089 om aktie- og anpartsselskaber 
(med fremtidige lovændringer: L 2017-12-26 nr. 1665) (Selskabsloven) och regleras av dansk rätt. Scandion 
Oncology A/S är dock även förpliktat att efterleva svensk rätt och den Svenska Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) i 
den mån detta krävs för efterlevnaden av Spotlight Stock Markets noteringsavtal och det däri angivna kravet om att 
efterleva god sed på aktiemarknaden, dvs. i de fall där god sed på aktiemarknaden anses vara förenligt med vad 
som anges i svensk rätt. 
 
Rätt till utdelning  
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller 
efter det att de nya aktierna registrerats hos Erhvervsstyrelsen. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som 
de befintliga aktierna. Utbetalning av eventuell utdelning för aktier registrerade i Euroclears system ombesörjes av 
Euroclear eller för sådant förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Utbetalning av 
eventuell utdelning kommer göras i svenska kronor. 
 
Aktiebok  
Scandion Oncology A/S är ett avstämningsbolag vars aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs 
av Euroclear Sweden AB, box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige. 
 
Aktieägares rättigheter  
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels 
av Scandion Oncology A/S:s bolagsordning som finns tillgänglig via Scandion Oncology A/S:s hemsida, dels av 
Selskabsloven. Aktiebolagslagen äger tillämplighet i relevanta avseenden, t.ex. vad beträffar reglerna om vissa 
närståendetransaktioner, att efterleva Spotlight Stock Markets noteringsavtal och bistå med god sed på 
aktiemarknaden, förenligt med vad som anges i svensk rätt. 
 
Aktieägares rapporteringsskyldighet 
Alla aktieägare i Scandion Oncology A/S har en skyldighet att följa reglerna om rapportering till ”Det Offentliga 
Ägarregistret”. Anmälan av innehav ska göras till Scandion Oncology A/S, inom 14 dagar efter att registrerings-
skyldigheten aktualiserats (när innehavet uppgår eller överstiger 5 procent i bolaget och/eller passerar vissa andra 
trösklar). Se: https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning_det_offentlige_ejerregister.pdf för mer 
information om reglerna kring ”Det Offentliga Ägarregistret”. 
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Skatteregistrering för danska tecknare 
Köp av aktier i Scandion Oncology A/S i förbindelse med noteringen rapporteras inte automatiskt till den danska 
skattemyndigheten. En dansk tecknare måste således själv rapportera sitt aktieköp till den danska 
skattemyndigheten. 
 
Restriktioner avseende deltagande i erbjudandet 
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, 
Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller 
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, riktas inte erbjudandet att teckna aktier till personer eller andra med 
registrerad adress i något av dessa länder. 
 
Övrig information  
Styrelsen i Scandion Oncology A/S förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. 
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för nyemissionens 
genomförande bedöms som olämplig samt att fastställd lägstanivå och ägarspridningskrav uppnås. Sådana 
omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i 
Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i nyemissionen av styrelsen i Scandion Oncology A/S 
bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana fall inte att fullfölja nyemissionen. Om erbjudandet återkallas 
kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast innan avräkningsnotor skickas ut, vilket beräknas att 
ske vecka 43. 
 
Alla aktier som erbjuds i denna nyemission är nyemitterade. Därmed erbjuds ingen försäljning eller köp av aktier 
från fysiska eller juridiska personer i denna nyemission. 
 
Emissionsinstitut 
Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut samt finansiell rådgivare med anledning av aktuell 
nyemission.  
 
Övrigt 
Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska 
personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission. 
 
Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:  
 
Sedermera Fondkommission 
Tel: +46 (0)40-615 14 10  
E-mail:  issuingservices@sedermera.se 
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BOLAGSORDNING 
 
Antagen vid extra bolagsstämma 2018-06-05 
 
OBS! Svensk översättning är endast gjord i underlättande syfte. Den danska versionen är rättsligt 
bindande. 

