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Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde
För att inte teckningsrätternas ekonomiska värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:
•
Utnyttja de erhållna teckningsrätterna genom teckning av nya aktier senast den 22 december 2017, eller
•
senast den 20 december 2017 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier.
Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning
och betalning ska ske.
Distribution av detta prospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsingar i vissa jurisdiktioner

VIKTIG INFORMATION
Vissa definitioner
Med ”Dignitana” eller ”Bolaget” avses, beroende på sammanhang,
Dignitana AB (publ), org. nr. 556730-5346, den koncern som Dignitana
AB (publ) ingår i, eller ett dotterbolag till Dignitana AB (publ). Med ”Prospektet” avses föreliggande prospekt. Med ”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet” avses erbjudandet att teckna nya aktier enligt villkoren
i Prospektet. Med ”Erik Penser Bank” eller ”EPB” avses Erik Penser Bank
AB, org. nr 556031-2570. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB,
org. nr 556112-8074.
Upprättande och registrering av Prospektet
Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG)
nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet
med bestämmelserna i 2 kap 26§ lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte
att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är
riktiga eller fullständiga.
All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet
”Riskfaktorer” och som beskriver vissa risker som en investering i Bolagets aktier kan innebära. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta Prospekt är gjorda av styrelsen i Bolaget och
är baserade på kända marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl
genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla
framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.
Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller
Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller
andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot til�lämpliga bestämmelser i sådant land.
Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet
omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller i något annat land där
Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar
eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra
åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning
av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.
Följaktligen får teckningsrätter, BTA eller aktier inte direkt eller indirekt,
utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt
ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.
Information till investerare i USA
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av
Dignitana (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas,
säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller
till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven
i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant
delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna erbjuds utanför
USA med stöd av Regulation S under Securities Act. Det kommer inte att
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genomföras något erbjudande av Värdepapper till allmänheten i USA.
Eventuellt erbjudande av Värdepapper i USA kommer endast att lämnas
till ett begränsat antal befintliga aktieägare som (i) bedöms vara qualified institutional buyers enligt definitionen i Rule 144A under Securities
Act i enlighet med ett undantag från registrering enligt Securities Act i
en transaktion som inte utgör ett erbjudande till allmänheten, och (ii)
har undertecknat och skickat att så kallat investor letter till Dignitana.
Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska
Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet enligt Prospektet respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att
påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
Marknadsinformation och viss framtidsinriktad information
Prospektet innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall
information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig
eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har
emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information
som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i
den information som presenteras i Prospektet inte kan garanteras. Ingen
tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i
Bolaget. Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom
uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och
marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad information är
alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av
omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer
att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått.
Tvist
Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed
sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol.
Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet och Erbjudandet.

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Bank som biträtt Bolaget
i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör
från Bolaget friskriver sig Erik Penser Bank från allt ansvar i förhållande till
befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta
eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller
andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Erik
Penser Bank är även emissionsinstitut avseende Erbjudandet.
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VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG
Emissionsbelopp
42,6 MSEK

Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 7 december 2017 är registrerad som aktieägare i Dignitana äger rätt att med företräde teckna
aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till
teckning av en (1) ny aktie till priset 2,10 SEK. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla
intresse om teckning av nya aktier.
Teckningskurs: 				
2,10 SEK per aktie
Avstämningsdag:				7 december 2017
Teckningstid: 				
8 – 22 december 2017
Handel med teckningsrätter:			
8 – 20 december 2017
Handel med BTA:				
F r o m 8 december 2017

Kortnamn och ISIN-koder:
Aktien:					DIGN		SE0002108001
Teckningsrätt:				
DIGN TR
SE0010636514
Betald tecknad aktie:			
DIGN BTA
SE0010636522

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2017			

22 februari 2018
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SAMMANFATTNING

Sammanfattningar består av informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten A - E (A.1 - E.7). Denna
sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom
vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det dock finnas luckor i Punkternas numrering. Även om det krävs att
en Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan
ges rörande Punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av Punkten tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

Avsnitt A – Introduktion och varningar
A.1

Varning

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att
investera i de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol
kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli
tvungen att svara för kostnaderna vid översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena
inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen,
inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller
oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar
av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de
värdepapper som erbjuds.

A.2

Samtycke

Ej tillämpligt. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder.

Avsnitt B – Information om emittenten
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B.1

Firma och handelsbeteckning

B.2

Säte och bolagsform

Dignitana är ett publikt bolag och har bildats i Sverige. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun,
Skåne län. Bolagets associationsform är aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

B.3

Beskrivning av emittentens verksamhet

Dignitana utvecklar, marknadsför och säljer systemet DigniCap för skalpkylning i samband med
cellgiftsbehandling (cytostatika). Genom att kyla ner skalpen under cellgiftsbehandling reduceras
risken för håravfall för patienten. System används idag framförallt av kvinnor som genomgår
cellgiftsbehandling för bröstcancer. Bolagets huvudsakliga marknad är USA där Bolaget sedan
FDA-godkännande år 2015 har installerat system på 99 kliniker i 21 delstater.

B.4

Trender

Bolaget känner inte till tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav,
åtaganden eller händelser, offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra
politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller skulle kunna påverka Bolagets
verksamhet.

B.5

Koncernstruktur

Koncernen består av moderbolaget Dignitana AB samt det helägda amerikanska dotterbolaget
Dignitana Inc.

Bolagets firma och handelsbeteckning är Dignitana AB (publ), org. nr. 556730-5346.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)

SAMMANFATTNING

B.6

Ägarstruktur

Bolaget hade per den 30 september 2017 omkring 2 100 aktieägare. Aktieägare i Bolaget vars
innehav översteg 5,0 procent av kapital och röstetalet i Bolaget den 30 september 2017 framgår
av tabellen nedan.
Ägare

Antal aktier

Kapital och röster

Johan Stormby*

4 088 592

20,2%

Avanza Pension

2 129 649

10,5%

William Cronin/C3 Device Partner*

1 939 229

9,6%

Hodges Capital

1 627 500

8,0%

Övriga

10 489 142

51,7%

Totalt

20 274 112

100%

* Via bolag och privat
B.7

Utvald historisk
finansiell
information

I detta avsnitt presenteras utvald finansiell information för Dignitana avseende räkenskapsåren
2016 samt 2015 och perioden 1 januari – 30 september 2017 med jämförelsesiffror för samma
period 2016.
Informationen för räkenskapsåret 2016 och 2015 är hämtad från Bolagets reviderade årsredovisningar, vilka har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Uppgifter motsvarande oreviderade
koncernräkenskaper för perioden 1 januari – 30 september 2017 och samma period 2016 har
hämtats från Bolagets delårsrapport, vilken upprättats i enlighet med redovisningsprinciperna
ovan.
Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar med tillhörande noter för räkenskapsåren 2016 och 2015 samt den
oreviderade informationen i Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017
och 2016, vilka har införlivats i Prospektet genom hänvisning.
Resultaträkning för koncernen
i sammandrag (KSEK)
Summa rörelsens intäkter

1 januari - 30 september
2017
(ej reviderad)

2016
(ej reviderad)

1 januari - 31 december
2016
(reviderad)

2015
(reviderad)

16 594

5 001

9 122

5 801

Summa rörelsens kostnader

-44 464

-26 727

-43 727

-22 597

Rörelseresultat

-27 869

-21 726

-34 605

-16 796

Resultat efter finansiella poster

-29 261

-20 645

-32 269

-16 569

-

0

0

0

-29 261

-20 645

-32 269

-16 569

2017-09-30
(ej reviderad)

2016-09-30
(ej reviderad)

2016-12-31
(reviderad)

2015-12-31
(reviderad)

Anläggningstillgångar

29 274

21 233

23 554

15 950

Omsättningstillgångar

9 673

7 580

7 416

12 648

Kassa och bank

6 192

42 342

32 864

19 042

Summa tillgångar

45 138

71 155

63 834

47 640

Eget kapital

26 655

67 461

55 870

40 786

Summa skulder

18 483

3 694

7 964

6 854

Summa eget kapital och skulder

45 138

71 155

63 834

47 640

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
Balansräkning för koncernen
(KSEK)
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B.7

Forts. utvald historisk
finansiell
information

Dignitanas kassaflöde
i sammandrag (KSEK)

1 januari - 30 september

Från den löpande verksamheten
Från investeringsverksamheten
Från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

1 januari - 31 december

2017
(ej reviderad)

2016
(ej reviderad)

2016
(reviderad)

2015
(reviderad)

-36 980

-22 726

-30 605

-21 421

-1 168

-1 293

-2 926

-3 407

11 554

47 303

47 303

42 766

-26 594

23 283

13 772

17 938

6 192

42 342

32 864

19 042

Likvida medel vid periodens slut

En del av de nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt Dignitanas tillämpade
redovisningsregler för finansiell rapportering. Dignitana bedömer att nyckeltalen ger en bättre
förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom Dignitana har definierat dessa,
bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan
skilja sig åt. Nyckeltalen i nedan tabell har inte reviderats.
Nyckeltal för koncernen

2017-01-01

2016-01-01

2016-01-01

2015-01-01

2017-09-30

2016-09-30

2016-12-31

2015-12-31

Rörelsemarginal, %

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

Vinstmarginal, %

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

Avkastning på eget
kapital, %

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

59,2%

94,8%

87,5%

85,6%

0,69

0,05

0,14

0,17

26 655

67 461

55 870

40 786

-36 980

-22 726

-30 605

-21 421

23

18

17

12

20 274 112

20 274 112

20 274 112

16 774 164

Soliditet, %
Skuldsättningsgrad, ggr
Eget kapital, KSEK
Operativt kassaflöde,
KSEK
Antal anställda, st
Antal aktier vid periodens utgång, st
Resultat per aktie, kr

-1,44

-1,02

-1,59

-0,99

Eget kapital per aktie, kr

1,32

3,33

2,76

2,43

Utdelning per aktie, kr

0,00

0,00

0,00

0,00

* Ej definierade enligt Bolagets tillämpade redovisningsregler

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Periodens rörelseresultat i procent av total omsättning. Nyckeltalet anger hur stor del av omsättningen som blir kvar till att täcka räntor, skatt och eventuell vinst.
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B.7

Forts. utvald historisk
finansiell information

Vinstmarginal
Periodens resultat i procent av omsättningen. Nyckeltalet ger över tid en bild av Bolagets resultatutveckling.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt). Nyckeltalet ger en bild av Dignitanas räntabilitet på eget kapital.

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Nyckeltalet ger en bild av hur stor andel av tillgångarna som har finansierats
av ägarna.

Skuldsättningsgrad
Bolagets totala skulder i relation till eget kapital. Nyckeltalet visar över tid hur skuldsättningen i
Bolaget utvecklas.

Operativt kassaflöde
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten. Posten ger en bild av Bolagets operationella
kassaflöde exkluderande kassaflöde från eventuella investeringar och finansiering.

Antal anställda
Antalet anställda baserat på heltidstjänster vid slutet av perioden.

Resultat per aktie
Periodens resultat delat med antal utestående aktier vid periodens utgång. Nyckeltalet visar
Bolagets resultat allokerat till varje utestående aktie.

Eget kapital per aktie
Redovisat eget kapital delat med antal utestående aktier vid periodens utgång. Nyckeltalet ger
en bild av hur mycket kapital per aktie som är hänförligt till aktieägarna.

Utdelning per aktie
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid utdelningstillfället.

Efter balansdagen den 30 september har följande väsentliga händelser
inträffat.
•

•
•
•
•
•

Den 3 oktober tecknade Dignitana ett avtal med UCLA, som var ett av sjukhusen i den kliniska studien för DigniCap i USA. UCLA hör till ett av de 50 högst rankade cancercentren i
USA och har blivit utsett till NCI-designerat cancercenter av det nationella cancerinstitutet
(National Cancer Institute, NCI).
Den 11 oktober ingick Dignitana ett avtal med Cancer Specialists of North Florida för installation av DigniCap på åtta kliniker i Jacksonville, Florida.
Den 13 oktober slöts ett avtal med RWJBarnabas Health, ett av de största vårdnätverken i
New Jersey, om att erbjuda DigniCap vid deras klinik i Oceanport, New Jersey.
Dignitana meddelar att nästa generation av företagets skalpkylningssystem kommer att utvecklas och introduceras under 2018.
Dignitana meddelar att den beräknade tidpunkten för att uppnå nollresultat, första kvartalet
2018, har flyttats fram till fjärde kvartalet 2018.
Dignitanas största kund, Memorial Sloan Kettering (MSK), har begärt att få omförhandla sitt
långsiktiga avtal för att ersätta det med ett avtal som innebär en kortsiktig, löpande relation.
Detta innebär förändringar i Dignitanas kortfristiga finansieringsstruktur och medför att bolagets rörelsekapital kommer att vara förbrukat redan i mitten av november.
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B.7

Forts. utvald historisk
finansiell information

•
•
•
•
•
•

Dignitanas styrelse har beslutat om en nyemission om 42,6 MSEK med företrädesrätt för
befintliga aktieägare.
Dignitana har för avsikt att omlokalisera verksamheten från sitt huvudkontor i Lund till sitt
dotterbolag i USA.
William Cronin har utsetts till ny VD i Dignitana AB, med tillträde under första kvartalet 2018.
En av New Jerseys största sjukvårdskedjor kommer att erbjuda DigniCap för att minska håravfall vid cellgiftsbehandling. Ytterligare medicinska centra i South Carolina, Kalifornien och
Washington DC ingår också avtal.
En extra bolagsstämma i Dignitana beslutar om att godkänna styrelsens förslag om Företrädesemission samt om ändrad bolagsordning.
Dignitana lanserar DigniTherm Click Cap, en mer anpassningsbar skalpkyningsmössa som
utvecklats i sammarbete med Boa Technology.

B.8

Utvald proformaredovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning.

B.9

Resultatprognos

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat.

B.10

Anmärkningar från
Bolagets revisor

Ej tillämplig. Inga anmärkningar förekommer i revisionsberättelsen avseende den historiska finansiella informationen som införlivats i Prospektet genom hänvisning.

B.11

Otillräckligt rörelsekapital

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella
behoven under de kommande tolv månaderna. Med beaktande av löpande kassaflöde från
verksamheten, befintlig kassa som per den 30 september uppgick till 6,2 MSEK och upptagen
bryggkredit om totalt 5 MSEK, bedöms det befintliga rörelsekapitalet vid tidpunkten för Prospektets daterande täcka kapitalbehovet till och med utgången av januari 2018.
Dignitana bedömer att underskottet av rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden
uppgår till omkring 23 MSEK under förutsättning att Bolaget inte tillförs kapital genom Företrädesemissionen.
Vid fulltecknad Företrädesemission och emissionskostnader om 4,8 MSEK tillförs Bolaget 37,8
MSEK vilket säkrar driften av Bolaget under 2018, ger utrymme för utveckling av DigniCapsystemet samt ger en viss likviditetsbuffert.
Skulle den förväntade emissionslikviden – trots föreliggande tecknings och garantiåtaganden –
inte inflyta som planerat och skulle Dignitana inte lyckas generera ytterligare intäkter eller genomföra kostnadsneddragningar, kan Bolaget tvingas behöva undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning. Bolaget kan i ett sådant läge även behöva överväga
att avyttra delar av verksamheten. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda.

Avsnitt C – Information om de värdepapper som erbjuds
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C.1

Aktieslag

Aktier i Dignitana. Aktierna har ISIN-kod SE0002108001.

C.2

Valuta

Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).

C.3

Antal aktier och nominellt värde

Antalet aktier i Dignitana uppgår till 20 274 112 stycken, envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK.
Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

C.4

Rättigheter avseende
aktierna

Varje aktie berättigar till en röst vid Dignitana bolagsstämma och samtliga aktier har lika rätt
till utdelning och överskott vid likvidation. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter
ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning. Aktieägare har företrädesrätt
till teckning av nya aktier i samband med nyemission i Bolaget i enlighet med aktiebolagslagen
(2005:551) såtillvida ej annat föreskrivs i emissionsbeslutet.

C.5

Aktiernas överlåtbarhet

Ej tillämplig. Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i Dignitana.
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C.6

Handelsplats

Ej tillämplig, Dignitanas aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

C.7

Utdelningspolitik

Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning
tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Om aktieägare inte kan
nås genom Euroclear kvarstår fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas
endast genom regler för preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Inga
särskilda regler, restriktioner eller förfaranden avseende utdelning föreligger för aktieägare bosatta utanför Sverige.
Bolaget kommer fortsatt att fokusera på expansion och tillgängliga finansiella resurser avses användas för att finansiera detta ändamål. Styrelsen avser därför inte föreslå någon aktieutdelning
under de närmaste åren.

Avsnitt D – Risker
D.1

Huvudsakliga risker
avseende Bolaget eller branschen

De risker som är relaterade till Bolagets verksamhet och bransch inkluderar bland annat följande
huvudsakliga risker:

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Dignitana genererar för närvarande inte positivt kassaflöde från den löpande verksamheten och
det finns en risk att nytt kapital behöver anskaffas för att finansiera framtida rörelsekapitalbehov.
Det finns en risk för att nytt kapital inte med säkerhet kan anskaffas eller att det kan anskaffas till
fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Om ytterligare externt kapital kommer att anskaffas
via nyemission av aktier riskerar befintliga aktieägares innehav att bli utspätt.

