
 
 

 

Bästa aktieägare i Spago Nanomedical, 

Under det senaste året har våra projekt tagit betydande steg framåt. Med SpagoPix gick vi in i klinisk utveckling 
och för Tumorad® kunde vi låsa ett material för proof of concept-studier, vilket sammantaget innebär en 
signifikant sänkning av risknivån i bolaget. Vi genomför nu en fullt säkerställd företrädesemission för att 
finansiera slutförandet av den initiala kliniska utvecklingen av SpagoPix och för att ytterligare accelerera 
Tumorad®-projektet. Som aktieägare får du här en informationsfolder och ytterligare information om hur du 
gör för att delta i emissionen, som väntas inbringa cirka 47 MSEK före emissionskostnader. Befintliga 
aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier man ägde på avstämningsdagen 
den 23 april 2020. 

Spago Nanomedical AB utvecklar nanomedicinska material för förbättrad diagnostik och behandling av 
livshotande sjukdomar. Våra projekt inom cancerområdet bygger på en patenterad plattform av polymera 
material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. 

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm (kortnamn: SPAG).  
 
När den kliniska utvecklingen med SpagoPix startade under hösten 2019, innebar det att vi nådde den enskilt 
största milstolpen i bolagets historia. Parallellt avancerade Tumorad® och efter ett framgångsrikt 

optimeringsarbete utsåg vi nyligen så kallad ”lead compound”, och fokus ligger nu på att genomföra prekliniska 

studier i lämpliga tumörmodeller samt planera säkerhetsstudier inför kommande kliniska studier. 
 
Vi genomför företrädesemissionen för att säkra kommande viktiga milstolpar i projekten och är tacksamma och 
ödmjuka inför det stöd som visas bolaget av såväl befintliga som nya ägare. 
 
För dig som har VP-konto  
Om du har dina aktier på ett VP-konto framgår antalet teckningsrätter som du har erhållit på den förtryckta 
emissionsredovisningen som du får hemskickad. Om du nyttjar samtliga teckningsrätter ska den förtryckta 
emissionsredovisningen användas för att delta i företrädesemissionen. 
Observera att betalning ska ske senast den 13 maj 2020. 
 
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om du av andra skäl avser att nyttja ett annat antal 
teckningsrätter 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  
Om du har dina aktier i en depå hos bank eller annan förvaltare får du information från din förvaltare om antalet 
teckningsrätter som du erhållit. För att teckna aktier, 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. 
 
Fullständigt prospekt innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Spago 
Nanomedicals, Hagberg & Aneborn Fondkommissions, samt Redeyes respektive hemsidor 
(www.spagonanomedical.se, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se). Anmälningssedel för teckning utan 
företrädesrätt kommer att finnas tillgänglig på ovanstående hemsidor. 
 
Mats Hansen – Verkställande direktör 
Spago Nanomedical AB (publ) 
 
För ytterligare information om Spago Nanomedical, 
Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se eller Hanna 
Olsson, CFO Spago Nanomedical, +46 7631 480 63, hanna.olsson@spagonanomedical.se 
 
För ytterligare information om hur du deltar i emissionen 
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, 08-408 933 50, info@hagberganeborn.se 

www.spagonanomedical.se
http://www.hagberganeborn.se/
http://www.redeye.se/