   
Vedtægter 

for 
Scandion Oncology A/S 

CVR. Nr: 38613391 
(“Selskabet”) 

  
Bolagsordning  

för 
Scandion Oncology A/S 

CVR. Nr: 38613391 
(“Bolaget”) 

     
     
1  Selskabets navn og formål 

 
 Bolagets firma och verksamhetsföremål 

1.1  Selskabets navn er Scandion Oncology A/S.  Bolagets firma är Scandion Oncology A/S.  
     
1.2  Selskabets formål er at forske, udvikle, 

producere og sælge lægemidler og 
lægemiddelkandidater, relaterede tekno-logier, 
service og andre beslægtede forret-
ningsområder. 

 Bolagets verksamhetsföremål är att forska 
fram, utveckla, producera och sälja läkemedel 
och läkemedelskandidater, relaterad teknik, 
tjänster samt därmed förenling verksamhet. 

     
2  Selskabskapital  Aktiekapital 
     
2.1  Selskabets selskabskapital udgør DKK 

548.545,7145 fordelt i kapitalandele à DKK 
0,0735 multipla heraf. Således er der udstedt i 
alt 7.463.207 aktier. 

 Bolagets aktiekapital uppgår till DKK 
548,545,7145 fördelat i aktier med kvotvärde 
om DKK 0,0735. Således har totalt 7,463,207 
aktier emitterats. 

     
2.2  Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.  Aktiekapitalet är fullt inbetalt. 
     
2.3  Kapitalandelene udstedes af Selskabet eller 

efter bestyrelsens beslutning gennem en 
værdipapircentral. 

 Aktierna utfärdas av bolaget eller efter 
styrelsens beslut genom värdepappers-
central. 

     
3  Kapitalandele  Aktier 
     
3.1  Selskabets kapitalandele er udstedt på navn og 

skal noteres på navn i Selskabets ejerbog.  
 

 Bolagets aktier registreras på namn och ska 
registreras i bolagets aktiebok. 

3.2  Kapitalandelene er omsætningspapirer.  Aktierna är överlåtbara värdepapper. 
     
3.3  Ingen kapitalandele har særlige ret-tigheder.  Inga aktier har särskilda rättigheter. 
     
3.4  Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine 

kapitalandele indløse helt eller delvist af 
Selskabet eller andre. 

 Ingen aktieägare är skydlig att helt eller delvis 
låta sitt aktieinnehav lösas in av bolaget eller 
andra. 

     
3.5  Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, 

CVR-nr. 21599336 og i et vist omfang også af 
Euroclear Sweden AB, reg.nr. 556112-8074, 
P.O. Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige, eller 
som bestemt af Selskabets bestyrelse. 

 Bolagets aktiebok förs av VP Securities A/S, 
CVR-nr. 21599336 och till viss del även av 
Euroclear Sweden AB, reg.nr. 556112-8074, 
P.O. Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige, 
eller enligt beslut av bolagets styrelse. 
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3.6  Udbetaling af udbytte sker i henhold til de af VP 

Securities A/S fastsatte bestemmelser. 
 

 Utdelning sker i enlighet med regler fastslagna 
av VP Securities A/S. 

     
4 
 

 Bemyndigelse til kapitalforhøjelse  Bemyndigande avseende nyemission 

     
4.1  På den ekstraordinære generalforsamling den 

5. juli 2018 blev bestyrelsen i perioden frem til 
næste ordinære generalforsamling,  
som forventes afholdt i maj 2019, bemyndiget til 
ad én eller flere gange, at foretage 
kapitalforhøjelse til et beløb af højst DKK 
18.500.000,00 ved udstedelse af nye aktier. 
 
Bestyrelsen er berettiget til at fravige de 
eksisterende kapitalejeres fortegningsret i 
forbindelse med  
kapitalforhøjelsen. Tegningen skal ske til 
markedskurs fastsat af bestyrelsen (evt. med 
markedsmæssig 
emissionsrabat i hvert enkelt tilfælde).  
 
De nye kapitalandele skal være 
omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der 
skal ikke gælde indskrænkninger i  
de nye kapitalandeles omsættelighed.   
Der skal ikke gælde indskrænkning i de nye 
kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige 
forhøjelser af selskabskapitalen.  
 
Ingen ny kapitalejer skal være forpligtet til at 
lade sine kapitalandele indløse.  
 
De nye kapitalandele skal tilhøre samme 
kapitalklasse og have samme ret i Selskabet 
som de eksisterende kapitalandele. 
 