Konkurrenter
Dignitana verkar i en konkurrentutsatt miljö där det finns ett antal bolag som erbjuder skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Det finns en risk att konkurrenter reagerar snabbare
på specifika kundbehov, tar marknadsandelar av Dignitana eller utvecklar produkter som föredras
vilket kan få negativ inverkan på Bolagets verksamhet.

Verksamhetsflytt
Dignitana AB har för avsikt att flytta befintlig verksamhet i Lund, där Bolaget har sitt huvudkontor, till Bolagets dotterbolag i USA. Syftet med åtgärden är att fullt ut fokusera på den
amerikanska marknaden samt att reducera operationella kostnader i Bolaget. Det finns en risk
att flytten av befintlig verksamhet i Lund till USA kommer att ta längre tid än beräknat, kosta
mer än beräknat och att Bolagets bedömda kostnadsbesparingar inte infrias vilket skulle påverka
Dignitanas finansiella ställning negativt. Därtill finns en risk att avsedd verksamhetsflytt på ett
negativt sätt påverkar Bolagets operationella verksamhet vilket kan påverka Bolagets resultat och
finansiella ställning negativt.

Distributörer och tillverkare
Dignitana har samarbeten med distributörer och tillverkare. Det finns en risk att en eller flera av
dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på
verksamheten. Därtill finns en risk att Bolagets nuvarande och/eller framtida distributörer och
tillverkare inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av
nya distributörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Dignitana beräknar, vilket kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och
resultat.

Valutarisker
Dignitanas försäljning sker främst i EUR och USD medan rörelsekostnader och investeringar till
övervägande del är i SEK och USD. Bolagets rörelseresultat och kassaflöde kan därför påtagligt
komma att påverkas av valutakursförändringar.
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D.3

Huvudsakliga risker
avseende de värdepapper som erbjuds

De huvudsakliga riskerna relaterade till Bolagets aktie och Företrädesemissionen inkluderar:

Fluktuationer i kursen för Dignitanas aktie
Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Både aktiemarknadens generella utveckling
och aktiekursens utveckling för specifika bolag är beroende av en rad faktorer, vilka enskilda
bolag inte har någon möjlighet att påverka. Vidare bör det beaktas att både resultatvariationer
och begränsad likviditet i aktien kan medföra fluktuationer i aktiens kurs och vara till nackdel
för investerare.

Utspädning genom framtida nyemissioner
Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital. Alla sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet
och röstandelen samt vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella
nyemissioner få en negativ effekt på aktiernas marknadspris.

Begränsad likviditet i Dignitanas aktie
Det finns en risk att likviditeten i Dignitanas aktie inte kommer att vara hög och det är heller
inte möjligt att förutse aktiemarknadens intresse för aktien. Om likviditeten är låg kan detta
innebära svårigheter för aktieägare att förändra sitt innehav samt att fluktuationer i aktiens pris
kan komma att förstärkas.

Avsnitt E – Information om Erbjudandet
E.1

Emissionsbelopp och
emissionskostnader

Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Bolaget 42,6 MSEK före emissionskostnader.
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 4,8 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för
emissionsgarantier, ersättning till finansiella och legala rådgivare samt marknadsföring i anslutning till Företrädesemissionen.

E.2a

Motiv och användning av emissionslikviden

Bolaget är i behov av nytt kapital för att fortsätta sin operationella verksamhet. Dignitana genomför därför förestående Företrädesemission. Tillfört kapital säkrar driften under 2018 och
ger utrymme för utveckling av DigniCap-systemet samt ger en viss likviditetsbuffert. Utveckling
av DigniCap-systemet syftar till att öka användarvänligheten och minska produktionskostnader.
Tillförd likvid från emissionen ska i första hand användas för att återbetala brygglån om 5 MSEK,
i andra hand för att täcka löpande underskott av den operationella verksamheten i Bolaget och
som under 2018 uppskattas uppgå till omkring 23 MSEK, inklusive rekrytering av ytterligare
personal inom försäljning och klinisk support. I tredje hand ska likviden användas för utveckling
av DigniCap-systemet som beräknas kosta omkring 10 MSEK.
Skulle den förväntade emissionslikviden – trots föreliggande tecknings och garantiåtaganden –
inte inflyta som planerat och skulle Dignitana inte lyckas generera ytterligare intäkter eller genomföra kostnadsneddragningar, kan Bolaget tvingas behöva undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning. Bolaget kan i ett sådant läge även behöva överväga
att avyttra delar av verksamheten. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda.

E.3

Villkor i sammandrag

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 7 december 2017 är registrerad som aktieägare i Dignitana
äger rätt att med företräde teckna aktier i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie till priset 2,10 SEK. Härutöver erbjuds aktieägare och andra
investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Teckningskurs
Teckningskursen är 2,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter är den 7 december 2017. Sista dag för handel med Bolagets aktie med rätt att erhålla
teckningsrätter är den 5 december 2017. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
från och med den 6 december 2016.
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E.3

Forts. villkor i sammandrag

Teckningsrätter
För varje aktie i Dignitana som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1)
teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningstid
Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig
kontant betalning under perioden 8 – 22 december 2017.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker under perioden 8 – 20 december 2017.

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att ske från och med den 8 december 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.
E.4

Intressen och intressekonflikter

Ett antal av Dignitanas aktieägare har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier i
Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden har även erhållits från ett antal externa och befintliga investerare som övertar teckningsrätter och nyttjar dessa för teckning av nya aktier. Ingen
ersättning utgår till dessa investerare för åtagandet. Därutöver har ett antal externa parter ställt
ut emissionsgarantier för vilka ersättning utgår. Utöver ovanstående parters intresse att Företrädesemissionen ska genomföras framgångsrikt och emissionsgaranternas intresse att avtalad
ersättning utbetalas, finns inga ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Bolaget samt agerar emissionsinstitut i samband med
Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Dignitana i samband med nyemissionen. Erik Penser Bank och Advokatfirman Delphi erhåller en på förhand avtalad ersättning
för utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen. Därutöver har Erik Penser Bank och
Advokatfirman Delphi inga ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.
Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med det ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

E.5

Säljare av värdepapper och avtal om
lock-up

Ej tillämplig. Erbjudandet omfattar nyemitterade aktier. Det förekommer inte några begränsningar i aktieägares möjligheter att efter Företrädesemissionens genomförande avyttra aktier i
Bolaget under viss tid.

E.6

Utspädningseffekt

Antalet aktier kommer att öka från 20 274 112 till 40 548 224 och innebära en utspädningseffekt som uppgår till högst 50 procent motsvarande 20 274 112 aktier.

E.7

Kostnader som
åläggs investerare

Ej tillämplig. Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med teckningsrätter och BTA utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.
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En investering i värdepapper är förenad med risk. Dignitanas verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer
som inte helt kan kontrolleras av Bolaget. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Dignitana och sådana
som inte har något specifikt samband med Bolaget.
Nedan beskrivs, utan någon särskild ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, några av de riskfaktorer och omständigheter
som anses vara väsentliga för Dignitanas verksamhet och framtida utveckling. De risker som beskrivs nedan är inte de enda risker
som Bolaget och dess aktieägare kan exponeras för. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget
för närvarande inte anser är väsentliga, kan också komma att få väsentlig betydelse för Dignitanas verksamhet, finansiella ställning
och resultat. Sådana risker kan även leda till att Bolagets aktiekurs faller kraftigt och investerare kan förlora hela eller delar av sin
investering. Utöver detta avsnitt bör investerare även beakta den övriga informationen i Prospektet i dess helhet samt genomföra en
allmän omvärldsbedömning.

Verksamhets- och branschrelaterade risker
Patent

Dignitana innehar beviljade patent innefattande DigniCap för
sex länder i Europa samt för Kina och Japan. Utöver detta har
Dignitana två patentansökningar i USA och Sydkorea avseende
DigniCap respektive en patentansökan i USA avseende behandling av stroke, vilka fortfarande är under granskning. Det finns en
risk att den tekniska höjden i de beviljade patenten samt mönsterskydden och eventuella beviljade patent inte i framtiden är
tillräckliga för att enbart utifrån dessa erövra tänkta marknadsandelar inom Bolagets marknadssegment. Det finns därtill en risk
att Dignitanas patent inte utgör ett fullgott legalt och/eller kommersiellt skydd mot eventuella framtida konkurrenter som kan
komma att kopiera eller tangera Dignitanas system och/eller att
inlämnade patentsökningar ej beviljas, eller att ett godkännande
kräver kompletteringar som både kan vara resurs- och kapitalkrävande. Detta kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Nyckelpersoner
Dignitana är beroende av kvalificerad och motiverad personal.
Det är därför av stor vikt att Dignitana lyckas attrahera och bibehålla nyckelpersoner samt att dessa upplever Bolaget som en
stimulerande arbetsgivare. Förlust av en eller flera nyckelpersoner
kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Hantering av tillväxt
Dignitana fokuserar idag sina resurser på tillväxt i USA där Bolaget
ser en stor tillväxts- och lönsamhetspotential. Tillväxtsatsningen
kräver bl a organisatorisk förstärkning med rekryteringar inom
försäljning, marknadsföring och klinisk support. Det kan vara
svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter i
att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen. Vidare
kan en stark tillväxt medföra ökade belastningar på ledning och
organisation. Om Bolagets planerade tillväxtsatsningar inte resulterar i önskvärt resultat och om Bolaget inte klarar av att hantera
en ökad belastning på organisation och ledning finns en risk att
Dignitanas resultat och finansiella ställning påverkas negativt.

Omstrukturering
I dag är Dignitana AB:s verksamhet i Lund koncentrerad till produktutveckling, produktion, kvalitet och ekonomi, medan dotter-
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bolaget Dignitana Inc. i USA hanterar marknadsföring, försäljning
och kundsupport. Dignitana AB har för avsikt att flytta verksamheten i Lund, där Bolaget har sitt huvudkontor, till Bolagets dotterbolag i USA. Avsikten är att genomföra verksamhetsflytten så
snart förhandlingar med de kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna ägt rum.
Syftet med åtgärden är att fullt ut fokusera på den amerikanska
marknaden samt att reducera operationella kostnader i Bolaget.
Styrelsen i Dignitana bedömer att åtgärderna medför engångskostnader för överfasningen på cirka 3 MSEK. När flytten är klar
beräknar styrelsen i Dignitana att kunna genomföra kostnadsbesparingar om cirka 15 MSEK på årlig basis. Det finns en risk
att flytten av befintlig verksamhet i Lund till USA kommer att ta
längre tid än beräknat, kosta mer än beräknat och att Bolagets
bedömda kostnadsbesparingar inte infrias vilket skulle påverka
Dignitanas finansiella ställning negativt. Därtill finns en risk att delar av flytten på ett negativt sätt påverkar Bolagets operationella
verksamhet vilket kan påverka Bolagets resultat och finansiella
ställning negativt. Bolaget har hos Bolagsverket ansökt om dispens från bosättningskravet för VD. Det finns en risk att Bolaget
nekas sådan dispens eller endast beviljas en tidsbegränsad dispens. En utebliven eller en tidsbegränsad dispens kan innebära
att ytterligare omstruktureringar är nödvändiga, vilka kan komma
att motverka de planerade kostnadsbesparingarna och således
påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Utvecklingskostnader
Dignitana avser att under 2018 vidareutveckla Bolagets produkt
DigniCap. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan
vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför
risk för att den planerade produktutvecklingen blir mer kostnadskrävande än planerat, vilket kan inverka negativt på Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det är inte heller
säkert att den nya produkten tas emot väl av marknaden vilket
kan påverka Bolagets försäljning och resultat negativt.

Konkurrenter
Dignitana verkar i en konkurrentutsatt miljö där det finns ett flertal bolag som erbjuder skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Närmaste konkurrenten utgörs idag av Paxman AB
som under våren 2017 erhållit FDA-godkännande för sitt skalpkylningssystem i USA. Vidare kan andra företag som i dagsläget
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arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera
sig inom Dignitanas verksamhetsområde. Det finns en risk att
konkurrensen från Paxman AB och eventuell framtida konkurrens
från nya företag innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget.

Kapitalbindning
I USA tillämpar Dignitana en annan affärsmodell än i övriga världen. Affärsmodellen innebär att Dignitana hyr ut sina system för
en månatlig avgift samt tar betalt per behandling som systemet
används för. Affärsmodellen binder till en början en del kapital
då det tar en tid innan ett system är avbetalt. Det finns en risk
att sådan kapitalbindning medför likviditetsproblem för Bolaget,
resulterande i att Bolaget inte kan leverera önskat antal system.

Beroende av enstaka kunder
Bolagets intäkter har hittills genererats från ett begränsat antal
kunder. Vissa kunder kan under begränsade tidsperioder stå för
en stor andel av Bolagets totala försäljning. En förlust av en större
kund skulle på kort sikt kunna påverka Dignitanas omsättning
negativt.

Kunder
Om Dignitana inte skulle kunna leva upp till de krav Bolagets
kunder ställer, eller om Bolagets kunder inte skulle fullgöra sina
förförpliktelser eller om aktuella kunder skulle välja att inte förnya
löpande avtal med Bolaget, eller om avtalen med olika kunder
skulle förnyas på för Dignitana mindre fördelaktiga villkor, finns
det en risk att Dignitanas intäkter minskar, resulterande i en negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat.

Myndighetstillstånd och registrering
För att kunna marknadsföra och sälja DigniCap-systemet måste
systemet i tillämpliga fall ha marknadsgodkännanden. I det fall
Dignitana inte lyckas erhålla marknadsgodkännande enligt Bolagets planer, kan Dignitana komma att påverkas negativt i form
av reducerade eller uteblivna intäkter. De regler och tolkningar
som gäller i dagsläget kan komma att ändras framöver, vilket
kan komma att påverka Bolagets möjligheter att uppfylla olika
myndigheters krav. Marknadsgodkännanden kan dras tillbaka
efter att Bolaget eller dess samarbetspartners har erhållit dessa.
Således kan även förändringar i regler och tolkningar samt indragna tillstånd och registreringar utgöra framtida riskfaktorer.
Sammanfattningsvis kan myndighetsbeslut negativt komma att
påverka Dignitanas möjligheter till intäkter och Bolagets finansiella ställning.

Cytostatika utan biverkningar
Varje år lägger läkemedelsindustrin stora resurser på att finna allt
effektivare cytostatika med så få biverkningar som möjligt. Störst
fokus läggs på att förhindra livshotande biverkningar, men även
illamående och håravfall erkänns ett visst intresse. Enligt Bolagets
kännedom finns det dock i dagsläget inga läkemedel som motverkar håravfall, inte heller bedöms ett sådant läkemedel finnas
tillgängligt på marknaden inom överskådlig framtid. Det finns en
risk att läkemedelsindustrin i framtiden lyckas utveckla läkemedel
mot håravfall som orsakas av cytostatika. Detta skulle i sådana

fall kunna påverka Dignitanas verksamhet, finansiella ställning
och resultat negativt.

Distributörer och tillverkare
Dignitana har samarbeten med distributörer och tillverkare. Det
finns en risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på
verksamheten. Därtill finns en risk att Bolagets nuvarande och/
eller framtida distributörer och tillverkare inte till fullo uppfyller de
kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya
distributörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid
än vad Dignitana beräknar, vilket kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Dignitana genererar för närvarande inte positivt kassaflöde från
den löpande verksamheten och det finns en risk att nytt kapital
behöver anskaffas för att finansiera framtida rörelsekapitalbehov.
Det finns en risk för att nytt kapital inte med säkerhet kan anskaffas eller att det kan anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga
aktieägare. Om ytterligare externt kapital kommer att anskaffas
via nyemission av aktier riskerar befintliga aktieägares innehav
att bli utspätt.

Politisk risk

Bolaget är på olika sätt verksamt i ett antal olika länder och skulle
därigenom kunna påverkas av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Det finns en risk att Dignitana skulle
kunna påverkas negativt genom förändringar av lagar, skatter,
tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Dignitana
skulle även kunna påverkas av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också komma att påverkas negativt av eventuella Svenska inrikespolitiska beslut. Det
finns en risk att dessa faktorer kan komma att negativt påverka
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Valutarisker
Dignitanas försäljning sker främst i EUR och USD medan rörelsekostnader och investeringar till övervägande del är i SEK och
USD. Bolagets rörelseresultat och kassaflöde kan därför påtagligt
komma att påverkas av valutakursförändringar.

Risker relaterade till aktien och
Företrädesemissionen

Fluktuationer i kursen för Dignitanas aktie
Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Både aktiemarknadens generella utveckling samt aktiekursens utveckling
för specifika bolag är beroende av en rad faktorer, vilka enskilda
bolag inte har någon möjlighet att påverka. Vidare bör det beaktas att både resultatvariationer samt begränsad likviditet i aktien
kan medföra fluktuationer i aktiens kurs och vara till nackdel för
investerare i Företrädesemissionen.

Ägare med betydande inflytande
Bolaget har ett fåtal större aktieägare. Dessa har genom sina respektive innehav i Bolaget möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget och kan komma att påverka bl a sådana angeINBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)

13

RISKFAKTORER

lägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma. En
aktieägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare
om dessa har andra intressen än Bolagets huvudägare.

