
 

 

 

 

 

Bäste aktieägare 

Vi genomför nu en företrädesemission för att finansiera kliniska studier med SpagoPix samt för att 
accelerera utvecklingen av Tumorad® med primärt mål att generera preklinisk proof of concept. Som 
aktieägare får du härmed en informationsfolder och ytterligare information om hur du gör för att delta. 
Emissionen genomförs i form av så kallade units vilket innebär att du utöver aktier även får 
teckningsoptioner med möjligheten att köpa ytterligare aktier till rabatterat pris i mars 2019, när vi bedömer 
att vi har uppnått ytterligare värdehöjande milstolpar. 

Jag noterar att aktieägare inklusive styrelse och ledning med totalt cirka 60 % av aktierna i Spago genom 
teckningsförbindelser redan valt att delta i emissionen. För mig är det stärkande att dessa ägare väljer att så 
tydligt visa sin tilltro till bolaget och projekten och min förhoppning är att många fler ska välja att göra samma 
sak. Själv ser jag fram mot att leda Spago mot nya framgångar. 

Om projekten 
Vi har nu reducerat risken i SpagoPix-projektet och på allvar kunnat inleda förberedelserna för de första 
kliniska studierna. Nu pågår arbetet med att inleda GMP-produktion och planera en klinisk prövning som syftar 
till att tidigt dokumentera proof of concept för produktkandidaten när det gäller MR-bilder av cancertumörer i 
människa. 

Det primära målet inom Tumorad®-projektet är att testa partiklar med gynnsamma egenskaper i en lämplig 
modell för att visa anti-tumöreffekt in vivo. Vi har också för avsikt att genomföra en klinisk så kallad fas 0-studie 
med Tumorad® för att på ett tidigt stadium testa hur substansen fördelas i och utsöndras ur människokroppen. 

För dig som har VP-konto  
Om du har dina aktier på ett VP-konto framgår antalet uniträtter som du har erhållit på den förtryckta 
emissionsredovisningen som du får hem. Om du nyttjar samtliga uniträtter ska den förtryckta 
emissionsredovisningen användas för att delta i företrädesemissionen. 
Observera att betalning ska ske senast den 18 oktober 2017. 
 
I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller om du av andra skäl avser att nyttja ett annat antal uniträtter 
ska du fylla i och skicka in ”särskild anmälningssedel” till Hagberg & Aneborn (som du fått hemskickad eller kan 
efterfråga via info@hagberganeborn.se). 
 
För dig som har depå (t.ex. Avanza) 
Om du har dina aktier i en depå hos bank eller annan förvaltare får du information från din förvaltare om 
antalet uniträtter som du erhållit. För att teckna units, följ instruktioner som du får från din förvaltare. 
Observera att sista dag för anmälan via din förvaltare kan vara daterat tidigare än sista teckningsdag i 
företrädesemissionen. 
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För ytterligare information om Spago och våra projekt 
Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, 0767-76 42 94, mats.hansen@spagonanomedical.se 
 
För ytterligare information om hur du deltar i emissionen 
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, 08-408 933 50, info@hagberganeborn.se 
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