Kapitalforhøjelsen skal ske ved udstedelse af 
nye kapitalandele ved enten kontant indbetaling 
eller konvertering af  
gæld eller en kombination heraf. De nye 
kapitalandele skal indbetales fuldt ud.  
 
De nye kapitalandeles rettigheder, herunder 
stemmeret, indtræder fra det tidspunkt, hvor 
kapitalandelene er fuldt  
indbetalt. 
 
Bestyrelsen skal foretage de ændringer af 
Selskabets vedtægter, som er en nødvendig 
følge af den / de gennemførte  
kapitalforhøjelser, herunder ophævelse af 
denne bemyndigelse, når bemyndigelsen er 
udnyttet fuldt ud, eller når  
fristen derfor er udløbet. 

 Vid den extra bolagsstämma som hölls den 5 
juli 2018 blev styrelsen fram till nästa ordinära 
bolagsstämma, som förväntas hållas i maj 
2019, bemyndigad att vid ett eller flera tillfällen 
besluta om nyemission av aktier motsvarande 
ett belopp på högst DKK 18,500,000,00. 
 
 
Styrelsen är berättigad att frångå de 
existerande aktieägarnas företrädesrätt i 
samband med nyemission. Teckningen ska 
ske till marknadspris vilket bestäms av 
styrelsen (eventuellt med marknadsmässig 
emissionsrabatt vid varje tillfälle). 
 
De nya aktierna ska vara överlåtbara 
värdepapper och ska registreras på namn.  
Det ska inte finnas några inskränkningar i de 
nya aktiernas överlåtbarhet. 
Det ska inte finnas några inkränkningar i de 
nya aktieägarnas företrädesrätt vid framtida 
nyemissioner. 
Ingen ny aktieägare ska vara förpliktigad att 
lösa in sina aktier. 
 
De nya aktierna ska tillhöra samma aktieslag 
och medföra samma rätt i bolaget som 
befintliga aktier.  
 
Nyemission av aktier ska ske motantingen 
kontant betalning eller kvittning eller en 
kombination av dessa. De nya aktierna ska 
fullt inbetalas.  
  
 
De nya aktieägarnas rättigheter, inklusive 
rösträtter, uppstår från det datum då 
aktieinnehavet är fullt betalt. 
 
 
Styrelsen ska göra de ändringar av 
bolagsordningen som är en nödvändig följd av 
den eller de genomförda ökningar av 
aktiekapitalet, inklusive upphävande av detta 
bemyndigande när bemyndigandet har 
utnyttjats fullt ut, eller när tidsfristen härför löpt 
ut. 
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5  Generalforsamling  Bolagsstämma 
     
5.1  Kapitalejernes beslutningsret udøves på 

generalforsamlingen.  
 Aktieägarnas rösträtt utövas på 

bolagsstämman.  
 

5.2  Generalforsamlingen har med forbehold for 
lovgivningen og vedtægterne den højeste 
myndighed i alle Selskabets anliggender. 

 Bolagsstämman har, med förbehåll för 
gällande lagstiftning och bolagsordning, 
högsta beslutsfattande rätt i alla frågor som rör 
bolaget. 

     
5.3  Selskabets generalforsamlinger afholdes i 

Danmark, Københavns Kommune eller Sverige, 
Stockholm.    

 Bolagsstämman hålls i Danmark, 
Köpenhamns kommun eller Sverige, 
Stockholm. 

     
5.4  Den ordinære generalforsamling skal afholdes 

hvert år i så god tid, at den reviderede og 
godkendte årsrapport kan modtages i 
Erhvervsstyrelsen inden fristen i 
årsregnskabsloven. 

 Den ordinarie bolagsstämman hålls årligen i 
god tid så att den reviderade och godkända 
årsredovisningen kan insändas till den danska 
Erhvervsstyrelsen innan tidsfristen i den 
danska årsregnskabsloven. 

     
5.5  Kapitalejere kan skriftligt over for bestyrelsen 

fremsætte begæring om optagelse af et bestemt 
emne på dagsordenen for den ordinære 
generalforsamling.  
 
Fremsættes begæringen senest 6 uger før 
generalforsamlingen skal afholdes, har 
kapitalejeren ret til at få emnet optaget på 
dagsordenen.  
 
Modtager Selskabet begæringen senere end 6 
uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør 
bestyrelsen, om begæringen er fremsat i så god 
tid, at emnet kan optages på dagsordenen. 