Utspädning genom framtida nyemissioner
Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av
aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital. Alla
sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och
röstandel samt vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget.
Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ effekt på aktiernas marknadspris.

Begränsad likviditet i Dignitanas aktie
Det finns en risk att likviditeten i Dignitanas aktie inte kommer att
vara hög och det är heller inte möjligt att förutse aktiemarknadens intresse för aktien. Om likviditeten är låg kan detta innebära
svårigheter för aktieägare att förändra sitt innehav samt att fluktuationer i aktiens pris kan komma att förstärkas.

Ingen tidigare lämnad utdelning
Dignitana har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna.
Framtida utdelningar och storleken på sådana utdelningar är bl
a beroende av Dignitanas framtida verksamhet, framtidsutsikter,
resultat, finansiella ställning, utdelningsbara reserver, kassaflöde,
rörelsekapitalbehov samt generella finansiella och legala restriktioner. Det finns många risker som kan komma att påverka Dignitanas verksamhet negativt och det finns en risk att Dignitana
inte kommer kunna prestera resultat som möjliggör utdelning i
framtiden.

Handel i teckningsrätter
Teckningsrätter kommer att handlas på Nasdaq First North under
perioden 8 - 20 december 2017. Det är inte säkert att det utvecklas en aktiv handel i teckningsrätterna eller att tillräcklig likviditet
kommer att finnas. Om en sådan marknad utvecklas kommer
kursen på teckningsrätterna bland annat att bero på kursutvecklingen för utestående aktier i Bolaget och kan bli föremål för
större volatilitet än sådana aktier.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte
säkerställda
Dignitana har erhållit förbindelser och garantier om teckning i
Företrädesemissionen upp till 92 procent. Dessa förbindelser och
garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, vilket skulle kunna innebära en risk
att någon eller några av dem som har avgivit teckningsförbindelser och emissionsgarantier inte kan uppfylla sina respektive
åtaganden. För det fall något eller några åtaganden som avgivits
avseende Företrädesemissionen inte skulle infrias, skulle Bolagets
resultat och finansiella ställning kunna påverkas negativt.
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Styrelsen för Dignitana AB (”Dignitana” eller ”Bolaget”) har den 1 november beslutat att genomföra en nyemission om 42,6 MSEK
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionsbeslutet godkändes vid en extra bolagsstämma den 4 december 2017.
Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 7 december 2017 berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om
2,10 SEK. Teckningstiden löper under perioden 8 – 22 december 2017. Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget 42,6
MSEK före emissionskostnader*.
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 20 274 112 SEK, från 20 274 112 SEK till högst 40 548 224 SEK, genom
nyemission av högst 20 274 112 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst 50 procent av kapitalet och rösterna, men har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att, helt eller delvis, erhålla kompensation för utspädningen.
För det att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd
av teckningsrätter i enlighet med vad som anges i avsnittet villkor och anvisningar. Det är därför möjligt att, utöver den teckning som
kan ske med stöd av teckningsrätter, anmäla sig för teckning av aktier utan företrädesrätt.
I samband med emissionen har Dignitana erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget cirka 5,8
MSEK. Teckningsåtaganden har även erhållits från ett antal externa och befintliga investerare som övertar teckningsrätter och nyttjar
dessa för teckning av nya aktier om totalt 4,8 MSEK. Totala teckningsåtaganden uppgår till 10,6 MSEK, motsvarande 24,8 procent av
Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare om sammanlagt
28,5 MSEK, motsvarande cirka 67 procent av emissionen. Sammantaget omfattas emissionen till 39,1 MSEK av teckningsåtaganden
och emissionsgarantier, motsvarande cirka 91,7 procent av emissionen. Emissonsgarantier och teckningsåtaganden är inte säkerställda
genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.
Härmed inbjuds aktieägarna i Dignitana att med företrädesrätt teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet.
Lund, 6 december 2017
Dignitana AB (publ)
Styrelsen

*Emissionskostnaderna beräknas uppgå till omkring 4,8 MSEK, varav 2,6 MSEK utgör garantiprovision.
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Dignitana utvecklar, marknadsför och säljer skalpkylningssystemet DigniCap, en produkt som motverkar håravfall hos cancerpatienter
som genomgår cytostatikabehandling. Bolaget säljer DigniCap i Europa, Asien och USA direkt eller via distributörer.
Dignitana har under hösten 2017 haft utmaningar relaterade till produktionen av DigniCap samt kvalitetsbrister i befintliga system,
vilket bl a medfört att Bolagets marknadsintroduktion i USA har gått långsammare än beräknat. Därtill har Bolagets rörelsekapitalfinansiering påverkats negativt då Bolagets största kund valt att omförhandla avtalen. Trots dessa störningar har både omsättning och
antalet behandlingar ökat månad för månad.
USA som marknad utgör tack vare affärsmodell och marknadsstorlek en betydande tillväxt- och lönsamhetspotential för Bolaget.
Affärsmodellen, där Dignitana dels tar ut en månatlig hyresavgift för systemet och dels tar ut en avgift per behandling, kommer över
tid att resultera i en kundbas som ger trögrörliga och förutsägbara intäkter.
För att fullt ut fokusera på den amerikanska marknaden har Dignitana beslutat att flytta befintlig verksamhet vid Bolagets huvudkontor i Lund till Bolagets amerikanska dotterbolag i USA. Det är Dignitana AB:s målsättning att åtgärden ska förbättra Bolagets
möjligheter att effektivisera verksamheten. Genom att samla alla resurser på Dignitanas huvudmarknad USA skapas synergieffekter
på både kort och lång sikt. Åtgärderna medför initialt vissa engångskostnader, men bedöms på sikt leda till kostnadsbesparingar om
cirka 15 MSEK per år.
Bolaget är i behov av nytt kapital för att fortsätta sin operationella verksamhet. Dignitana genomför därför förestående Företrädesemission. Tillförd likvid från emissionen ska i första hand användas för att återbetala brygglån om 5 MSEK, i andra hand för att täcka
löpande underskott av den operationella verksamheten i Bolaget och som under 2018 uppskattas uppgå till omkring 23 MSEK,
inklusive rekrytering av ytterligare personal inom försäljning och klinisk support. I tredje hand ska likviden användas för utveckling av
DigniCap-systemet som beräknas kosta omkring 10 MSEK. Skulle den förväntade emissionslikviden – trots föreliggande tecknings och
garantiåtaganden – inte inflyta som planerat och skulle Dignitana inte lyckas generera ytterligare intäkter eller genomföra kostnadsneddragningar, kan Bolaget tvingas undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning.
Styrelsen för Bolaget bedömer att tillfört kapital från förestående nyemission, vid full teckning, kommer att vara tillräckligt för att
etablera Dignitana som ett lönsamt tillväxtbolag.
Styrelsen för Dignitana är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen för Dignitana har vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Lund, 6 december 2017
Dignitana AB (publ)
Styrelsen
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VD HAR ORDET

Det är mitt privilegium att ge en uppdatering om var vi befinner oss som företag, hur vi kom hit och, viktigast av allt, var vi är på väg.
2017 har varit ett utmanande och spännande år för Dignitana. Under den här tiden har vi sett ytterligare en konkurrent på den
amerikanska marknaden, vår potentiella marknadsandel ökade väsentligt genom amerikanska FDAs utvidgade godkännande för
användning, ytterligare produktförbättringar har släppts ut på marknaden och slutligen tog vi beslutet att överföra all operativ verksamhet till USA.
Alla dessa händelser har en central punkt gemensamt: marknaden för skalpkylning är mycket stor. För att Dignitana ska kunna säkerställa att vi behåller vår position som en ledande aktör i denna stora och växande marknadssektor, måste företaget fortsätta att
utvärdera alla delar av vår affärsmodell, vår produkt och vår organisation.
Marknaden: Med det utökade godkännandet för användning som erhållits från FDA i juli i år har den potentiella marknaden för
skalpkylningspatienter ökat från cirka 200 000 per år till knappt 800 000 patienter per år.
Vår affärsmodell: Betalningsmodellen ”pay per treatment” som används i USA har blivit väl mottagen och våra behandlings- och intäktstal har fortsatt att växa sju kvartal i rad. Till distributörer utanför USA används en engångsförsäljningsmodell vilken Dignitana ska
se över och revidera under 2018 för att möjliggöra bättre löpande intäkter från varje enhetsförsäljning än vad bolaget uppnår i dag.
Vår produkt: DigniCap C3-modellen är en robust och välkonstruerad produkt. Våra existerande leverantörer av C3-komponenter har
stött på några problem under 2017 som skapade produktionsförseningar för företaget. Dessutom försenades flera interna produktutvecklingsinsatser eftersom uppmärksamhet fick riktas åt annat håll. Jag är glad att rapportera att produktionsproblemen har upphört
och flera av de interna utvecklingsinsatserna som försenades är antingen redan återupptagna eller kommer att vara tillgängliga för
våra partnerkliniker inom kort.
För att fullt utnyttja de enorma marknadsmöjligheter som finns tillgängliga för oss måste företaget fortsätta och påskynda ytterligare
produktutvecklingsinsatser. Att säkerställa att vi har en komplett serie produkter som kan uppfylla varje kliniks och patients behov är
vår främsta prioritet.
Vår organisation: Dignitana har drivit en företagsstruktur (AB och Inc.) sedan vårt första FDA-godkännande år 2015. Eftersom våra intäkter från ”pay per treatment”-modellen som används i USA fortsätter att växa, samtidigt som medvetenheten om skalpkylning som
ett behandlingsalternativ ökar, var beslutet att flytta all operativ verksamhet till USA ett naturligt och hälsosamt steg för företaget att
ta. Att ha vår ledning samt alla våra utvecklings-, regulatoriska, och försäljningsinsatser centraliserade i USA kommer att effektivisera
vår operativa struktur, minska våra kostnader och påskynda vår befintliga tillväxttakt.
Sammanfattningsvis var Dignitana den första skalpkylningsleverantören att få ett godkännande från amerikanska FDA. Vi är också
den första och enda skalpkylningsleverantören som fått ett utökat godkännande för användning, vilket gör det möjligt för oss att
behandla patienter med solida cancertumörer. Vi tar inte lätt på vår position som ledare inom skalpkylning och vi vet att vi måste
fortsätta utveckla våra produkter, förfina vår affärsmodell och effektivisera vår organisationsstruktur för att fullt ut kunna realisera
detta företags enorma tillväxtpotential.
Dallas USA, 6 december 2017
William Cronin
VD Dignitana, Inc. & blivande VD för Dignitana AB
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 7 december är registrerad
som aktieägare i Bolaget äger rätt att med företräde teckna aktier
i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra
investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning
av nya aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 2,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte
att skickas ut.
Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska
ske genom samtidig kontant betalning. Observera att det kan
ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot.
Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god
tid före sista teckningsdagen. Teckning och betalning ska ske i
enlighet med något av nedanstående alternativ:

Avstämningsdag

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter
utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på
inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

Teckningsrätter

2. Särskild anmälningssedel

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är
berättigad att erhålla teckningsrätter var den 7 december 2017.
Sista dag för handel med Bolagets aktie med rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 december 2017. Aktien handlas exklusive
rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 6 december
2017.

Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För
varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls
en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning
en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North under
perioden 8 – 20 december 2017. Bank eller annan förvaltare
handlägger förmedling av köp eller försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför
vända sig till sin bank eller annan förvaltare. Vid sådan handel
utgår normalt courtage.

Teckningstid

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden
8 – 22 december 2017. Observera att teckningsrätter som inte
utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar
därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från
Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna
måste de antingen utnyttjas för teckning eller säljas. Styrelsen
för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan
om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av
teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande senast den
22 december 2017.

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från
Euroclear ska särskild anmälningssedel användas. Anmälan om
teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner
som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild
anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bank via telefon,
e-post eller laddas ned från hemsidan. Särskild anmälningssedel
ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast kl 17.00 den 22 december 2017. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes
kommer enbart den först inkomna att beaktas. Ofullständig eller
felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas
utan avseende. Anmälan är bindande. Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Erik Penser Bank
Emissionsavdelningen/Dignitana
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress:
Telefon: 		
E-post: 		
Webbplats:

Apelbergsgatan 27
08-463 80 00
emission@penser.se
www.penser.se

Teckning och betalning med stöd av tecknings- Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank
rätter
eller annan förvaltare
Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av
Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt
emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi från Euroclear.
Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat
antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i
anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera erhåller inte någon emissionsredovisning utan
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De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade
hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska avseende förvaltarregistrerade aktieägare ske i enlighet med anvisningar från
respektive bank eller annan förvaltare.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska
ske under samma period som anmälan om teckning av aktier
med stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden 8 – 22
december 2017.
Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
ska fördelningen ske enligt följande:
a)
i första hand till de som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade
teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
b)
i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter och som inte omfattas av a)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande
till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta
inte kan ske, genom lottning; och
c)
i tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga
tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Direktregistrerade aktieägare
Direktregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna aktier
utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedel som
ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Erik Penser Bank med adress enligt föregående sida. Anmälningssedel
kan beställas från Erik Penser Bank via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Anmälningssedeln ska vara Erik Penser
Bank tillhanda senast kl 17.00 den 22 december 2017. Endast
en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas.
För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart
den först inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom
utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som
erhållit tilldelning.

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank
eller annan förvaltare
Förvaltarregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras i enlighet med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare.

Utländska aktieägare

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta
i Företrädesemissionen ska sända den förtryckta inbetalningsavin,
i det fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller särskild
anmälningssedel, om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas,
tillsammans med betalning till adress (se föregående sida). Betalning ska erläggas till Erik Penser Banks bankkonto i SEB med
följande kontouppgifter:
Bank: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB)
IBAN-nummer: SE43 5000 0000 0556 5104 9304

SWIFT: ESSESESS
Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstiftningen
riktar sig Företrädesemissionen inte till personer som är bosatta
eller har registrerad adress i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland,
Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller andra länder där
deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Aktieägare med
registrerad adress i något av dessa länder uppmanas att kontakta
Erik Penser Bank för att erhålla likvid från försäljning av erhållna
teckningsrätter, efter avdrag för försäljningskostnader, som dessa
innehavare annars hade varit berättigade till. Utbetalning av sådan försäljningslikvid kommer inte att ske om nettobeloppet understiger 200 kronor.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta
kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att
inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller annan förvaltare får information från
respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North från och
med den 8 december 2017 fram till dess att Bolagsverket har
registrerat Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske
vecka 2, 2018.

Leverans av aktier

BTA kommer att ersättas av aktier så snart Företrädesemissionen
har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer
BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier
utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske vecka 2,
2018. De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel
på Nasdaq First North i samband med att Företrädesemissionen
registreras av Bolagsverket.

Rätt till utdelning

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter
det att aktierna har förts in i Bolagets aktiebok.

Övrig information

Styrelsen för Dignitana äger inte rätt att avbryta, återkalla eller
tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet
med villkoren i Prospektet. En teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning
av nya aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar
kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden
inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan
anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid
som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Om flera
anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den
anmälningssedel som först kommit Erik Penser Bank tillhanda att
beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erik Penser Bank agerar emissionsinstitut åt Dignitana. Att Erik
Penser Bank är emissionsinstitut innebär inte i sig att banken
betraktar den som anmält sig i Erbjudandet (”tecknaren”) som
kund hos banken för placeringen. Följden av att Erik Penser Bank
inte betraktar tecknaren av aktier som kund för placeringen är
att reglerna om skydd för investerare i lagen 2007:528 om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen.
Detta innebär bl.a. att varken så kallad kundkategorisering eller
så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. Förvärvaren av aktier ansvarar därmed själv för att denne
har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker
som är förenade med placeringen.

Offentliggörande av Företrädesemissionens utfall

Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom
pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 29 januari
2018.

Information till investerare i USA

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna
av Dignitana (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att
registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas,
tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och
i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller
annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna erbjuds utanför USA
med stöd av Regulation S under Securities Act. Det kommer inte
att genomföras något erbjudande av Värdepapper till allmänheten i USA. Eventuellt erbjudande av Värdepapper i USA kommer
endast att lämnas till ett begränsat antal befintliga aktieägare
som (i) bedöms vara qualified institutional buyers enligt definitionen i Rule 144A under Securities Act i enlighet med ett undantag
från registrering enligt Securities Act i en transaktion som inte utgör ett erbjudande till allmänheten, och (ii) har undertecknat och
skickat att så kallat investor letter till Dignitana. Värdepapperna
har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities
and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon
sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet enligt
Prospektet respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta
dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
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SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA AKTIER

1. Du tilldelas teckningsrätter
För varje aktie i Dignitana som du innehar på avstämningsdagen den 7 december 2017...

...erhåller du en (1) teckningsrätt.



AKTIE

TR

2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter
En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nya aktier för 2,10 SEK

TR

+ 2,10 SEK 

Observera att för att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste dessa antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den
22 december 2017 eller säljas senast den 20
december 2017.

AKTIE

För dig som har VP-konto:
Om du har dina aktier i
Dignitana på ett VP-konto
framgår antalet teckningsrätter som du har erhållit
av den förtryckta emissionsredovisningen från
Euroclear.




Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter som du erhållit ska
den förtryckta anmälningssedeln från Euroclear användas.

