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Nanomedicin för diagnostik och
behandling av cancer
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Spago Nanomedical utvecklar nanomedicin
för diagnostik och behandling av
livshotande sjukdomar

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Spago Nanomedical är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas
som utvecklar nya medicinska produkter för effektivare diagnostik och
behandling av livshotande sjukdomar.
Bolaget arbetar med två tydliga fokusområden inom
solida tumörer: diagnostik respektive behandling, vilka
båda adresserar viktiga kliniska behov. Verksamheten
är inriktad på att utveckla SpagoPix, ett tumörselektivt
kontrastmedel för magnetresonanstomografi (MR), samt
Tumorad® för radionuklidbehandling av cancer. Båda dessa
projekt bygger på en patenterad plattform av polymera
material med unika egenskaper som kan möjliggöra
mer precis diagnos och behandling av solida tumörer.
Verkningsmekanismen för båda projekten utnyttjar en
vetenskapligt robust och väletablerad fysikalisk princip,
Enhanced Permeability and Retention (så kallad EPR) som
innebär att material och molekyler av en viss storlek kan
ansamlas i cancervävnad.
Under det senaste året har både SpagoPix och Tumorad®
tagit betydande steg framåt. Bolaget inledde i september
2019 klinisk utveckling med SpagoPix, den hittills enskilt
största milstolpen i Bolagets historia. Parallellt avancerade
Tumorad® och efter ett framgångsrikt optimeringsarbete
utsåg Bolaget i januari 2020 så kallad ”lead compound”,
det vill säga en partikel som uppfyller mycket högt ställda
krav på farmakokinetiska och kemiska egenskaper
som är nödvändiga för att den ska kunna ansamlas
selektivt i tumörer och därmed bli kliniskt användbar för
cancerbehandling. Fokus i Tumorad®-projektet ligger nu
på att genomföra studier i lämpliga tumörmodeller samt
planera regulatoriska prekliniska säkerhetsstudier för att
möjliggöra kliniska studier.
Spago Nanomedical genomför nu en fullt säkerställd
företrädesemissionen om cirka 47 MSEK, före avdrag för
emissionskostnader, för att finansiera slutförandet av den
initiala kliniska utvecklingen av SpagoPix, vilken kan ligga till
grund för strategiskt viktiga partnersamarbeten och avtal
inför den fortsatta utvecklingen mot marknadsgodkännande
och kommersialisering, samt prekliniska ”proof-of-concept”
studier och nominering av produktkandidat för Tumorad®.
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Emissionslikviden är avsedd
att fördelas enligt nedan:

Slutförande och
dokumentation av den
pågående kliniska
fas 1 studien SPAGOPIX-01
samt partneraktiviteter i
SpagoPix-projektet.

Utveckling av produktkandidat för Tumorad
Genomförande av effektstudier
i tumörbärande djur för att
visa ”proof-of-concept” samt
nominering av produktkandidat
(”candidate drug”).

Övrig utveckling, strategiska
aktiviteter och drift, inklusive
förberedande aktiviteter
inför listbyte till First
North Growth Market.

Bildbaserad cancerdiagnostik
Cancer är i dag en av de vanligaste sjukdoms- och döds
orsakerna bland vuxna, särskilt äldre. Enligt siffror från
WHO diagnosticerades 18.1 miljoner människor med
cancer år 2018. Omkring 2 miljoner av dessa utgjordes
av bröstcancer, vilket därmed står för cirka en fjärdedel
av all kvinnlig cancer1. I Sverige riskerar en av nio kvinnor
i Sverige att få bröstcancer innan 75 års ålder2. En
tidig och korrekt diagnos är i många fall avgörande då
möjligheterna till framgångsrik behandling är avsevärt
bättre innan cancern hunnit sprida sig.
Medicinsk bilddiagnostik med MR utgör en av grund
pelarna för upptäckt, karakterisering och uppföljning av
behandling vid cancer. Till skillnad från datortomografi
(CT), mammografi och positronemissionstomografi
(PET) som baseras på joniserande strålning är MR en
strålningsfri metod. Utrustning för MR finns redan
idag på de flesta sjukhus och användningen inom
cancerdiagnostik ökar stadigt.