 Aktieägare kan skriftligen lämna in en begäran 
till styrelsen om att en särskild punkt ska 
upptas på den ordinarie bolagsstämmans 
dagordning.  
 
Om begäran lämnas in senast 6 veckor innan 
bolagsstämman ska hållas, har aktieägaren 
rätt att få ämnet upptaget på dagordningen.  
 
 
Om bolaget mottager begäran senare än 6 
veckor innan bolagsstämman ska hållas, 
ankommer det på styrelsen att avgöra om 
begäran framställts i tid nog för att upptas på 
dagordningen. 

     
  Ekstraordinær generalforsamling  Extra bolagsstämma 
5.6  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 

bestyrelsen eller den general-forsamlingsvalgte 
revisor har forlangt det, eller når kapitalejere der 
ejer mindst 5 % af selskabskapitalen skriftligt har 
anmodet herom. 

 Extra bolagsstämma hålls när styrelsen eller 
bolagsstämman eller av den stämmovalde 
revisorn begärt det eller när aktieägare som 
äger minst 5% av aktiekapitalet skriftligen 
begärt det. 

     
5.7  Indkaldelse til ekstraordinær general-forsamling 

skal foretages inden 14 dage efter, at det er 
forlangt.    
 
Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af 
dagsordenen samt, såfremt der ligger forslag til 
vedtagelse, hvortil der kræves kvalificeret 
majoritet, herunder forslag til 
vedtægtsændringer, tillige en angivelse af disse 
forslag og deres væsentligste indhold. 

 Kallelse till extra bolagsstämma måste göras 
inom 14 dagar från dagen för begärans 
framställande.  
 
Kallelsen ska innehålla uppgifter om 
dagordning och om fastställande av förslag 
ska avgöras med kvalificerad majoritet, 
inklusive förslag till ändringar i 
bolagsordningen samt uppgift om dessa 
förslag och deras huvudsakliga innehåll. 

     
6  Ordinær generalforsamling – Indkaldelse og 

Dagsorden 
 Ordinarie bolagsstämma – Kallelse och 

Dagordning 
     



 
 

71 
 
 

6.1  Generalforsamlinger indkaldes af bestyrel-sen  
tidligst 4 uger og senest 2 uger før 
generalforsamlingen på Selskabets hjemme-
side.   
 

 Bolagsstämma kallas av styrelsen på bolagets 
hemsida tidigast 4 veckor och senast 2 veckor 
innan bolagsstämman ska hållas. 

     
6.2  Indkaldelse skal ligeledes ske via en 

pressemeddelelse hos Spotlight Stock Market, 
jf. Listing agreement, Danish supplement for 
Spotlight Stock Market. 

 Kallelse ska också ske via ett 
pressmeddelande hos Spotlight Stock Market, 
jfr. Listing agreement, danskt tillägg för 
Spotlight Stock Market. 

     
6.3  I en sammenhængende periode på højst 4 uger 

og mindst 2 uger før general-forsamlingen skal 
følgende oplysninger gøres tilgængelige for 
kapitalejerne på Selskabets hjemmeside og på 
Selskabets kontor: 
 

- indkaldelsen, 
- det samlede antal stemmer, 
- de dokumenter, der skal fremlægges 

på generalforsamlingen, 
- dagsorden og de fuldstændige forslag, 

og 
- fuldmagts- og brevstemmeblanket, 

medmindre blanketterne sendes 
direkte til kapitalejerne. 

 
 
Iht Spotlight Stock Markets listing agreement – 
supplement for Danmark, skal indkaldelsen 
ligeledes indeholde følgende: 
 

- tidspunkt og sted for general-
forsamlingen. 

- en beskrivelse af de procedurer, som 
aktionærerne skal overholde for at 
kunne deltage i og stemme på 
generalforsamlingen enten personligt 
eller ved fuldmægtig, 

- optagelsesdatoen, der definerer retten 
til at deltage i og stemme på 
generalforsamlingen 

- En beskrivelse af aktionærernes ret til 
at stille spørgsmål vedrørende en ting 
på dagsordenen enten under mødet 
eller ved at stille spørgsmålet til 
selskabet på forhånd, den 
internetadresse, hvor general-
forsamlingsdokumenterne og de 
foreslåede beslutninger er til rådighed 

- Det samlede antal aktier og 
stemmerettigheder på datoen for 
indkaldelsen  

- Selskabets hjemmeside. 