Om du har köpt, sålt eller av annan anledning vill utnyttja ett
annat antal teckningsrätter ska du fylla i och skicka in den särskilda anmälningssedel som kan beställas från Erik Penser Bank
via telefon, e-post eller www.penser.se.



Betalning ska ske
senast den 22
december 2017

För dig som har depå:
Om du har dina aktier i Dignitana på en depå hos bank eller annan förvaltare får du
information från din förvaltare om antalet teckningsrätter som du har erhållit.



För att teckna aktier, följ
instruktioner som du får
från din förvaltare.

Så här tecknar du aktier utan företrädesrätt
För dig som har VP-konto:
Fyll i anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter som finns
att ladda ned på Dignitanas webbplats
samt på www.penser.se.



Anmälningssedeln ska vara
Erik Penser Bank tillhanda senast den 22 december 2017.



Om du blir tilldelad aktier får du
en avräkningsnota som ska betalas
i enlighet med anvisningarna på
denna.

För dig som har depå hos bank/förvaltare:
Teckning och betalning ska ske genom respektive bank/
förvaltare.



För att teckna aktier, följ instruktioner som du får
från din förvaltare.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)
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Nedan följer en översiktlig beskrivning över de marknader vilka Dignitana är verksamt inom. Viss information har inhämtats från externa källor och Bolaget har återgett sådan information korrekt i Prospektet. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har
ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner
till, och kan försäkra sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av den tredje part varifrån informationen
hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Dignitana utvecklar, marknadsför och säljer system för skalpkylning i samband med cellgiftsbehandling (cytostatika). Genom
att kyla ner skalpen under cellgiftsbehandling reduceras risken
för håravfall för patienten. Systemen används idag framförallt
av kvinnor som genomgår cellgiftsbehandling för bröstcancer.
Bolaget har sedan 2015 ett godkännande från det amerikanska
läkemedelsverket US Food and Drug Administration (”FDA”) för
behandling av bröstcancerpatienter. I juli månad 2017 erhöll Dignitana ett utökat marknadsgodkännande från FDA, innebärande
att Dignitana får använda sitt system DigniCap för att minska
håravfallet på patienter som behandlas i USA för solida cancertumörer även i andra delar av kroppen, till exempel prostata, äggstockar, livmoder, lungor och andra vävnader.

avlägsna. Cytostatika ges till patienter antingen direkt i blodet
genom injektion eller som dropp, vilket är det vanligaste förfarandet, eller tas i tablettform. Den administrerade cytostatikan sprids
sedan i kroppen via blodbanan och påverkar alla celler i kroppen
som delar sig ofta, däribland tumörceller.

Onkologi

Alla celler i en cancertumör befinner sig sällan i delningsfas samtidigt när en patient genomgår behandling. Därför krävs det att
patienten behandlas vid upprepande tillfällen under en längre
tid, med en eller fyra veckors intervaller. Vanligtvis genomgår en
cancerpatient mellan sex till tolv behandlingar under ett halvårs
tid eller mer. Om cancer upptäcks vid ett tidigt skede hos en
patient eller om en tumör inte bildat metastaser, kan cytostatikabehandlingar genomföras med kortare intervaller än det som
beskrivs ovan. Typ av cytostatika, mängd, antal behandlingstillfällen samt tidsintervall mellan behandlingar bestäms av den läkare
som behandlar patienten.

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen och antalet
nya cancerfall fortsätter dessutom att öka. Bolaget bedömer att
de vanligaste behandlingsformerna av cancer (kirurgi, strålbehandling och cytostatikabehandling) kommer fortsätta att vara
de dominerande behandlingsformerna under en lång tid framöver. En cytostatikabehandling är dessvärre förknippad med en
del biverkningar. Den mest synbara biverkningen och för många
patienter en av de mest besvärliga är att förlora håret. Ökad livslängd för patienter i kombination med det ökade intresset för
psykoonkologi har skapat ett växande intresse för s k Quality of
Life-produkter (”QoL” d v s livskvalité) inom cancervården, däribland produkter som minskar håravfall vid cytostatikabehandling.

Om cytostatikabehandling

Cytostatika (även benämnt kemoterapi och cellgift) används huvudsakligen för behandling av olika cancersjukdomar. Syftet med
en cytostatikabehandling vid cancer är att slå ut cancertumörer
i kroppen som inte kirurgiska ingrepp eller strålbehandling kan
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En patient kan få cytostatikabehandling både före och efter ett
kirurgiskt ingrepp, som komplement till strålbehandling eller som
enskild behandling. Beroende på vilken typ av cancer som skall
behandlas samt hur långt sjukdomen är utvecklad kan en cytostatikabehandling ha olika syften. En kurativ behandling syftar till att
helt bota sjukdomen medan palliativ behandling avser att lindra
symtom i ett obotligt sjukdomstillstånd.

Även friska celler påverkas

Kortfattat kan cancer beskrivas som en ohämmad och ofta mycket snabb celltillväxt, som i längden hotar att slå ut livsviktiga organ och funktioner i kroppen. Cytostatika verkar huvudsakligen
genom att binda sig till celler som är i delningsfas och orsaka dess
död. De flesta celler som finns i kroppen delar sig regelbundet,
detta för att ersätta skadade eller förbrukade celler. Cytostatika

MARKNADSÖVERSIKT

kan inte skilja på cancerceller och friska, snabbt växande celler. Således är det oundvikligt att dessa friska celler i exempelvis
benmärg, slemhinnor och hårsäckar, drabbas vid en cytostatikabehandling. Detta kan leda till biverkningar såsom försämrade
blodvärden, mag- och tarmbesvär samt håravfall. Friska cellvävnader har vanligen en bra förmåga att återhämta sig och efter
avslutad cytostatikabehandling försvinner dessa biverkningar helt
eller delvis.

Om medicinsk kylning och skalpkylning

Medicinsk kylning appliceras inte bara inom Bolagets huvudområden onkologi utan även inom ett antal andra områden inom
vården som bland annat neonatalvård, hjärtstillestånd, kirurgi,
insomniaproblem, MS och inom idrottsmedicin vid olika former
av idrottsskador.
En individ har i genomsnitt cirka 100 000 hårstrån på huvudet
och varje hårstrå växer i en hårsäck. I skalpen finns små blodkärl som förser celler i hårsäcken med näring och syre samt för
bort slaggprodukter. När en individ genomgår en cytostatikabehandling kommer cytostatika oundvikligen att transporteras
till hårsäcken genom blodkärlen. Genom att kyla ned skalpen
i samband med en cytostatikabehandling dras blodkärlen i skalpen ihop och blir mindre, varigenom mindre blod och följaktligen mindre cytostatikaläkemedel kan passera genom blodkärlen.
Nedkylning av skalpen under en cytostatikabehandling innebär
att en mindre mängd cytostatikaläkemedel når hårsäcken än om
skalpen inte kyls ned, vilket stoppar cellerna i hårsäcken från att
dö. Detta i sin tur medför att håravfall förhindras.

Minskad temperatur
(skalpkylning)

Minskad
blodgenomströmning
(perfusion)

Minskad
förbränning
(metabolism)

Skalpkylningens utveckling historiskt
Att nedkylning av skalpen i samband med cytostatikabehandling reducerade håravfall observerades redan i början av
1970-talet, då påsar fyllda med is placerades på patientens huvud. Metoden visade förvisso minskat håravfall för patienterna,
men var såväl opraktisk för sjukvårdpersonalen som smärtsam
för patienten. Påsar fyllda med is har en begränsad kylförmåga
och det faktum att sjukvårdspersonalen ideligen var tvungen att
byta ispåsarna medförde att metoden aldrig fick någon större
genomslagskraft. Då ispåsarna inte fick något större gehör
vare sig hos patienter eller hos sjukvårdspersonal utvecklades
snart hättor som innehöll cryogel eller frysgel. Hättorna lades
i en frysenhet och kyldes ned till -25° C. Hättorna placerades
därefter på patientens huvud och byttes ut så snart mössan
blivit varm, ungefär var trettionde minut. Även denna metod
av skalpkylning upplevdes av patienterna som obekväm samt av
sjukvårdspersonalen som opraktisk, då de var tvungen att byta
hättor med jämna mellanrum.
Nästa system som togs fram kylde ned patientens skalp med
hjälp av nedkyld luft. Försöken var dock ej framgångsrika. Den
främsta orsaken till detta bedöms vara att luft har dåliga termiska egenskaper och lämpar sig sämre för värmeväxling än
exempelvis frysgel. Därutöver upplevde patienter de luftkylande
systemen som högljudda.
I slutet av 1990-talet lanserades de första kylvätskebaserade
systemen. Kylvätska har goda termiska egenskaper och kan effektivt transportera värme från skalpen. De första system som
utvecklades hade en hel del brister. En mössa genom vilken
kylvätskan cirkulerar utformades genom att en silikonslang lindades och limmades runt ett huvudformat verktyg. Konstruktionen medförde att det bildades luftfickor mellan mössan och
patientens huvud, p g a att kontaktytan mot skalpen blev liten.
Detta resulterade i att patienten kunde få håravfall på delar
av huvudet i ett randigt mönster efter mössans konstruktion.
Vidare pumpade systemet runt kylvätskan med en statisk temperatur, vilket resulterade i att patienten kunde få frostskador
på skalpen.

Mindre upptag och
mindre skada av
cytostatika

Hårceller överlever och håravfall
förhindras
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Biverkningar

En av de biverkningar som patienter upplever som mest besvärande och även den mest synliga är håravfall. Det händer att
patienter som erbjuds att genomgå en cytostatikabehandling
nekar till denna, då en stor rädsla för att förlora håret föreligger.
Av de flesta cytostatika som används idag uppkommer kraftigt
håravfall en till tre veckor efter det att den första behandlingen
har genomförts. Förutom att förlora håret på huvudet, drabbas
patienten även av håravfall på andra delar av kroppen. Efter avslutad cytostatikabehandling växer håret vanligtvis ut igen. Håret
kan ofta ha en annan kvalitet än den ursprungliga, exempelvis
kan rakt hår bli lockigt och ljust hår anta en mörkare nyans. Dessa
förändringar är vanligtvis bestående.
Utöver håravfall kan cytostatika framkalla andra biverkningar såsom illamående, kräkningar, minskad sexlust och depressioner.
Vissa biverkningar är livshotande. Om kumulativa doser av cytostatika överstiger vissa gränsvärden kan detta till exempel orsaka
hjärtinfarkt, leukemi och utslagning av de blodcellsbildande cellerna i benmärgen.

80 procent av deltagarna i
undersökningen ansåg att
skalpkylning är viktigt vid
val av sjukhus.

2%
2%
25%

71%

Definitivt intresserade

Troligtvis intresserade

Troligtvis ointresserade

Definitivt ointresserade

Efter en kort introduktion
till skalpkylning i undersökningen sade 96 procent att
de var intresserade av skalpkylning

Marknadsstudie

Innan Dignitana startade sina marknadsaktiviteter i USA genomförde Bolaget en marknadsstudie på 400 kvinnor över hela USA,
demografisk jämnt fördelade. Studien visade på en stor okunskap
avseende skalpkylning, men också ett stort intresse när deltagarna i marknadsstudien väl förstod vad skalpkylning innebar.
Studien visade också att håravfall var den bieffekt som deltagarna
i marknadsstudien såg som allvarligast. Att visa på att reducerat
håravfall har en positiv effekt för patienternas livskvalitet är av
stor betydelse för att skalpkylning ska bli ersättningsberättigat.
Vidare var 80 procent av deltagarna beredda att byta cancerklinik till en som erbjöd skalpkylning. Att som cancerklinik erbjuda
skalpkylning har i USA också blivit en konkurrensfördel och det
finns exempel på kliniker som subventionerar skalpkylning för
sina patienter i syfte att stärka sitt erbjudande.

Av de 400 kvinnorna i undersökningen var 36 diagnostiserade med cancer.
De rankade håravfall som den värsta bieffekten av behandlingen.

2%
4%
14%
33%

48%

Extremt viktigt

Ganska viktigt

Ganska oviktigt

Extremt oviktigt

Varken eller

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0,0%
Skador på hjärtat
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Minskad
prestationsförmåga,
trötthet

Skador på interna
organ
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Håravfall

Illamående

Slemhinneproblem Hud och/eller nagel
besvär
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Marknadsstorlek

Enligt World Health Organization (WHO) insjuknar varje år 14,1
miljoner personer i cancerrelaterade sjukdomar. Dignitanas system används idag framförallt vid behandling av bröstcancer som
är en av de vanligaste typerna av cancer med omkring 1,7 miljoner diagnostiserade fall år 20121. Bolaget bedömer att cirka 60
procent av de insjuknade bröstcancerpatienterna kan behandlas
med DigniCap-systemet. Bolaget har bedömt att det världen över
finns 20 000 kliniker som genomför cytostatikabehandlingar. Bolaget beräknar att det på nämnda kliniker världen över på årsbasis
utförs fler än tio miljoner behandlingar med cytostatika.

USA
Dignitanas huvudmarknad utgörs idag av USA där Bolaget har
installerade system på nära 100 cancerkliniker. Bolagets system
har fram tills idag främst använts för att reducera håravfall för patienter med bröstcancer. Under juli månad 2017 erhöll dock Dignitana ett utökat marknadsgodkännande från det amerikanska
läkemedelsverket FDA. Beslutet innebär att Dignitana får använda
DigniCap för att minska håravfallet på patienter som behandlas i
USA för solida cancertumörer i andra delar av kroppen, till exempel, prostata, äggstockar, livmoder, lungor och andra vävnader.
Detta innebär en kraftig ökning av Dignitanas potentiella marknad i USA.

Konkurrens

Idag bedömer Bolaget att det finnas två företag som med något
olika lösningar erbjuder skalpkylning i samband med cytostatikabehandling.

Paxman AB
Dignitanans främsta konkurrent är Paxman AB med en installerad bas på över 2 500 system. Likt Dignitana lägger Paxman
stort fokus på den amerikanska marknaden där bolaget erhöll
FDA-godkännande för sitt skalpkylningssystem under våren 2017.
Paxman har ett vätskebaserat system och har temperaturkontrollen i kylanläggningen snarare än vid huvudet. Paxman Coolers Ltd
har under våren 2017 erhållit FDA-godkännande för sitt skalpkylningssystem i USA och är sedan 2017 listat på Nasdaq First
North.3

Penguin Cold Caps Ltd
Ett engelskt bolag som tillhandahåller gelmössor som kyls ner till
cirka -25° C och sedan placeras på patientens huvud. Då mös�sorna inte bibehåller temperaturen måste de bytas med jämna
mellanrum. Penguin Cold Caps hyrs och tas med av patienterna
till sjukhuset. Mössorna är inte godkända av FDA varför patienter
måste använda dessa på egen risk.4

I USA uppstår cirka 255 000 nya fall av bröstcancer varje år och
800 000 nya fall av solida cancertumörer.2 Cirka 60 procent av
bröstcancerfallen och cirka 50 procent av övriga solida cancertumörfall beräknas ha förutsättningar att kunna genomgå skalpkylningsbehandling. Urvalet av de som kan behandlas är beroende
av vilken typ cytostatika som används. I snitt ges varje patient sex
cykler cytostatika under sin behandling av bröstcancer. Dignitana
uppskattar att den amerikanska marknaden för skalpkylning som
ligger närmast inom räckhåll har ett värde på cirka 50 MUSD per
år för bröstcancer. Motsvarande marknad för resterande solida
tumörer beräknas ha ett värde på cirka 140 MUSD per år. I USA
finns omkring 4 000 kliniker där behandling med cytostatika sker.

1. World Cancer Research Fund International, www.wcrf.org
2. www.cancer.org
3. www.paxman.se
4. www.penguincoldcaps.com
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Dignitana AB bedriver verksamhet inom området medicinteknik
och har utvecklat ett patenterat skalpkylningssystem som reducerar håravfall i samband med cytostatikabehandling; DigniCapsystemet. Utvecklingen av DigniCap-systemet har genomförts i
nära samarbete mellan Bolagets utvecklingsavdelning och onkologikliniker på ledande sjukhus i världen. Dignitana utvecklar,
marknadsför och säljer Bolagets befintliga DigniCap-system och
produkter relaterade till systemet. Bolagets produkt har genomgått flera kliniska studier där det har bekräftats att användning
av DigniCap-systemet avsevärt minskar håravfall i samband med
cytostatikabehandling. DigniCap-systemet godkändes av FDA i
december 2015, vilket var ett stort genombrott för Bolaget.

Dignitanas erbjudande
DigniCap-systemet

Dignitana har utvecklat ett automatiserade skalpkylningssystem
som används på patienter som genomgår en cytostatikabehandling, DigniCap-systemet. DigniCap hjälper till att motverka
håravfall som är den mest synliga biverkningen vid en cytostatikabehandling. DigniCap-systemet består av en tätsittande silikonmössa som via slangar och censorer kopplas till en central kyloch styrenhet. Silikonmössorna ser till att cirkulerande kylvätska
kommer i nära kontakt med skalpen. Mössan är försedd med tre
temperatursensorer, varav två kontinuerligt mäter temperaturen
på patientens skalp. Under behandlingens gång skickas temperaturdata till den centrala styrenhet som i sin tur kontrollerar ett
ventilsystem. Detta ser till att skalptemperaturen inte varierar mer
än +/- 0,5° C. Mössans tredje sensor verkar som en säkerhetssensor som med automatik slår av systemet om skalptemperaturen
skulle falla under 0° C. Detta minimerar risken för frostskador på
patientens skalp. Systemet styrs enkelt via en pekskärm.