För att förstärka skillnaden mellan tumörer och omkring
liggande vävnad samt underlätta MR-diagnostik av
cancer används ofta kontrastmedel. De kontrastmedel
som idag används vid MR-undersökning av cancer har
relativt låg precision för tumörer vilket gör att det kan
vara svårt att med säkerhet urskilja tumörer från andra
förändringar. Risken för falska positiva svar, det vill säga
fynd som i själva verket inte är elakartade, blir därmed
hög och riskerar inte bara att leda till oro och lidande
för den enskilda patienten men även till betydande
kostnader för onödiga påföljande undersökningar.
Befintliga kontrastmedel är nästan uteslutande baserade
på gadolinium, en metall som lämpar sig väl för MR men
som inte naturligt ska finnas i kroppen och som kan
ansamlas i bland annat huden och hjärnan och i vissa
fall leda till allvarliga biverkningar. Dessutom stannar de
mycket kort tid (endast minuter) i kroppen vilket kan göra
det svårt att ta bilder med hög upplösning. Sammantaget
innebär detta att MR idag inte utnyttjas till sin fulla
potential för cancerdiagnostik.

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A, Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for
36 cancers in 185 countries, CA CANCER J CLIN 2018;68:394–424
2. Cancer i siffror 2018, Cancerfonden och Socialstyrelsen i samarbete

Projekt SpagoPix
SpagoPix är ett gadoliniumfritt, tumörselektivt MR-kontrastmedel med extraordinär signalstyrka och potential att väsentligt
förbättra cancerdiagnostiken. Genom att bättre och mer precist synliggöra mjukvävnadstumörer och metastaser ges ökade
möjligheter för framgångsrik behandling av cancerpatienter och lägre sjukvårdskostnader. Den initiala målgruppen för SpagoPix
är patienter med bröstcancer men möjligheten finns att bredda användningen till andra former av solida tumörer, vilket innebär
att den potentiella marknadsstorleken är avsevärd.

SpagoPix fördelar jämfört med befintliga MR-kontrastmedel
»» Tumörselektivitet ger bättre precision och gör det lättare att skilja ut tumörer från annan
vävnad vilket kan minska antalet felaktiga diagnoser.

»» Exceptionell förstärkning av MR-signalen, en hög signalstyrka (relaxivitet) ger en fördelaktig
balans mellan säkerhet och effekt.

»» Kontrollerad uppbyggnad av MR-signalen, ger möjlighet till bildtagning under längre tid och
möjliggör högupplösta bilder.

»» Fritt från gadolinium, ingen risk för ansamling av gadolinium i kroppen vilket associeras med
flera av de MR-kontrastmedel som idag erbjuds.

Cancerbehandling
Kirurgi, cellgifter och strålbehandling har använts
under lång tid och utgör grunden för behandling av
de flesta cancertyper. Trots viktiga framsteg och nya
terapier är långtidsöverlevnaden i många fall fortfarande
otillfredsställande, särskild vid behandling av spridd cancer.
Behandling med radioaktiv strålning är bevisat effektiv.
Vanligen används en extern strålkälla som riktas mot cancern
utifrån, men det är även möjligt att utnyttja molekyler eller
partiklar som via distribution i blodet ansamlas i tumörer,
så kallad radionuklidterapi. Fördelen med radionuklidterapi
jämfört med extern strålterapi är möjligheten att selektivt
leverera radioaktivitet till och bestråla flera tumörer eller
metastaser samtidigt. Teknologin möjliggör dessutom
strålning av tumörer som inte går att behandla med extern
strålning, t.ex. sådana som ligger djupt eller i anslutning till
vitala organ.
Baserat på publika försäljningssiffror från globala aktörer
med marknadsgodkända produkter uppskattas marknaden
för radionuklidterapi i dagsläget vara värd minst 700 miljoner
USD. De produkter som senast nått marknaden bedöms var
och en för sig kunna nå en försäljning på över 1 miljard USD.

”Emissionen stärker vår
finansiering så att vi kan
upprätthålla ett högt tempo
och nå en god förhandlings
position då Tumorad avancerar
i snabb takt parallellt med att
SpagoPix närmar sig kritiska
milstolpar inför partnering.
Den roll större aktieägare tar i
emissionen är också en viktig
signal från oss till branschen
när vi nu närmar oss en viktig
period i bolagets utveckling.”
Mats Hansen
VD, Spago Nanomedical AB

Projekt Tumorad®
I utvecklingsprojektet Tumorad® laddas nanopartiklar med
en kliniskt beprövad radioaktiv isotop och ger därmed
möjlighet till radionuklidterapi. Precis som med SpagoPix
kan Tumorad® passivt tas upp och ansamlas i tumörer
via EPR-effekten. Den lokala ansamlingen möjliggör
leverans av en anpassad stråldos med tillräcklig kraft att
behandla tumörerna samtidigt som oönskade effekter på
omkringliggande vävnad kan minimeras. Denna passiva
mekanism för ackumulering möjliggör också användning
av Tumorad® för behandling av flera tumörtyper.