 Under en sammanhängande period på högst 
4 veckor och minst 2 veckor innan 
bolagsstämman ska följande uppgifter göras 
tillgängliga för aktieägarna på bolagets 
hemsida och på bolagets kontor: 
  

- kallelsen,  
- det totala antalet röster, 
- dokumenten som ska behandlas på 

bolagsstämman, 
- dagordningen och förslagen i sin helhet, 

och 
- fullmakts- och brevröstsblankett, såvida 

dessa inte sänds direkt till aktieägarna.  
 

 
 
Enligt Spotlight Stock Markets listing 
agreement – danskt tillägg, ska kallelsen även 
innehålla följande: 
 

- tid och plats för sammankomsten. 
- en beskrivning av de förhållningsregler 

som aktieägarna måste följa för att få 
delta och rösta på stämman antingen 
personligen eller genom fullmakt,  

- avstämningsdag som definierar rätten 
att delta och rösta på stämman,  

- en beskrivning av aktieägarnas rätt att 
ställa frågor om punkter på 
dagordningen, antingen under 
stämman eller genom att fråga bolaget 
på förhand,  

 
 
 
 

hemsidan där stämmodokumenten och 
de aktuella förslagen finns tillgängliga,  

- det samlade antalet aktier och röster vid 
dagen för kallelsen samt, 

- bolagets hemsida 
     
6.4  På den ordinære generalforsamling frem-

lægges årsrapport med revisionspåtegning og 
årsberetning. 
 
Dagsordenen for den ordinære general-
forsamling skal omfatte: 
 

 På den ordinära bolagsstämman presenteras 
årsredovisningen med revisionsberättelse och 
årsredovisning.  
 
Dagordningen för den ordinära 
bolagsstämman ska innehålla följande:  



 
 

72 
 
 

- Valg af dirigent 
- Bestyrelsens beretning om Sel-

skabets virksomhed i det forløbne år. 
- Fremlæggelse af den reviderede 

årsrapport til godkendelse. 
- Beslutning om anvendelse af over-

skud eller dækning af underskud i 
henhold til den godkendte års-rapport. 

- Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
- Valg af revisor. 
- Eventuelt indkomne forslag. 

 
- Val av ordförande 
- Styrelsens redogörelse för bolagets 

gångna verksamhetsår. 
- Framläggande av den reviderade 

årsredovisningen till godkännande. 
- Beslut om disposition av bolagets 

vinst eller förlust enligt den godkända 
årsredovisningen.  

- Val av styrelse. 
- Val av revisor.  
- Eventuellt inkomna förslag.  

     
6.5  Det i pkt. 6.3 ovenfor anførte materiale tilstilles 

enhver noteret kapitalejer, der har fremsat 
begæring herom og givet Selskabet meddelelse 
om en e-mailadresse, hvortil materialet kan 
sendes. 

 Det i punkten 6.3 nämnda materialet lämnas 
till varje registrerad aktieägare som har begärt 
det och meddelat bolaget till vilken e-
postadress materialet ska sändas. 

     
7  Generalforsamling; stemme og  

repræsentationsret 
 Bolagsstämma; röstning och 

representationsrätt  
     
7.1  Hver kapitalandel på DKK 0,0735 giver én 

stemme på generalforsamlingen.  
 Varje aktie på DKK 0,0735 ger en röst på 

bolagsstämman. 
     
7.2  En kapitalejer har ret til selv at møde på 

generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig  
og i begge tilfælde sammen med en rådgiver. 
 
En fuldmægtig kan udøve stemmeret på en 
kapitalejers vegne mod forevisning af skriftlig og 
dateret fuldmagt. Selskabet stiller en skriftlig 
eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for 
enhver kapitalejer, der er berettiget til at stemme 
på generalforsamlingen. 

 En aktieägare har rätt att delta på 
bolagsstämman personligen eller genom 
fullmakt och i båda fallen tillsammans med ett 
biträde. 
 
En fullmäktige kan utöva rösträtt på uppdrag 
av en aktieägare mot uppvisande av skriftlig 
och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller 
en fullmaktsblankett för varje aktieägare som 
är röstberättigad på bolagsstämman. 
 