Silikonmössa
DigniCap-systemets viktigaste komponent är silikonmössan.
Mössan innehåller två av varandra oberoende zoner som regleras
av styrenheten via sensordata. Mössan finns i fyra olika storlekar och är tillverkad av formgjuten silikon med en slät innersida.
Silikon är ett optimalt material för ändamålet; det behåller sina
egenskaper i kyla, är formbart, medför liten risk för överkänslighet och mössans släta insida ger optimal kontakt mellan mössan
och patientens skalp. När silikonmössan placeras på patientens
huvud är den rumstempererad. Behandlingstemperaturen +5° C
uppnås genom en gradvis nedkylning av skalpen och patienten
kan därmed vänja sig vid temperaturminskningen. Över mös�san placeras en isolerande mössa, DigniTherm, som är tillverkad
av neopren. Yttermössan är isolerande samtidigt som den håller
mössan på plats under behandlingen och tillser att maximal kontakt mellan skalpen och silikonmössan uppnås.

Kylenheten
DigniCap-systemets kylenhet är baserad på digital teknologi och
fungerar i princip som ett kylskåp. Kylenheten kyler med hjälp av
en kompressor ned kylvätskan till lämplig temperatur. Kylvätskan
pumpas sedan ut i silikonmössans labyrintformade cirkulationszoner. Enheten kan omedelbart upptäcka och justera eventuella
temperaturförändringar under behandlingens gång. Den automatiska övervakningen av systemet medför begränsade insatser
från sjukvårdspersonalen. DigniCap-systemet har möjlighet att
samtidigt behandla två patienter oberoende av varandra. Systemet är även mobilt och kan således enkelt förflyttas.

DigniCap-systemet är uppbyggt av avancerad teknik som oberoende av yttre faktorer på ett standardiserat och repeterbart sätt
kan säkerställa bästa möjliga resultat och behandling. Den studie
som genomfördes på fem välrenommerade sjukhus i USA i samband med ansökan om FDA-godkännande visade att 70 procent
av patienterna behöll mer än 50 procent av sitt hår.
När en patient genomgår en cytostatikabehandling är det på
förhand omöjligt att avgöra vem som kommer att drabbas av
håravfall. Därför är det väsentligt att alla patienter behandlas
med skalpkylning. Då en cytostatikabehandling kan pågå i flera
timmar beroende på typ av läkemedel och tillvägagångssätt, är
DigniCap-systemet konstruerat så att det med ett enkelt handgrepp går att koppla loss silikonmössan från kylenheten. Således
kan en patient exempelvis besöka toaletten utan att effekten av
skalpkylningsbehandlingen går förlorad. Ett larm ljuder efter det
att patienten har varit bortkopplad från systemet i åtta minuter.
Hittills har Dignitana levererat omkring 500 system runt om i
världen och cirka 15 000 patienter har blivit behandlade med
DigniCap.

DigniCap-systemet
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En behandling med DigniCap steg för steg

Fördelarna med DigniCap-systemet:

Steg 1 - Nedkylning av skalpen

•

Den rumstempererade silikonmössan placeras på patientens huvud och den isolerande mössan placeras på huvudet. DigniCapsystemet kyler därefter stegvis ned patientens skalp till den önskade behandlingstemperaturen. Nedkylningen tar cirka 20 minuter.

•

Steg 2 - Kylning under cytostatikabehandlingen

•

Patienten genomgår i regel cytostatikabehandlingen under cirka
två timmar och bär under tiden silikonmössan, som håller skalpen
nedkyld till en konstant temperatur på cirka +5° C.

•

Steg 3 - Efterkylning

Silikonmössa med patenterade inbyggda temperatursensorer,
vilket inget annat system på marknaden har. Sensorerna ser
till att temperaturen regleras för att bibehålla en konstant
temperatur under hela behandlingen.
Säkerhetssensorn i silikonmössan tillser att behandlingstemperaturen inte sjunker till en skadligt låg nivå.
DigniCap-systemet är det enda skalpkylningssystemet på
marknaden som gradvis kyler ner patientens skalp, vilket möjliggör för patienten att vänja sig vid temperaturnedgången
under behandlingen.
DigniCap-systemet är användarvänligt och kräver minimal
övervakning från sjukvårdspersonalen.

Efter avslutad cytostatikabehandling behåller patienten silikonmössan på under den s k efterkylningsfasen. Denna fas varierar
beroende på läkemedel och dosering, och tar mellan 30 och 90
minuter. Därefter avlägsnas mössan från patientens huvud. En
cytostatikabehandling med DigniCap tar således totalt mellan
cirka tre och fyra timmar.

Vad gör DigniCap-systemet unikt?

Det unika med DigniCap skalpkylningssystem jämfört med andra
system är dels att systemet styrs från sensorer som sitter direkt
i silikonmössan, dels att silikonmössan är uppdelad i två zoner,
vilket medför att man kan styra kyleffekten där den bäst behövs
samt att man inte behöver kyla mer än nödvändigt. Sammanfattningsvis ger det ett system som är skonsamt för patienten.
Det finns idag ett antal konkurrenter på marknaden som arbetar med att reducera håravfall som orsakas av cytostatika. Enligt
Bolagets bedömning finns det dock inget system som visar så
tillfredställande resultat som DigniCap-systemet.

Efter infusion
30-120 min
kylningstid

Före infusion
30 min
kylningstid
Infusionstid

Skalpkylning
klar

Placering av
hättan
Premedicinering

Läkemedelsinfusion
påbörjas

Läkemedelsinfusion
avslutas
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Kunder och slutanvändare

Dignitanas kunder utgörs främst av sjukhus och cancerkliniker
som vill erbjuda skalpkylning till sina patienter. Slutanvändaren
utgörs i dagsläget nästan uteslutande av bröstcancerpatienter.
I juli månad erhöll Dignitana ett utökat FDA-godkännande för
DigniCap innebärande att systemet kan användas vid behandling
av solida cancertumörer i prostata, äggstockar, lungor och andra
vävnader vilket öppnar för att även andra cancerpatienter kan
behandlas med DigniCap i syfte att behålla håret. För Dignitanas
del innebär det utökade FDA-godkännandet att den adresserbara
marknaden blir betydligt större. Detta är av stor betydelse framförallt i USA där Dignitana tar betalt per behandling.

finns några flaskhalsar i produktionen och att befintliga tillverkningspartners klarar av en mångdubbling av den befintliga volymen.

Patent

Dignitana innehar beviljade patent avseende DigniCap för sex
länder i Europa samt för Kina och Japan. Utöver detta har Dignitana två patentansökningar i USA och Sydkorea avseende
DigniCap respektive en patentansökan i USA avseende behandling av stroke, vilka fortfarande är under granskning.

Tillväxtmöjligheter
USA

Affärsmodell

Europa och Asien
I Europa och Asien använder sig Dignitana av distributörer för
att marknadsföra och sälja DigniCap. Systemen säljs styckvis och
för ett fast pris. Sysmex Europe är Bolagets distributör i Europa
där Tyskland, Frankrike och Italien är de största enskilda marknaderna. I Asien använder sig Dignitana av Konica Minolta som
distributör.

USA
I USA tillämpar Dignitana en annan affärsmodell jämfört med
Europa och Asien. Affärsmodellen i USA bygger på att cancerklinikerna hyr systemet för en månatlig avgift samt att patienten
och i vissa fall klinikerna betalar för varje gång DigniCap används,
en s k ”pay-per-treatment”. Hyran uppgår typiskt till mellan 600
- 1 000 dollar per månad och pay-per-treatment avgiften uppgår till mellan 175 - 350 dollar per behandling. Antalet behandlingar skiljer sig åt från patient till patient, men uppgår normalt
till cirka sex stycken. På lite längre sikt innebär affärsmodellen i
USA trögrörliga, förutsägbara intäkter för Bolaget. Till en början
binder dock Dignitana upp en del kapital då det tar en tid innan
systemen är avbetalda.

Produktion

Systemet tillverkas i Åtvidaberg hos Scanfil AB (tidigare PartnerTech AB) och kylmössan tillverkas av TM Rubber i Polen, tidigare
Gotlands Gummifabrik AB. Bolagets bedömning är att det inte

USA är den enskilt viktigaste marknaden för Dignitana och utgör, tack vare storlek och affärsmodell, en betydande tillväxt- och
lönsamhetspotential för Bolaget. Sedan godkännandet av FDA
i december 2015 har Dignitana byggt upp en egen organisation i USA, med kontor i Dallas. Bolaget tog över en befintlig
verksamhet med fyra säljare som var aktiva inom skalpkylning.
Marknaden drivs av behov från både kliniker, vilka vill erbjuda
skalpkylning som en konkurrensfördel, och patienter. Bolaget
har rönt stor uppmärksamhet i USA och varit med i några av
de största nyhetsprogrammen såsom ABC, Bloombergs, CBS och
NBC. Dignitana har sedan erhållet FDA-godkännande sålt system
till omkring 90 cancerkliniker i 21 olika stater.

Organisationsförstärkning
För att tillvarata den marknadspotentialen som finns i USA avser
Dignitana att ytterligare stärka organisationen med personal inom
klinisk support, marknad och försäljning för att på så sätt skala
upp verksamheten för fortsatt stark expansion. Då Dignitana tar
betalt per användning av systemen är det av stor vikt att utbilda
personal, patienter och marknaden. Bolaget har idag anställda
inom klinisk support som på plats utbildar personal på cancerkliniker i hur systemen ska användas. Genom att tillhandahålla
klinisk support kan användandet av systemen och intäkterna till
Dignitana ökas. Då behandlingsmetoden är ny i USA är det också
av stor vikt att göra patienter medvetna om behandlingsmetoden.

Region/Säljkanal
USA
- Egen säljorganisation-
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Leasing och ”Pay per treatment”

ASIEN
- Försäljning via Konica Minolta -

Försäljning som ”Stand-alone”-system

EUROPA
- Försäljning via Sysmex -

Försäljning som ”Stand-alone”-system
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Illustration över Dignitanas försäljningskanaler. Bolagets viktigaste marknad är
USA där Dignitana idag har egen sälj- och
marknadsföringsorganisation. Bolaget har
även inlett överfasning av produktion,
produktutveckling, logistik och kvalitetssäkring till USA.
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Ersättning för behandling med DigniCap
I USA betalas den största delen av sjukvården av privata försäkringsbolag till skillnad mot Sverige och de flesta andra I-länder
där det finns allmänna system för medborgares tillgång till sjukvård. Detta innebär att den enskilda medborgaren i USA behöver
teckna en försäkring för att inte behöva betala sin sjukvård själv.
De allra flesta amerikaner har en försäkring via sin arbetsgivare
medan personer över 65 kan ansluta sig till Medicare som är
ett offentligt finansierat sjukvårdssystem. Då all sjukvård i regel
betalas genom försäkringsbolag behöver den typ av behandling
som medborgaren önskar vara godkänd för ersättning genom
försäkringsbolaget. Det engelska ordet för denna ersättning är
reimbursement. Stora delar av medicinteknikbranschen i USA är
beroende av denna ersättning som inkomst.
I dagsläget är inte skalpkylning en ersättningsberättigad behandling, vilket betyder att den enskilda patienten själv måste stå
för kostnaden för behandlingen, oavsett om hon eller han har
en sjukvårdsförsäkring eller ej. Dignitana arbetar aktivt för att
skalpkylning ska bli en ersättningsberättigad behandling så att
patienten själv inte ska behöva bekosta behandlingen. I det fall
skalpkylning skulle bli ersättningsberättigat skulle det sannolikt
innebära en markant ökning av antal behandlingar samt bidra till
att fler cancerpatienter kan behålla sitt hår vid cellgiftsbehandling. Det är i dagsläget svårt att säga när eller om skalpkylning
blir ersättningsberättigat, men Dignitana arbetar aktivt för att så
ska bli fallet. Under tiden har Dignitana varit med och startat
den ideella organisationen HairToStay som syftar till att finansiera
skalpkylningsbehandling för de patienter som själva inte har tillräckliga medel för detta. HairToStay har till dags dato hjälp över
500 patienter att behålla håret genom finansiella bidrag.

Utökat användningsområde för DigniCap
Under juli månad 2017 erhöll Dignitana ett utökat marknadsgodkännande från det amerikanska läkemedelsverket FDA. Beslutet
innebär att Dignitana får använda dess medicinska teknik DigniCap för att minska håravfallet på patienter som behandlas i USA
för solida cancertumörer i andra delar av kroppen, till exempel,
prostata, äggstockar, livmoder, lungor och andra vävnader. Detta
innebär att Dignitanas adresserbara marknad i USA ökat kraftigt.
Mot denna bakgrund är det rimligt att anta att användandet av
DigniCap kommer att öka och således också Dignitanas intäkter
då Bolaget tar betalt per behandling.

Övriga världen
Sedan FDA-godkännandet år 2015 har Dignitana i huvudsak
fokuserat på den amerikanska marknaden, men ser även goda
tillväxtmöjligheter i övriga världen. Som ett led av att Bolaget
framgångsrikt lanserat DigniCap på den amerikanska marknaden har Dignitana upplevt ett ökat intresse och aktivitet hos sina
distributörer Konica Minolta och Sysmex Europe. Exempelvis har
Konica Minolta som innehar försäljningsrättigheter i Japan på
eget initiativ påbörjat processen för att erhålla regulatoriskt tillstånd i Japan. Dignitana kommer även framöver att i huvudsak
fokusera på USA, men samtidigt ge fullt stöd till sina distributörer
som har en stark tro på produkten.

Produktutveckling

Dignitana bedriver vidareutveckling av Bolagets befintliga DigniCap-system i syfte att öka användarvänligheten och sänka produktionskostnaden för systemet. Det nya systemet kommer att
vara mindre och vara lättare för kunder att installera och handha.
Därtill kommer systemet endast att behandla en patient i taget.
Systemet beräknas vara klart i slutet av 2018 och kosta omkring
10 MSEK att utveckla.

Organisation

Dignitana AB har sitt huvudkontor i Lund samt ett kontor i Dallas
USA varifrån det helägda amerikanska dotterbolaget Dignitana
Inc bedriver sin verksamhet. Verksamheten är idag uppdelad så
att produktutveckling, produktion, logistik, och kvalitetssäkring
bedrivs från huvudkontoret medan klinisk support, marknad och
försäljning bedrivs från kontoret i USA.
Dignitana AB har för avsikt att flytta befintlig verksamhet i Lund,
där Bolaget har sitt huvudkontor, till Bolagets dotterbolag i USA.
Bolaget har under december månad 2017 påbörjat flytten vilken
beräknas vara klar omkring mitten av 2018. Det är Dignitana
AB:s målsättning att åtgärden ska förbättra Bolagets möjligheter
att effektivisera verksamheten. Genom att samla alla resurser på
Dignitanas huvudmarknad USA skapas synergieffekter på både
kort och lång sikt. Styrelsen för Dignitana bedömer att åtgärderna
medför engångskostnader för överfasningen på cirka 3 MSEK.
När de är tagna beräknar Dignitana att kunna genomföra kostnadsbesparingar om cirka 15 MSEK på årlig basis, med start i andra kvartalet 2018 för att slå igenom fullt ut under slutet av 2018.

