
Likaså gjordes betydande framsteg under fjolåret med Tumorad®. 
I augusti 2020 utsåg vi produktkandidat (SN201) i projektet efter 
att prekliniska studier framgångsrikt visat att materialet ansamlas 
och har effekt i en modell för aggressiv bröstcancer. Dessa 
resultat bekräftar ytterligare potentialen i plattformsteknologin 
och stärker våra förväntningar på att kunna fortsätta att 
framgångsrikt utveckla Tumorad® i studier i människa. Projektet 
har potential att bli den första generella radionuklidbehandlingen 
för spridd och aggressiv cancer, något som är mycket angeläget 
då det medicinska behovet är stort. Radionuklidbehandling är idag 
en väletablerad behandlingsmodalitet för vissa former av cancer.

Mot bakgrund av dessa betydande framsteg beslutade styrelsen 
att göra en kapitalanskaffning för att finansiera slut förandet av 
regulatoriska prekliniska säkerhetsstudier och GMP-produktion för 
start av kliniska fas I/II studier av Tumorad®. Kapitalanskaffningen 
sker genom en fullt säker ställd företrädesemission som tillför 
bolaget 59,1 MSEK före emissionskostnader, med en möjlighet att 
utnyttja en övertilldelnings emission på ytterligare 10 MSEK för att 
tillgodose eventuell överteckning. Teckningstiden löper mellan den 
9-23 februari 2021. 

Vi ser fram emot att rapportera resultat från de pågående 
aktiviteterna och tar nu sikte mot nästa steg inom båda projekten.

Mats Hansen
CEO Spago Nanomedical AB (publ)

Bästa aktieägare,
Trots en osäker omvärld gjorde Spago Nanomedical stora framsteg 
under 2020. Den viktigaste händelsen under året, och hittills i 
bolagets historia, var att interimsresultaten från vår kliniska studie 
med diagnostikprojektet SpagoPix visade att produktkandidaten 
SN132D ger tydlig kontrast i MR-bilder av bröstcancertumörer i 
människa. Den uppmätta kontrasten i bilderna demonstrerar att 
nanopartiklarna ansamlas i solida tumörer i människa, vilket är 
ett fundament i bolagets plattforms teknologi som även utnyttjas 
i Tumorad®-projektet. Interimsresultaten bekräftar dessutom 
tidigare prekliniska studier med SN132D som visat att ansamlingen 
av det unika nanomaterialet i solida tumörer sker med bibehållen 
god säkerhetsprofil, vilket stärker förväntningarna att den kliniska 
studien ska nå sina primära mål som är att visa att materialet har 
god säkerhet. 

Studiens interimsdata dokumenterade dessutom en potentiellt 
värdefull kontrast i MR-bilder av bukspotts skötteln, något som 
kan öppna för utökad användning av kontrastmedlet. Målet är 
att studien ska ligga till grund för diskussioner med tänkbara 
utvecklings- eller licenspartners för fortsatt utveckling av SpagoPix 
till marknadsgodkännande och kommersialisering. 

”Interimsresultaten utgör den 
enskilt viktigaste milstolpen i 
bolagets historia”

”Med lovande kliniska resultat för SpagoPix som validerar vår 
plattformsteknologi och kapitaltillskottet från företrädes
emissionen är vi i position att accelerera Tumorad till kliniska 
studier i cancerpatienter. Teckningstiden löper 923 februari 
2021. Vi har ett spännande år framför oss i Spago Nanomedicals 
fortsatta utveckling mot att bli ledande inom nanomedicin.” 

Teckning i förestående företrädesemission med teckningstid 9-23 februari 2021

För dig som har VPkonto: 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 23 februari 2021. 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 Naventus Corporate Finance respektive hemsidor (www.spagonanomedical.se, www.hagberganeborn.se, www.naventus.com). 
Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kommer att finnas tillgänglig på ovanstående hemsidor.