     
7.3  En kapitalejers ret til at deltage i og afgive 

stemmer på generalforsamlingen fast-sættes i 
forhold til de kapitalandele, som den 
pågældende besidder på registrerings-datoen 
og forudsætter, at kapitalejeren har skaffet sig 
adgangskort, jf. nedenfor. 

 En aktieägares rätt att delta och rösta på 
bolagsstämman ska bestämmas i förhållande 
till de aktier som denne innehar på 
avstämningsdagen och förutsätter att 
aktieägaren har erhållit ett inträdeskort, se 
nedan. 

     
7.4  Registreringsdatoen ligger 1 uge før 

generalforsamlingens afholdelse. 
 Avstämningsdagen är 1 vecka innan dagen för 

bolagsstämman. 
     
7.5  Deltagelse i generalforsamlingen for-udsætter, 

at kapitalejeren har anmodet om adgangskort til 
den pågældende general-forsamling senest 3 
dage før general-forsamlingens afholdelse.  
 
Adgangskort udstedes til den, der ifølge 
ejerbogen er noteret som kapitalejer på 
registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. 
registreringsdatoen har modtaget behørig 
meddelelse fra om indførsel i ejerbogen. 

 Deltagande på bolagsstämman förutsät-ter att 
aktieägaren har begärt ett inträdeskort till 
denna senast 3 dagar innan stämman ska 
hållas.  
 
Inträdeskort utfärdas till den som enligt 
aktieboken är registrerad aktieägare på 
registreringsdagen eller som bolaget på 
registreringsdagen har mottagit veder-börligt 
meddelande av om införande i aktieboken. 
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8  General forsamling; Dirigent, beslutninger 
og protokollat 

 Bolagsstämma; Ordförande, beslut och 
protokoll 

     
8.1  Generalforsamlingen udpeger en dirigent, der 

leder forhandlingerne og sikrer, at 
generalforsamlingen afholdes på forsvarlig vis.  
Dirigenten afgør alle spørgsmål ved-rørende 
sagernes behandling og stemme-afgivningen. 

 Bolagsstämman utser en ordförande som leder 
mötet och försäkrar att mötet hålls på erforderligt 
vis. Ordföranden bestämmer i alla frågor som rör 
förfarande och omröstning. 

     
8.2  Beslutninger på generalforsamlingen af-gøres 

ved simpelt stemmeflertal, med-mindre andet 
følger af lovgivningen eller disse vedtægter. 

 Beslut på bolagsstämman fattas med enkel 
majoritet om inte annat föreskrivs i lag eller 
bolagsordningen. 

     
8.3  Beslutning om vedtægtsændring, sel-skabets 

opløsning, fusion eller spaltning kræver, at 
beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel 
de afgivne stemmer som af den på 
generalforsamlingen re-præsenterede 
selskabskapital, medmindre lovgivningen stiller 
strengere eller lempeligere vedtagelseskrav 
eller tillægger bestyrelsen eller andre organer 
selvstændig kompetence. 

 Beslut om ändring av bolagsordningen, bolagets 
upplösande, fusion eller uppdelning kräver att 
beslutet fattas med minst 2/3 av såväl de 
avgivna rösterna som det på bolagsstämman 
representerade aktiekapitalet, såvida det i lag 
inte föreskrivs strängare eller lämpligare krav 
eller ligger inom styrelsens eller andra organ 
självständiga kompetens. 

     
8.4  Over det på generalforsamlingen pas-serede, 

derunder navnlig de af for-samlingen trufne 
beslutninger, skal der i umiddelbar forlængelse 
af general-forsamlingen udarbejdes et kort 
protokol-lat, der underskrives af dirigenten og de 
tilstedeværende medlemmer af bestyrel-sen. 

 Ett protokol ska avfattas i direkt anslutning till 
bolagsstämman med en beskrivning av mötet 
och i synnerhet de beslut som fattats. Protokollet 
ska undertecknas av ordföranden och de 
närvarande styrelsele-damöterna. 

     
8.5  Protokollen eller en bekræftet udskrift af denne 

skal senest 2 uger efter generalforsamlingens 
afholdelse være tilgængelig for kapitalejerne.  