Utmaningar

Då skalpkylning verkar genom att reducera blodtillförseln och
därmed även kemoterapitillförseln lokalt i skalpen, finns det en
teoretisk risk att cancerceller skulle kunna överleva i skalpområdet. Hos patienter med bröstcancer har det därför funnits en
oro för skalpmetastaser som följd av skalpkylning. Bolaget har
låtit sammanställa litteraturen kring detta och under den senaste
tiden har bevisen för att detta är en teoretisk risk och inte en
faktisk risk stärkts genom nya publikationer. FDA har nu godkänt följande formulering kring skalpmetastaser i Dignitanas
patientinformation; ”Baserat på den medicinska litteraturen så
är skalpmetastaser ovanligt förekommande (skalpmetastas som
första återfall sker hos 1 av 4 000 patienter, och hos 1 av 100
patienter som redan har andra metastaser). Risken för skalpmetastaser verkar inte skilja sig mellan patienter som använt och
som inte använt skalpkylning.”
På vissa sjukhus finns det resursbrist och personalen har svårt att
ta sig an ytterligare arbetsuppgifter som införandet av en skalpkylningsteknik skulle innebära.
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HISTORIK

Dignitana bedrev fram till 2007 verksamhet främst i Skandinavien
och startades i princip om i slutet av 2007 med nya ägare, styrelse
och VD och verksamheten fördes över till ett nytt bolag genom
en inkråmsaffär. Nedan redogörs för väsentliga händelser i Bolagets utveckling sedan dess:
2008
• Bolaget utvecklar nästa generations DigniCap och fokuserar
på att sälja ut befintligt lager av den tidigare generationen.
• Ett flertal internationella distributörsavtal sluts för lansering av
den nya DigniCap-generationen under 2009.
2009
• Under 2009 fokuserar Dignitana på utveckling, testning och
validering av den andra generationen DigniCap i samarbete
med nyckelkunder.
• Bolaget listas på AktieTorget och genomförde i samband med
detta en nyemission på cirka 15 MSEK.
2010
• Bolaget genomför en företrädesemission på cirka 10 MSEK.
• Dotterbolaget BrainCool AB etableras för att driva en satsning
på skalpkylning för strokepatienter.
• Bolaget påbörjar kliniska undersökningar i USA som ett första
steg mot att få DigniCap-systemet FDA-godkänt.
• Genom utnyttjande av teckningsoptioner tillförs Bolaget cirka
19 MSEK.
2011
• Dignitana presenterar kliniska resultat avseende DigniCap på
den 12:e internationella bröstcancerkonferensen i St. Gallen.
• Den europeiska patentorganisationen EPO och det kinesiska
patentverket beviljar Bolaget patent för den nya generationens DigniCap.
• Bolaget offentliggör ett distributions- och licensavtal med
Konica Minolta som innebär att Konica Minolta får exklusiv
rätt att sälja DigniCap-systemet i Japan, Kina och Indien.
• Dotterbolaget BrainCool AB går vidare med patentansökan i
USA för skalpkylning vid stroke-behandling.
• Bolaget listas på Nasdaq First North.
2012
• Dignitana tecknar ett distributionsavtal med Sysmex för ett
flertal marknader i Europa.
• PartnerTech tecknar samarbetsavtal med Dignitana.
• Dignitana genomför nyemission om cirka 35 MSEK för fortsatt snabb tillväxt och satsning på brain cool-verksamheten.
2013
• Dignitana erhåller patent i Japan.
• Dignitana genomför en riktad emission om cirka 14 MSEK.
• Genom utnyttjande av teckningsoptioner tillförs Bolaget cirka
4 MSEK.
2014
• Dignitana erhåller marknadsgodkännande i Kina.
• Dotterbolaget BrainCool AB delas ut till Bolagets aktieägare.
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2015
• Dignitana AB genomför företrädesemission om cirka 17
MSEK.
• FDA omvandlar Dignitanas PMA-ansökan till en de novo regulatory 510(k).
• Dignitana startar dotterbolag i USA.
• Bolaget genomför riktad nyemission om cirka 28 MSEK.
• Bolaget erhåller patent i USA.
• Dignitana erhåller U.S. FDA-godkännande för skalpkylningssystemet DigniCap.
2016
• Dignitana genomför nyemissioner om cirka 53 MSEK fördelat
på riktad nyemission om cirka 33 MSEK samt företrädesemission om cirka 20 MSEK.
2017
• FDA ger utökat godkännande för DigniCap i USA – omfattar
nu solida cancertumörer.
• Dignitana ingår avtal med Union Business Leasing avseende
rörelsekapitalfinansiering.
• För att säkerställa en lyckosam integration av DigniCap-systemet lanserar Dignitana ett integrationsprogram för att kunna
ge omfattande och kontinuerlig utbildning och support till
kliniska partners.
• Dignitana reviderar tidigare kommunicerad målsättning påverkad av bl a ett två månader långt produktionsstopp i samband med att en leverantör flyttar sin verksamet.
• Bolagets största kund, Memorial Sloan Kettering (MSK), begär att få omförhandla sitt långsiktiga avtal för att ersätta
detta med ett avtal som innebär en kortsiktig löpande relation. MSK ser över sina behandlingsprocesser. Detta innebär
förändringar i Dignitanas kortsiktiga finansieringsstruktur,
vilket leder till att Bolagets rörelsekapital kommer att vara
förbrukat redan i mitten av november.
• Dignitana beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
• Dignitana har för avsikt att omlokalisera verksamheten från
sitt huvudkontor i Lund till sitt dotterbolag i USA.
• William Cronin utses till ny VD i Dignitana AB, med tillträde
under första kvartalet 2018
• En av New Jerseys största sjukvårdskedjor kommer att erbjuda
DigniCap för att minska håravfall vid cellgiftsbehandling. Ytterligare medicinska centra i South Carolina, Kalifornien och
Washington DC ingår också avtal.
• En extra bolagsstämma i Dignitana beslutar om att godkänna
styrelsens förslag om Företrädesemission samt om ändrad bolagsordning.
• Dignitana lanserar DigniTherm Click Cap, en mer anpassningsbar skalpkyningsmössa som utvecklats i sammarbete
med Boa Technology.

UTVALD FINANSIELL INFORMATION

I detta avsnitt presenteras utvald finansiell information för Dignitana avseende räkenskapsåren 2016 samt 2015 och perioden 1 januari
– 30 september 2017 med jämförelsesiffror för samma period 2016.
Informationen för räkenskapsåret 2016 och 2015 är hämtad från Bolagets reviderade årsredovisningar, vilka har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Uppgifter
motsvarande oreviderade koncernräkenskaper för perioden 1 januari – 30 september 2017 och samma period 2016 har hämtats från
Bolagets delårsrapport, vilken upprättats i enlighet med redovisningsprinciperna ovan.
Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar med tillhörande
noter för räkenskapsåren 2016 och 2015 samt den oreviderade informationen i Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30
september 2017 och 2016, vilka har införlivats i Prospektet genom hänvisning.
Resultaträkning för koncernen
KSEK

1 januari - 30 september

1 januari - 31 december

2017 (ej reviderad)

2016 (ej reviderad)

2016 (reviderad)

2015 (reviderad)

16 436

4 900

8 902

4 749

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

15

65

159

900

143

35

61

152

16 594

5 001

9 122

5 801

-2 900

-1 922

-3 417

-2 821

Övriga externa kostnader

-20 231

-12 189

-19 580

-11 204

Personalkostnader

-16 580

-9 814

-16 565

-7 737

-4 707

-2 627

-3 950

-656

-45

-175

-215

-179

Summa rörelsens kostnader

-44 464

-26 727

-43 727

-22 597

Rörelseresultat

-27 869

-21 726

-34 605

-16 796

2

1 087

2 341

256

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

Av- och nedskrivningar på materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 393

-5

-5

-29

Summa resultat från finansiella poster

-1 392

1 082

2 336

227

-29 261

-20 645

-32 269

-16 569

-

-

-

-

-29 261

-20 645

-32 269

-16 569

Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
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UTVALD FINANSIELL INFORMATION

Balansräkning för
koncernen, KSEK

2017-09-30
(ej reviderad)

2016-09-30
(ej reviderad)

2016-12-31
(reviderad)

2015-12-31
(reviderad)

12 204

13 568

13 862

13 884

Inventarier, verktyg och
installationer

17 069

7 665

9 692

2 066

Summa anläggningstillgångar

29 274

21 233

23 554

15 950

4 268

3 389

2 481

9 260

74

1 106

-

817

3 095

1 334

3 061

325

414

371

228

88

1 206

593

791

1 636

616

787

855

522

6 192

42 342

32 864

19 042

Summa omsättningstillgångar

15 865

49 922

40 280

31 690

Summa tillgångar

45 138

71 155

63 834

47 640

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Kassa och bank
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UTVALD FINANSIELL INFORMATION

Balansräkning för
koncernen, KSEK

2017-09-30
(ej reviderad)

2016-09-30
(ej reviderad)

2016-12-31
(reviderad)

2015-12-31
(reviderad)

20 274

20 274

20 274

16 774

2 636

1 182

2 180

-

33 006

66 650

22 240

3 291

-

-

43 445

37 290

-29 261

-20 645

-32 269

-16 569

26 655

67 461

55 870

40 786

Skulder till kreditinstitut

11 430

-

-

-

Summa långfristiga skulder

11 430

-

-

-

4 409

1 782

3 529

5 221

420

314

412

235

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 224

1 598

4 023

1 398

Summa kortfristiga skulder

7 053

3 694

7 964

6 854

45 138

71 155

63 834

47 640

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel
Överkursfond
Periodens resultat
Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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UTVALD FINANSIELL INFORMATION

Kassaflödesanalys för koncernen
KSEK

1 januari - 30 september

1 januari - 31 december

2017 (ej reviderad)

2016 (ej reviderad)

2016 (reviderad)

2015 (reviderad)

-27 869

-21 726

-34 604

-16 795

4 692

2 939

4 083

100

2

1

1

-

-354

-5

-5

-16

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella
poster
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet, mm
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Ökning/minskning varulager

-11 105

-1 174

-1 039

-7 400

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

-395

571

-151

2 393

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

-1 952

-3 332

1 110

297

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-36 980

-22 726

-30 605

-21 421

Förvärv av anläggningstillgångar

-1 168

-1 293

-2 926

-3 407

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 168

-1 293

-2 926

-3 407

Nyemission

-

52 499

52 499

44 994

Emissionskostnad

-

-5 554

-5 554

-2 609

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

124

358

358

381

Förändring långfristiga skulder

Utställda optioner

11 430

-

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11 554

47 303

47 303

42 766

-26 594

23 283

13 772

17 938

32 864

19 042

19 042

1 094

-78

17

50

10

6 192

42 342

32 864

19 042

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Omräkningsdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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En del av de nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt Dignitanas tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering. Dignitana bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom Dignitana
har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt.
Nyckeltalen i nedan tabell har inte reviderats.
Nyckeltal för koncernen

1 januari - 30 september

1 januari - 31 december

2017

2016

2016

2015

Rörelsemarginal, %

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

Vinstmarginal, %

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

Avkastning på eget kapital, %

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

59,2%

94,8%

87,5%

85,6%

0,69

0,05

0,14

0,17

26 655

67 461

55 870

40 786

-36 980

-22 726

-30 605

-21 421

23

18

17

12

20 274 112

20 274 112

20 274 112

16 774 164

Soliditet, %
Skuldsättningsgrad, ggr
Eget kapital, KSEK
Operativt kassaflöde, KSEK
Antal anställda, st
Antal aktier vid periodens utgång, st
Resultat per aktie, kr

-1,44

-1,02

-1,59

-0,99

Eget kapital per aktie, kr

1,32

3,33

2,76

2,43

Utdelning per aktie, kr

0,00

0,00

0,00

0,00

* Ej definierade enligt Bolagets tillämpade redovisningsregler

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal

Periodens rörelseresultat i procent av total omsättning. Nyckeltalet anger hur stor del av omsättningen som blir kvar till att täcka
räntor, skatt och ge eventuell vinst.

Operativt kassaflöde
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten. Posten ger
en bild av Bolagets operationella kassaflöde exkluderande kassaflöde från eventuella investeringar och finansiering.

Antal anställda

Vinstmarginal

Antalet anställda baserat på heltidstjänster vid slutet av perioden.

Periodens resultat i procent av omsättningen. Nyckeltalet ger över
tid en bild av Bolagets resultatutveckling.

Resultat per aktie

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och
obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Nyckeltalet ger en bild av Dignitanas räntabilitet på eget kapital.

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Nyckeltalet ger
en bild av hur stor andel av tillgångarna som har finansierats av
ägarna.

Periodens resultat delat med antal utestående aktier vid periodens utgång. Nyckeltalet visar Bolagets resultat allokerat till varse
utestående aktie.

Eget kapital per aktie
Redovisat eget kapital delat med antal utestående aktier vid periodens utgång. Nyckeltalet ger en bild av hur mycket kapital per
aktie som är hänförligt till aktieägarna.

Utdelning per aktie
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid
utdelningstillfället.

Skuldsättningsgrad
Bolagets totala skulder i relation till eget kapital. Nyckeltalet ger
visar över tid hur skuldsättningen i Bolaget utvecklas.
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Intäkter och kostnader

Från och med Q3, 2015 innehåller rapporterna från Dignitana
AB en koncernredovisning, som förutom moderbolaget även inkluderar dotterbolaget Dignitana Inc. i USA. Löpande kostnader
relaterade till den amerikanska verksamheten tas i Dignitana Inc.
Övergripande kostnader, såsom regulatoriska frågor, kvalitet, FDA
och produktutveckling tas fortsatt i moderbolaget.
Dignitana Inc. fakturerar varje månad sjukhusen en fast hyresavgift för DigniCap och en rörlig avgift baserad på antal genomförda behandlingar. Då Dignitana AB fortfarande äger systemen
kommer en del av denna intäkt att föras över till moderbolaget.
System som säljs i övriga världen intäktsförs i Dignitana AB.
Mellan Dignitana AB och Dignitana Inc. har ett transferprisavtal
upprättats för att reglera hur resultatet skall fördelas mellan bolagen. Övriga externa kostnader i Dignitana AB innehåller bland
annat kostnader relaterat till transferprisavtalet mellan bolagen.
Anläggningstillgångarna i Dignitana AB fortsätter att öka då de
DigniCap system som hyrs ut till kunder i USA aktiveras som tillgångar och skrivs av på fem år.

Resultaträkning

Jämförelse mellan perioderna januari till september
2017 och januari till september 2016
Bolagets nettoomsättning ökade från 4 900 KSEK till 16 436
KSEK för perioden 1 januari till 30 september 2017 jämfört med
perioden 1 januari till 30 september 2016, vilket motsvarar en ökning om cirka 235 procent. Ökningen beror främst på det ökande
antalet installationer och behandlingar på den amerikanska marknaden. Övriga rörelseintäkter uppgick till 143 KSEK, jämfört med
35 KSEK för perioden 1 januari till 30 september 2016. Rörelsens
kostnader uppgick under perioden januari till september 2017
till 44 464 KSEK och avsåg huvudsakligen övriga externa kostnader och personalkostnader, detta är en ökning om 17 737 KSEK
jämfört med motsvarande period 2016. Ökningen är främst hänförlig till ökade kostnader för personal, handelsvaror samt övriga
externa kostnader. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27
869 KSEK, jämfört med -21 726 KSEK för motsvarande period
2016. Periodens resultat uppgick till -29 261 KSEK, jämfört med
-20 645 KSEK motsvarande period 2016.

Jämförelse mellan perioderna januari till december
2016 och januari till december 2015
Bolagets nettoomsättning ökade från 4 749 KSEK till 8 902 KSEK
för perioden 1 januari till 31 december 2016 jämfört med perioden 1 januari till 31 december 2015, vilket motsvarar en ökning
om cirka 87,4 procent. Ökningen beror främst på det ökande
antalet installationer och behandlingar på den amerikanska marknaden. Övriga rörelseintäkter uppgick till 61 KSEK, jämfört med
152 KSEK för perioden 1 januari till 31 december 2015. Rörelsens
kostnader uppgick under perioden januari till december 2016 till
-43 727 KSEK och avsåg huvudsakligen personalkostnader och
övriga externa kostnader, detta är en ökning med 21 130 KSEK
jämfört med motsvarande period 2015. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -34 605 KSEK, jämfört med -16 796 KSEK för
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motsvarande period 2015. Periodens resultat uppgick till -32 269
KSEK, jämfört med -16 569 KSEK för räkenskapsåret 2015.

Finansiell ställning

30 september 2017 jämfört med 30 september 2016
Dignitanas balansomslutning per den 30 september 2017 uppgick till 45 138 KSEK jämfört med 71 155 KSEK den 30 september 2016. Totala anläggningstillgångar uppgick till 29 274
KSEK den 30 september 2017 jämfört med 21 233 KSEK den 30
september 2016. Totala omsättningstillgångar minskade från 49
922 KSEK den 30 september 2016 till 15 865 KSEK den 30 juni
2017. Minskningen beror främst på minskad kassa som en följd
av Bolagets negativa resultat.
Kortfristiga skulder uppgick till 7 053 KSEK per den 30 september
2017, jämfört med 3 694 KSEK. Eget kapital minskade med 40
806 KSEK från 67 461 KSEK den 30 september 2016 till 26 655
KSEK den 30 juni 2017. Bolaget har per den sista september
2017 långfristiga skulder om 11 430 KSEK jämfört med 0 KSEK
per den 30 september 2016.

31 december 2016 jämfört med 31 december 2015
Dignitanas balansomslutning per den 31 december 2016 uppgick
till 63 834 KSEK jämfört med 47 640 KSEK den 31 december
2015. Totala anläggningstillgångar uppgick till 23 554 KSEK den
31 december 2016 jämfört med 15 950 KSEK den 31 december
2015. Ökningen beror främst av ökade materiella anläggningstillgångar, främst bestående av de system som Dignitana hyr ut
till kunder i USA. Totala omsättningstillgångar ökade från 31 690
KSEK den 31 december 2015 till 40 280 KSEK den 31 december
2016. Ökningen beror främst på en ökning av kassa och bank
som en följd av den genomförda nyemissionen under 2016.
Kortfristiga skulder uppgick till 7 964 KSEK den 31 december
2016 jämfört med 6 854 KSEK den 31 december 2015. Eget
kapital ökade från 40 786 KSEK till 55 870 KSEK.

Kassaflöde

Jämförelse mellan perioderna januari till september
2017 och januari till september 2016
Under perioden 1 januari till 30 september 2017 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till – 36 980 KSEK, jämfört
med motsvarande period 2016 då posten uppgick till -22 726
KSEK Kassaflöde använt till investeringar uppgick till -1 168 KSEK
under perioden 2017, jämfört med -1 293 KSEK för perioden
2016. Kassaflödet från finansieringsverksamheten minskade från
47 303 KSEK januari till september 2016 till 11 554 KSEK under
motsvarande period 2017, vilket främst kan förklaras av att bolagets genomförda nyemission under 2016. Kassaflödet för perioden uppgick därmed till – 26 594 KSEK, jämfört med föregående
års period då kassaflödet uppgick till 23 283 KSEK.