Tumorads® potentiella unika fördelar
• Tumörselektivitet, passiv målsökning till tumörer ger potential för användning inom
behandling av flera olika cancerformer.
• Nanopartiklar med radioisotop ger möjlighet för strålbehandling av spridd, aggressiv, och
svårtillgänglig cancer.
• Lokal strålning av tumör och balanserad utsöndring ur kroppen skonar omgivande friska
vävnader.
• Komplementär behandlingsform möjliggör kombination med andra typer av terapier.
• Enkel beredning på sjukhus underlättar logistik och kan reducera kostnader.
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Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 23 april 2020 är registrerad som
aktieägare i Spago Nanomedicals äger företrädesrätt att teckna aktier i Spago Nanomedical
utifrån befntligt aktieinnehav i Bolaget. Två (2) innehavda aktier på avstämningsdagen ger
rätt till teckning av en (1) ny aktie.
Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som
även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt (oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen), i andra hand andra personer som anmält sig för teckning av aktier utan
stöd av teckningsrätter och i tredje hand emissionsgaranter.
Teckning utan företrädesrätt: Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske till
Hagberg & Aneborn senast kl. 15.00 den 13 maj 2020 på särskild anmälningssedel som
kan erhållas från Hagberg & Aneborn på www.hagberganeborn.se (eller på 08-408 933 50
respektive info@hagberganeborn.se. Depåkunder hos förvaltare ska istället anmäla sig till,
och enligt anvisningar från förvaltaren.
Anmälningsperiod: 28 april-13 maj 2020
Teckningskurs: Teckningskursen är 4,50 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.
Tecknings- och garantiåtaganden: Erbjudandet omfattar till cirka 59 procent av
garantiåtaganden som lämnats av ett antal befintliga aktieägare samt externa investerare.
Därutöver har ett antal befintliga aktieägare lämnat vederlagsfria teckningsåtaganden,
motsvarande totalt cirka 41 procent av erbjudandet.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight
Stock Market från och med den 28 april 2020 till och med den 11 maj 2020.
Handel med BTA: Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med
den 28 april 2020 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Antal aktier före Erbjudandet: 21 029 678 aktier
Aktiens kortnamn: SPAG
ISIN-kod: SE0004899474
Marknadsplats: Spago Nanomedicals aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Viktig information
Denna informationsfolder är inte och ska inte anses utgöra ett Prospekt enligt gällande lagar och regler.
Inbjudan till aktieägare och allmänheten att teckna aktier sker endast genom det Prospekt som har
godkänts och registrerats av Finansinspektionen (”Prospektet”). Prospektet har offentliggjorts och finns till
gängligt på Spago Nanomedicals respektive Redeye Aktiebolags hemsida, www.spagonanomedical.se och
www.redeye.se. Prospekt och anmälningssedlar kan även erhållas kostnadsfritt från Hagberg & Aneborn
Fondkommision AB hemsida www. hagberganeborn.se eller på telefon 08-408 933 50. Prospektet
innehåller bland annat en presentation av Spago Nanomedical, emissionen och de risker som är förenade
med en investering i Spago Nanomedical och deltagande i Erbjudandet. Informationsfoldern är inte
avsedd att ersätta Prospektet som grund för beslut att teckna aktier i Spago Nanomedical och utgör ingen
rekommendation att teckna aktier i Spago Nanomedical. Investerare som vill eller överväger att investera
i Spago Nanomedical uppmanas att läsa Prospektet. I händelse av att denna informationsfolder inte
överensstämmer med Prospektet ska Prospektet ha företräde. Spago Nanomedical har inte vidtagit och
kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande i någon annan jurisdiktion än Sverige.
Inga nya aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Erbjudandet
riktar sig inte till personer med hemvist i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong eller
Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare Prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Denna informationsfolder får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara
olaglig eller föremål för legala restriktioner.
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