 Protokollet eller en vidimerad kopia av detta ska 
senast 2 veckor efter bolagsstämman finnas 
tillgänglig för aktieägarna.  

     
9  Ledelse  Ledning 
     
9.1  Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 - 6 

medlemmer valgt af generalforsamlingen.  
 Bolagets leds av en styrelse bestående av 4 – 6 

ledamöter som utsetts av bolagsstämman.  
     
9.2  Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen. 

Genvalg kan finde sted. 
 

 Styrelsen väljs för ett år åt gången. Omval kan 
förekomma. 

9.3  Bestyrelsen vælger en formand blandt sine 
medlemmer.  

 Styrelsen väljer en ordförande bland sina 
ledamöter. 

     
9.4  Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden om 

udførelsen af sit hverv. 
 Styrelsen fastställer en arbetsordning för 

utövandet av sina uppgifter. 
   

 
 
 

  

9.5  Generalforsamlingen fastsætter bestyrel-sens 
honorar. 

 Bolagsstämman fastställer styrelsens 
ersättning. 

     
9.6  Bestyrelsen ansætter en administrerende 

direktør samt eventuelt flere direktører til at 
varetage den daglige drift af Selskabet. 

 Styrelsen utser en verkställande direktör och vid 
behov flera direktöreratt sköta den dagliga 
driften i bolaget. 
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10  Meddelelser   Meddelanden 

     
10.1  Selskabet kan give alle meddelelser til 

Selskabets kapitalejere i henhold til 
selskabsloven eller disse vedtægter ved 
elektronisk post, ligesom dokumenter kan 
fremlægges eller sendes elektronisk. 
 

 Bolaget kan tillhandahålla all kommunikation till 
bolagets aktieägare i enlighet med den danska 
selskabsloven, eller bolagsordningen genom 
elektronisk post, likväl som dokument kan 
lämnas in eller skickas elektroniskt. 

     
10.2  Selskabets direktion kan anmode Sel-skabets 

navnenoterede kapitalejere om en elektronisk 
postadresse, hvortil med-delelser kan sendes. 
Alle kapitalejere skal sikre, at Selskabet er i 
besiddelse af den korrekte elektroniske 
postadresse, og den enkelte kapitalejer skal 
løbende sørge for at ajourføre denne. 

 Bolagets ledning kan begära att bolagets 
registrerade aktieägare anger en elektronisk 
postadress för att ta emot meddelanden. 
Samtliga aktieägare ska se till att bolaget har 
tillgång till rätt elektronisk postadress samt se till 
att regelbundet uppdatera denna.  

     
11  Regnskab og revision  Räkenskapsår och revision 

     
11.1  Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. 

december. Selskabets første regnskabsår løber 
fra stiftelsen til den 31. december 2017.  
 

 Bolagets räkenskapsår löper från 1 januari till 31 
december. Bolagets första räkenskapsår löper 
från bildandet till 31 december 2017. 

11.2  Generalforsamlingen vælger en stats-
autoriseret revisor til at revidere Selskabets 
årsrapport.   
 

 Bolagsstämman utser en auktoriserad revisor till 
att granska bolagets års-redovisning.  

11.3  Revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg 
kan finde sted.     
 

 Revisorn väljs för ett år åt gången. Omval kan 
äga rum. 

     
13  Tegningsret  Firmateckningsrätt 
     
13.1  Selskabet tegnes af en direktør i forening med 

et bestyrelsesmedlem eller af to 
bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den 
samlede bestyrelse. 
 

 Bolagets firma tecknas av en direktör 
tillsammans med en styrelseledamot eller av två 
styrelseledamöter i förening eller av styrelsen i 
sin helhet. 

   
 
 

  

  I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den 
danske ordlyd og den engelske oversættelse er 
den danske ordlyd gældende. 

 I händelse av konflikt mellan den danska 
lydelsen och den engelska översättningen ska 
den danska lydelsen gälla.  

     
   

 
 
 
 

Således vedtaget på Selskabets 
ekstraordinære generalforsamling den 5. juli 

2018. 
 

- - - oo0oo - - - 
 

  
 
 
 
 

Således beslutat vid bolagets extra 
bolagsstämma den 5 juli 2018. 

 
 

- - - oo0oo - - - 
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