Jämförelse mellan perioderna januari till december
2016 och januari till december 2015
Under perioden 1 januari till 31 december 2016 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -30 605 KSEK, jämfört
med perioden 1 januari till 31 december 2015 då kassaflödet från
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den löpande verksamheten uppgick till -21 421 KSEK. Ökningen
beror främst på det negativa rörelseresultatet för räkenskapsåret
2016. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -2
926 KSEK för perioden 2016, en minskning från motsvarande
period 2015 då posten uppgick till -3 407 KSEK. Skillnaden är
främst hänförlig till en minskning av investeringar i immateriella
anläggningstillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 47 303 KSEK för räkenskapsåret 2016, jämfört
med 42 766 KSEK för räkenskapsåret 2015. Kassaflödet för perioden 2016 uppgick därmed till 13 772 KSEK, en minskning jämfört med perioden 2016 då kassaflödet uppgick till 17 938 KSEK.
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EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN
FINANSIELL INFORMATION

Tabellerna nedan återger information om Dignitanas eget kapital och räntebärande skuldsättning per den 30 september 2017. Bolagets eget kapital uppgick till 26 655 KSEK, varav aktiekapital uppgick till 20 274 KSEK. Bolagets räntebärande skulder per den 30
september 2017 uppgick till 11 430 KSEK.
Utöver detta finns inga begränsningar i användningen av kapital som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.

Eget kapital och skulder, KSEK

30 sep 2017
0

Mot säkerhet

1

4 115

Blancokrediter

0

Summa kortfristiga skulder

4 115

A. Kassa
B. Likvida medel1
C. Lätt realiserbara värdepapper
D. Summa likviditet (A+B+C)
E. Kortfristiga fordringar

Långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen

30 sep 2017

Likviditet

Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen

Nettoskuldsättning, KSEK

0
6 192
0
6 192
0

0

Mot säkerhet

1

Blancokrediter
Summa långfristiga skulder

7 315
0
7 315

F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut
G. Kortfristig del av långfristiga skulder
H. Andra kortfristiga skulder
I. Kortfristig skuldsättning (F+G+H)

0
4 115
0
4 115

Eget kapital
Aktiekapital

20 274

J. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D)

-2 077

Reserver

2 636

K. Långfristiga skulder till kreditinstitut

7 315

Balanserat resultat inklusive årets resultat

3 745

L. Emitterade obligationer

26 655

M. Andra långfristiga skulder

Summa eget kapital och räntebärande skulder

38 085

N. Långfristig skuldsättning (K+L+M)

7 315

O. Nettoskuldsättning (J+N)

5 238

1. Utgörs av krediten hos UBL. Säkerheten utgörs av den aktuella maskinen
och kundfordringar med koppling till densamma.

Uttalande angående rörelsekapital

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte
är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv
månaderna. Med beaktande av löpande kassaflöde från verksamheten, befintlig kassa som per den 30 september uppgick till 6,2
MSEK samt upptagen bryggkredit om 5 MSEK, bedöms det befintliga rörelsekapitalet vid tidpunkten för Prospektets daterande
täcka kapitalbehov till och med januari 2018.
Mot bakgrund av ovanstående har Bolagets styrelse beslutat genomföra Företrädesemissionen om sammanlagt cirka 42,6 MSEK
före emissionskostnader. Underskottet av rörelsekapital för den
kommande tolvmånadersperioden beräknas uppgå till cirka 23
MSEK under förutsättning att Bolaget inte tillförs kapital genom
Företrädesemissionen.
Tillförd likvid från emissionen ska i första hand användas för att
återbetala brygglån om 5 MSEK, i andra hand för att täcka lö-
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1. Utgörs av banktillgodohavanden.
2. Negativt tal innebär att Bolaget har en nettokassa, innebärande att tillgänglig likviditet överstiger kortfristiga räntebärande skulder.

pande underskott av den operationella verksamheten i Bolaget
och som under 2018 uppskattas uppgå till omkring 23 MSEK,
inklusive rekrytering av ytterligare personal inom försäljning och
klinisk support. I tredje hand ska likviden användas för utveckling
av DigniCap-systemet som beräknas kosta omkring 10 MSEK.
Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser och
emissionsgarantier om totalt cirka 39,1 MSEK. Emissionsgarantier
och teckningsförbindelser har inte säkerställts genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang. Skulle den
förväntade emissionslikviden – trots föreliggande tecknings och
garantiåtaganden – inte inflyta som planerat och skulle Dignitana
inte lyckas generera ytterligare intäkter eller genomföra kostnadsneddragningar, kan Bolaget tvingas behöva undersöka alternativa
finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller
att minska ambitionsnivån för tillväxt och produktutveckling till
dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kan i ett sådant
läge även behöva överväga att avyttra delar av verksamheten.

EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

•

Bolagets immateriella anläggningstillgångar består av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och uppgick per den 30 september 2017 till 12 204 KSEK (13 568).

•

Materiella anläggningstillgångar
Bolagets materiella anläggningstillgångar består av främst av de
system som Dignitana hyr ut till kunder i USA och uppgick per
den 30 september 2017 till 17 069 KSEK (7 665).

•

Investeringar

Uppgift om huvudsakliga investeringar, inklusive belopp, för vart
och ett av de räkenskaper som omfattas av den historiska finansiella informationen, till och med den dag Prospektet är daterat.
KSEK

•
•

Jan – Sept
2017

2016

2015

Immateriella anläggningstillgångar

440

2 175

3 107

Materiella anläggningstillgångar

728

751

300

Finansiella anläggningstillågar

0

0

0

•

1 168

2 926

3 407

•

Summa

Pågående investeringar och åtaganden om framtida
investeringar
Under 2018 kommer Dignitana att utveckla nästa generations
DigniCap-system vilket beräknas kosta omkring 10 MSEK. Utöver
utveckling av nytt system har Dignitana inga pågående väsentliga
investeringar eller framtida investeringar som styrelsen har gjort
klara åtaganden om.

•
•

DigniCap vid deras klinik i Oceanport, New Jersey.
Dignitana meddelar att nästa generation av företagets skalpkylningssystem kommer att utvecklas och introduceras under
2018.
Dignitana meddelar att den beräknade tidpunkten för att
uppnå nollresultat, första kvartalet 2018, har flyttats fram till
fjärde kvartalet 2018.
Dignitanas största kund, Memorial Sloan Kettering (MSK), har
begärt att få omförhandla sitt långsiktiga avtal för att ersätta
det med ett avtal som innebär en kortsiktig, löpande relation.
Detta innebär förändringar i Dignitanas kortfristiga finansieringsstruktur och medför att bolagets rörelsekapital kommer
att vara förbrukat redan i mitten av november.
Dignitanas styrelse har beslutat om en nyemission om 42,6
MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Dignitana har för avsikt att omlokalisera verksamheten från
sitt huvudkontor i Lund till sitt dotterbolag i USA.
William Cronin utses till ny VD i Dignitana AB, med tillträde
under första kvartalet 2018
En av New Jerseys största sjukvårdskedjor kommer att erbjuda
DigniCap för att minska håravfall vid cellgiftsbehandling. Ytterligare medicinska centra i South Carolina, Kalifornien och
Washington DC ingår också avtal.
En extra bolagsstämma i Dignitana beslutar om att godkänna
styrelsens förslag om Företrädesemission samt om ändrad bolagsordning.
Dignitana lanserar DigniTherm Click Cap, en mer anpassningsbar skalpkyningsmössa som utvecklats i sammarbete
med Boa Technology.

Utöver ovanstående har det inte förekommit några väsentliga
förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning
på marknaden sedan den 30 september 2017.

Tendenser och framtidsutsikter

Bolaget känner inte till tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella
fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser, offentliga,
ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska
åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller skulle
kunna påverka Bolagets verksamhet.

Väsentliga händelser efter den senaste rapportperiodens utgång
•

•
•

Den 3 oktober tecknade Dignitana ett avtal med UCLA, som
var ett av sjukhusen i den kliniska studien för DigniCap i USA.
UCLA hör till ett av de 50 högst rankade cancercentren i USA
och har blivit utsett till NCI-designerat cancercenter av det
nationella cancerinstitutet (National Cancer Institute, NCI).
Den 11 oktober ingick Dignitana ett avtal med Cancer Specialists of North Florida för installation av DigniCap på åtta
kliniker i Jacksonville, Florida.
Den 13 oktober slöts ett avtal med RWJBarnabas Health,
ett av de största vårdnätverken i New Jersey, om att erbjuda
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Aktier och aktiekapital

Före Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 20
274 112,00 SEK och fördelas på 20 274 112 aktier, envar med
ett kvotvärde om 1,00 SEK. Bolaget har endast ett aktieslag. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 20 000 000 SEK och högst
80 000 000,00 SEK. Antal aktier skall utgöra lägst 20 000 000
aktier och högst 80 000 000 aktier. Ovan gränser för aktiekapital
och antal aktier beslutades om på extra bolagsstämma den 4
december 2017.
Aktierna är denominerade i SEK och har emitterats i enlighet med
bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). Dignitana är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför
inga fysiska aktiebrev utfärdas. Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda
aktieboken. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.
Varje aktie berättigar till en (1) röst på Dignitanas bolagsstämma.
Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för
fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Aktieägare har
normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen,
såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst.
Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren
innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. Dignitanas aktier är inte föremål för erbjudande som
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.
Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden
beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Bemyndigande

Vid årsstämma i Dignitana den 2 juni 2017 beslutade stämman,
att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av
aktier till ett belopp om högst 50 MSEK, (total emissionslikvid)
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller
med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor
enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen skall äga rätt att
bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna nya aktier.
Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med villkor
enligt ovan är att Bolaget skall kunna emittera aktier i samband
med förvärv av bolag, teknik eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Handel med Dignitana-aktien

Dignitana aktier handlas sedan den 1 december 2011 på Nasdaq
First North under kortnamnet DIGN. Dessförinnan var aktien, sedan den 18 juni 2009, noterad på AktieTorget. Stängningskurs
den 30 november 2017 var 6,35 SEK per aktie, motsvarande ett
värde för samtliga aktier på cirka129 MSEK.

Aktiekapitalets utveckling

Bolagets aktiekapital har sedan den 1 januari 2012 förändrats
enligt tabellen nedan.

Antal aktier
År

Händelse

Förändring

Totalt

Förändring

Totalt

Kvotvärde, SEK

2012

Nyemission

2 634 477

10 537 908

2 634 477

10 537 908

1,00

2013

Utnyttjande av teckningsoptioner

240 954

10 778 862

240 954

10 778 862

1,00

2013

Nyemission

900 000

11 678 862

900 000

11 678 862

1,00

2015

Nyemission

2 595 302

14 274 164

2 595 302

14 274 164

1,00

2015

Nyemission

2 500 000

16 774 164

2 500 000

16 774 164

1,00

2016

Nyemission

466 666

17 240 830

466 666

17 240 830

1,00

2016

Nyemission

1 742 962

18 983 792

1 742 962

18 983 792

1,00

2016

Nyemission

1 154 849

20 138 641

1 154 849

20 138 641

1,00

2016

Nyemission

135 471

20 274 112

135 471

20 274 112

1,00

2017

Förestående Företrädesemission

20 274 112

40 548 224

20 274 112

40 548 224

1,00

1. Förutsätter att Företrädesemissionen blir fulltecknad
Källa: Bolagsverket
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Utdelningspolicy och utdelning

Dignitanas samtliga aktier berättigar till samma utdelning. Nyemitterade aktier medför rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
att de nya aktierna registrerats. Rätt till utdelning har den som
på avstämningsdag för utdelning är registrerad som aktieägare
i Dignitana. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige
och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via
Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige.
Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning
tillfaller Dignitana efter preskription. Dignitana har hittills inte
lämnat någon utdelning till aktieägarna. Någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande.

Dignitana har utöver ovan nämnda optioner och Bolagets aktie
inga andra utestående värdepapper.

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare i Dignitana uppgick till omkring 2 100 per den
30 september 2017. Av nedanstående tabell framgår information avseende ägarförhållandena i Bolaget per den 30 september
2017. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare. Det förekommer inte håller, såvitt
styrelsen känner till, några överlåtelsebegränsningar under viss
tid (s k lock up-avtal) utöver vad som anges nedan.

Lock up

Aktiebaserade incitamentsprogram

Dignitana har fyra utestående optionsprogram där nyckelpersoner i Bolaget erbjudits möjlighet att teckna optioner mot betalning. Vid fullt utnyttjat innebär utestående optionsprogram om
totalt 487 000 teckningsoptioner en utspädning motsvarande 2,3
procent av aktierna i bolaget. I nedan tabell redogörs för villkoren
i optionsprogramen.

Utestående optionsprogram

Optioner, konvertibla skuldebrev och övriga värdepapper

Johan Stormby och Hodges Capital har ingått avtalat om s k lock
up där parterna åtagit sig att inte avyttra några aktier fram till
dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Emissionskurs, kr/option

Optionens lösenpris, kr

Löper till

Antal optioner, st

TO3 - 2015

1,53

19,80

Juni 2018

140 000

TO4 - 2015

2,03

29,40

Juni 2018

82 000

TO5 - 2016

2,17

29,00

Juni 2019

165 000

TO6 - 2017

1,24

17,60

Juni 2020

100 000

Aktieägare i Dignitana, 2017-09-30

Antal aktier, st

Andel av kapital och röster (%)

Johan Stormby*

4 088 592

20,2%

Avanza Pension

2 129 649

10,5%

William Cronin/C3 Device Partner*

1 939 229

9,6%

Hodges Funds

1 627 500

8,0%

Nordnet Pensionsförsäkring

710 163

3,5%

Semmy Rülf

385 654

1,9%

Eccenovo AB

373 444

1,7%

Swedbank Försäkring

196 695

0,9%

Gunnar Åhlin

135 000

0,6%

Mikael Andersson

121 076

0,6%

8 567 110

42,5%

20 274 112

100,0%

Övriga
Total
* Via bolag och privat.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)

41

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Enligt Dignitanas bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Dignitanas
styrelse består för närvarande av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Bolagets verkställande direktör är inte medlem av styrelsen.
Styrelsen har sitt säte i Lund. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Nedan angivna innehav av aktier
för respektive person avser situationen per dagen för detta Prospekt. Styrelsen har inte upprättat några utskott eller kommittéer inom
sig. Samtliga ledande befattningshavare kommer att avsluta sin tjänst i Bolaget då befintlig verksamhet vid Bolagets huvudkontor
i Lund kommer att flyttas till USA. Samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets huvudkontor.

Styrelse

Semmy Rülf
Styrelseordförande sedan 2014, styrelseledamot sedan 2012
Född: 1950
Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds universitet 1974
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Xvivo Perfusion AB och styrelseordförande i Matarbolag I AB.
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Inga
Innehav i Dignitana: 385 654 aktier

William Cronin
CEO Dignitana Inc.
Styrelseledamot sedan 2015
Född: 1965
Utbildning: BA, Economics/Political Science, Muhlenberg College,
1987. MBA, Finance, University of Texas, 1997.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i C3 Device Partners och styrelsemedlem i Chemo Cold Caps, LLC.
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelsemedlem i Electronic Inventory Solutions.
Innehav i Dignitana privat och genom C3 Device Partners: 1 939
229 aktier och 30 000 teckningsoptioner

Johan Stormby

Ledande befattningshavare
Johan Ericsson

Verkställande direktör sedan 2016
Född: 1958
Utbildning: B. Sc. Software Engineering, Kommunala Högskolan,
Malmö, 1989.
Övriga uppdrag: Inga
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: styrelseordförande i
Mekatron Sweden AB och styrelseledamot i R&D Task Force AB.
Innehav i Dignitana: 16 384 aktier

Madelaine Roos
Chief Financial Officer sedan 2012
Född: 1979
Utbildning: Ekonomie magister, Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet, 2003.
Övriga uppdrag: Inga
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Inga
Innehav i Dignitana: 6 909 aktier och 20 000 teckningsoptioner

Styrelseledamot sedan 2010
Född: 1961
Utbildning: B. Sc. Ekonomi, Lunds universitet, 1991.
Övriga uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Eurosund AB och Procella AB och styrelseledamot i Technovobis AB.
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i BrainCool AB, Nactilus AB och Pervac AB.
Innehav i Dignitana: 4 141 240 aktier direkt, indirekt och genom
närstående

Tobias Fritz

Erik von Schenck

Clinical Affairs Director sedan 2016
Född: 1979
Utbildning: PhD, Experimentell onkologi, Lunds universitet, 2008.
Magisterexamen i biomedicin, Kalmar högskola, 2008.
Övriga uppdrag: Inga
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Inga
Innehav i Dignitana: 7 988 aktier och 30 000 teckningsoptioner

Styrelseledamot sedan 2014
Född: 1964
Utbildning: M.Sc Mechanical Engineering, Lunds Tekniska Högskola, 1994. Executive MBA, Executive Foundation Lund, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, 2000. NASDAQ Stockholm’s
Education for the Board of Directors, Senior Management and
Auditors, 2016.
Övriga uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot för
Jolife AB och P.C. Sweden Holding AB, styrelseledamot i Xvivo
Perfusion AB, CMT CapteraMedtech AB och Schenck Consulting
AB, styrelseordförande i Avidicare AB, Avidicare Holding AB och
BibbInstruments AB samt GM i Physio-Control Inc.
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Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i SensoDetect AB, BioActive Polymers in Lund AB och Quick Cool AB
samt styrelseordförande i Lunds Nyföretagar Centrum.
Innehav i Dignitana: 10 769 aktier
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Chief Operating Officer sedan 2014
Född: 1979
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola,
2006.
Övriga uppdrag: Inga
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Inga
Innehav i Dignitana: 6 285 aktier och 15 000 teckningsoptioner

Erika Bågeman

Susanne Ljungström
Quality Assurance Director sedan 2016
Född: 1964
Utbildning: MSc i Bioteknologi, Lunds universitet, 1988.
Övriga uppdrag: Inga
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Inga
Innehav i Dignitana: 10 000 teckningsoptioner

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Revisor

Vid årsstämman den 2 juni 2017 omvaldes den auktoriserade
revisorn Lars Nilsson som revisor i Dignitana för tiden intill slutet
av årsstämman 2018. Lars Nilsson är född 1965, är medlem i yrkessammanslutningen FAR SRS och verksam vid PwC Sverige AB.
Lars Nilsson har varit revisor i Dignitana sedan 2007. Adressen till
revisorn är PwC Sverige AB, Box 4009, 203 11 Malmö.

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit
inblandad i konkurs, likvidation, konkursförvaltning eller i dömts
för bedrägerirelaterat brott de senaste fem åren. Det har under de fem senaste åren inte funnit några anklagelser och/eller
sanktioner från myndighet eller organisation som företräder viss
yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad mot någon av
dessa personer och ingen av dem har under de senaste fem åren
förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller att ha ledande eller
övergripande funktioner hos Bolaget.
Det finns inga andra avtal mellan Dignitana och styrelseledamöterna respektive ledande befattningshavare utöver anställningsavtal. Styrelseordföranden Semmy Rülf har under 2016 och 2017
utfört konsulttjänster för Dignitana i samband med finansiering
och IR-frågor. Avtalen beskrivs närmare under ”Legala frågor och
kompletterande information” som följer.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några
familjerelationer eller andra närståenderelationer till någon annan
styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Bolagets enskilt
största aktieägare, Eurosund AB, ägs till 51 % av Procella AB.
Procella AB ägs i sin tur till 100 procent av styrelseledamoten
Johan Stormby. Det föreligger därutöver inga potentiella intressekonflikter för styrelseledamöter eller ledande befattningshavare,
det vill säga ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något privat intresse som kan stå i strid med Bolagets.
Som angivits ovan har ett flertal styrelseledamöter och ledande
befattningshavare ekonomiska intressen i Dignitana genom akGrundlön

tieinnehav. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare
har förbundit sig att inte avyttra sitt innehav av aktier i Dignitana
inom en viss tid. Det har inte förekommit några särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller
andra parter, enligt vilka några ledande befattningshavare eller
styrelseledamöter tillsatts.
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare nås
via Bolagets kontor med adress Traktorgränden 3, 226 60 Lund.

Bolagsstyrning inom Dignitana

Dignitanas aktier är inte upptagna till handel på reglerad marknad och Bolaget omfattas därför inte formellt av Svensk kod för
Bolagsstyrning. Dignitana följer tillämpliga regler i aktiebolagslagen, de regler och rekommendationer som följer av Dignitanas
notering på handelsplatsen Nasdaq First North Stockholm samt
god sed på aktiemarknaden.
Styrelsen har upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar den senares arbetsuppgifter
och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för
den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen. Revisionsfrågor och ersättningsfrågor hanteras av styrelsen
i sin helhet.

Ersättning till styrelse, ledande befattningshavare
och revisor

Årsstämman den 2 juni 2017 beslutade att styrelsearvode skall
utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande samt att vardera ett basbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i Bolaget
samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning. Ersättning till styrelsen utgörs av styrelsearvode och konsultarvode.
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön och rörlig ersättning.
Ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare under
räkenskapsåret 2016 utgick enligt vad som framgår av tabellen
nedan.
Styrelsearvode

Pension

Övrig ersättning

Summa

150 000

239 000

Styrelseledamöter
Semmy Rülf

89 000

Johan Stormby

44 000

44 000

Erik von Schenck

44 000

44 000

Magnus Nilsson (tidigare styrelseledamot)

44 000

William Cronin

625 000

Summa styrelseledamöter

625 000

44 000
82 000

221 000

82 000

707 000
150 000

1 078 000

Ledande befattningshavare
Jan Richardsson (tidigare VD)
Johan Ericsson

1 578 000

583 000

2 161 000

50 000

6 000

56 000

Övriga ledande befattningshavare

2 390 971

348 262

2 739 233

Summa ledande befattningshavare

4 018 971

3 482 620

4 739 233
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Arvode till styrelsen uppgick under 2016 till totalt 221 000 SEK,
fördelat inom styrelsen enligt vad som framgår av tabellen på
föregående sida. Styrelseordföranden Semmy Rülf har, utöver styrelsearvode, fått ersättning i form av konsultarvode motsvarande
150 000 SEK.
Totala ersättningar till den tidigare verkställande direktören Jan
Richardsson under 2016 uppgick till 2 161 000 SEK varav 1 578
000 SEK avsåg grundlön. Pensionsförmånerna uppgick till 583
000 SEK. Ersättningar till den nuvarande verkställande direktören Johan Ericsson under 2016 uppgick till 56 000 SEK varav
50 000 SEK avsåg grundlön. Pensionsförmånerna uppgick till 6
000 SEK. För verkställande direktören gäller en uppsägningstid
om sex månader vid såväl egen uppsägning som uppsägning
från Bolagets sida. Bolaget har inte träffat något särskilt avtal
om avgångsvederlag för den verkställande direktören eller någon
annan anställd. I övrigt innehåller anställningsavtalet sedvanliga
anställningsvillkor så som konkurrensbestämmelse och bestämmelse om överlåtelse av immateriella rättigheter skapade under
anställning till Bolaget.
Ersättningar till övriga ledande befattningshavare uppgick under
2016 till 2 739 233 SEK varav 2 390 971 SEK avsåg grundlön.
Pensionsförmånerna uppgick till 348 262 SEK.
Det finns inga andra avtal med medlemmar av styrelsen, ledande
befattningshavare eller medlemmar av kontrollorgan om åtaganden från Bolagets sida vad gäller pensioner eller förmåner efter
det att uppdraget avslutats.
Samtliga anställda är kollektivavtalsanslutna och pensionsavsättningar följer av ITP 1 respektive ITP 2. Inga belopp därutöver finns
avsatta för pensioner.
Ersättning till revisor uppgick under 2016 till 342 000 SEK, varav
167 000 SEK avsåg andra uppdrag än revisionsuppdraget.
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Allmänt

Dignitana AB, org. nr 556730-5346, bildades den 16 april 2007
och inregistrerades vid Bolagsverket den 24 maj 2007. Bolaget är
publikt. Bolagets nuvarande firma registrerades av Bolagsverket
den 11 juli 2007. Bolagets associationsform är aktiebolag och
dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte och Bolaget har sin hemvist i Lunds kommun,
Skåne Län. Gällande bolagsordning antogs på årsstämman den 2
juni 2017. Bolaget har beslutat om en ny bolagsordning på extra
bolagsstämma den 4 december 2017.

Koncernstruktur

Bolaget är moderbolag i en koncern som består av Bolaget och
dess helägda dotterbolag Dignitana Inc. Dotterbolaget bildades
i Delaware, USA. Styrelseledamoten William Cronin är operativt
ansvarig för verksamheten i Dignitana Inc. Det tidigare dotterbolaget BrainCool AB, org. nr 556813-5957, har genom beslut fattat på extra bolagsstämma den 4 mars 2014 delats ut till Bolagets
dåvarande aktieägare. Utdelningen registrerades av Bolagsverket
den 5 mars 2014.

Väsentliga avtal

Distributionsavtal med Sysmex Europe GmbH

Transaktioner med närstående

Bolaget har under 2014 utbetalt 25 000 SEK till styrelseordföranden Semmy Rülf avseende konsulttjänster som utförts för Bolaget
i samband med rekrytering av verkställande direktör. Styrelseledamoten William Cronin har genom bolag fakturerat Bolaget 62
500 USD, utöver styrelsearvode, under perioden från den 1 mars
2015 till den 30 november 2015. Ersättning avser arbete, utöver
rollen som styrelseledamot, i samband med kapitalanskaffning,
försäljning och FDA-godkännande. Sedan december 2015 är William Cronin anställd i Dignitana Inc. Bolaget har under 2016 utbetalt 150 000 SEK till styrelseordföranden Semmy Rülf avseende
konsulttjänster som utförts för Bolaget avseende finansiering och
IR-frågor.

Tvister eller rättsliga processer

Dignitana har under de senaste 24 månaderna inte varit part i
några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden som haft eller
skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Immateriella rättigheter
Patent

Dignitana har ingått ett återförsäljaravtal med Sysmex Europe
GmbH (”Sysmex”) som ger Sysmex exklusiv rätt att distribuera
Dignitanas produkt DigniCap med tillbehör i Österrike, Belgien,
Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien, Norge, Spanien, Schweiz,
Tjeckien, Slovakien, Nederländerna och Turkiet.

Dignitana innehar beviljade patent innefattande DigniCap för
sex länder i Europa samt för Kina och Japan. Utöver detta har
Dignitana två patentansökningar i USA och Sydkorea avseende
DigniCap respektive en patentansökan i USA avseende behandling av stroke, vilka fortfarande är under granskning. Dignitanas
styrelse bedömer att Bolagets verksamhet i någon större utsträckning inte är beroende av Bolagets patent.

Distributionsavtal med Konica Minolta Medical &
Graphic, Inc

Varumärken

Dignitana har återförsäljaravtal med Konica Minolta Medical &
Graphic, Inc (”Konica Minolta”) som ger Konica Minolta exklusiv
rätt att distribuera Dignitanas produkt DigniCap med tillbehör i
Japan.

Övriga distributionsavtal
Dignitana har även ingått återförsäljaravtal med ett antal andra
aktörer som bland annat ger aktuell återförsäljare exklusiv rätt att
sälja Dignitanas produkt DigniCap med tillbehör i Mexico, Grekland, Cypern, Colombia, Australien, Nya Zeeland och Singapore.

Tillverknings- och leveransavtal
Dignitana har ingått avtal om leverans och tillverkning av produkter med Scanfil Åtvidaberg AB (tidigare PartnerTech).

Avtal gällande finansiering
Dignitana och Dignitana Inc, har i augusti 2017 ingått ett låneavtal med Union Business Leasing Inc. Enligt låneavtalet erhåller
Dignitana ett initialt lån mot en ränta om tolv (12) %. Under
låneavtalet kan Dignitana och Dignitana Inc. efter separat överenskommelse låna ytterligare belopp, med en total maximal gräns
om USD 2 500 000. Avtalet gäller i tre år, och Dignitana har ställt
säkerhet i form av utrustning och framtida kundfordringar.

Bolaget innehar varumärkesskydd för varumärkena DIGNITANA
och DIGNICAP i EU, USA, Kina och Japan. Därutöver innehar
Bolaget varumärkesskydd för varumärket DIGNILIFE i ett flertal
länder. Vissa av ansökningarna för DIGNILIFE är alltjämt pågående. Distributören Sysmex har en exklusiv licens att använda
varumärket DIGNILIFE. Bolaget har distribution i länder där varumärkena DIGNITANA och DIGNICAP inte är registrerade. Därutöver använder Bolaget även andra kännetecken utan att dessa är
registrerade inom aktuella territorier.

Mönster
Bolaget innehar mönsterskydd för en skalpkylningshätta i EU och
Japan.

Domännamn
Bolaget innehar ett antal domännamn, däribland www.dignicap.
com, www.dignitana.se och www.dignitana.com.

Licensavtal med BrainCool AB
Bolaget har ingått ett licensavtal med BrainCool AB den 10 december 2013 gällande licensiering av viss teknik, innefattande patent och know-how, för produkter inom applikationerna ”brain
hypothermia, medical cooling, oral mucositis and insomnia”. Licensen till BrainCool AB är exklusiv, världsomspännande och inte
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begränsad i tid. Förbättringar i tekniken som utvecklas av Bolaget
omfattas av licensen på samma villkor. Avseende sådana förbättringar i tekniken som utvecklas av BrainCool AB ges Bolaget en
licens till sådana förbättringar som skett till den 31 december
2016 i förhållande till DigniCap.

emissionen. Erik Penser Bank och Advokatfirman Delphi erhåller
en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband
med Företrädesemissionen. Därutöver har Erik Penser Bank och
Advokatfirman Delphi inga ekonomiska eller andra intressen i
Företrädesemissionen.

Intrång
Enligt uppgift från Bolaget finns inga anklagelser från tredje man
i fråga om intrång i andras immateriella rättigheter.

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med det ovanstående har ekonomiska eller
andra intressen i Företrädesemissionen.

Certifieringar och tillstånd

Rådgivare

CE-märkning

Dignitana innehar EG-försäkran vilket bekräftar uppfyllelse av Direktiv 93/42/EG avseende medicintekniska produkter i fråga om
Bolagets produkt ”scalp-cooling devices with related accessories
(cooling caps)”. Genom uppfyllelse av direktivet ska Bolagets produkter CE-märkas.

ISO-certifiering
Dignitana innehar certifikat enligt ISO 13485:2012.

Avtal med Intertek Testing Services NA Inc.
Dignitana innehar ingått avtal om certifiering med Intertek Testing Services NA Inc. Certifieringsavtalets syfte är att Bolagets produkt DigniCap ska erhålla ”ETL-märkning” och bli godkänd för
försäljning på den nordamerikanska marknaden.

Övriga tillstånd och godkännande
Dignitana erhöll den 8 december 2015 godkännande från den
amerikanska myndigheten FDA, för att marknadsföra och sälja
DigniCap-systemet för kvinnor med bröstcancer. Den 3 juli 2017
erhöll Dignitana ett utökat marknadsgodkännande av FDA för
att använda DigniCap för patienter med solida tumörer. Godkännande har tidigare erhållits från motsvarande myndigheter i bl a
Australien, EU, Kanada, Ryssland och Kina.

Försäkringar

Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är
tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och omfattning.

Intressen och intressekonflikter

Ett antal av Dignitanas aktieägare har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden har även erhållits från ett antal externa och befintliga
investerare som övertar teckningsrätter och nyttjar dessa för
teckning av nya aktier. Ingen ersättning utgår till dessa investerare för åtagandet. Därutöver har ett antal externa parter ställt
ut emissionsgarantier för vilka ersättning utgår. Utöver ovanstående parters intresse att Företrädesemissionen ska genomföras
framgångsrikt och emissionsgaranternas intresse att avtalad ersättning utbetalas, finns inga ekonomiska eller andra intressen i
Företrädesemissionen.
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Bolaget samt agerar
emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Dignitana i samband med ny-
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Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i
samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är
legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Bransch- och marknadsinformation

Prospektet innehåller information från tredje man i form av
bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommersiella
publikationer, i vissa fall historisk information. Information från
tredje man har i Prospektet återgivits korrekt och såvitt Dignitana
känner till och kan förvissa sig om genom jämförelse med annan
information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i Prospektet avseende den
bransch inom vilken Dignitanas verksamhet bedrivs samt Bolagets
ställning i förhållande till dess konkurrenter är inte baserad på
publicerad statistik eller information från oberoende tredje part.
Sådan information och sådana uttalanden återspeglar snarare Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som
erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information
som har publicerats av dess konkurrenter. Bolaget anser att sådan information är användbar för investerares förståelse för den
bransch i vilken Bolaget är verksamt och Bolagets ställning inom
branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och
antaganden som ligger bakom siffrorna, marknadsinformationen
och annan information som hämtats från offentligt tillgängliga
källor. Bolaget har inte heller gjort några oberoende verifieringar
av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Även
om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och
Bolaget kan inte garantera deras riktighet.

Handlingar som införlivas genom hänvisning

Följande handlingar, vilka tidigare har publicerats, har införlivats
genom hänvisning och utgör en del av Prospektet. De sidor som
inte införlivas nedan är inte relevanta eller återges på annan plats
i Prospektet. Bolagets kvartalsrapporter som införlivas genom
hänvisning har inte reviderats eller översiktligt granskats.
•

Dignitanas reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2016
där följande delar införlivas genom hänvisning: resultat- och
balansräkning samt kassaflödesanalys (s. 8 -13) och noter (s.
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•

•
•

14-27), samt revisionsberättelse.
Dignitanas reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2015
där följande delar införlivas genom hänvisning: resultat- och
balansräkning samt kassaflödesanalys (s. 5-8), och noter (s.
9-21), samt revisionsberättelse.
Dignitanas delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2017 där följande delar införlivas genom hänvisning:
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys (s. 9-13)
Dignitanas delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2016 där följande delar införlivas genom hänvisning: resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys (s. 8-12).

Förutom Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåret
2015 och 2016 har ingen information i Prospektet granskats eller
reviderats av Bolagets revisor.
De delar av den finansiella informationen som inte har införlivats
genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare
eller återfinns på annan plats i Prospektet.

Tillhandahållande av handlingar

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med emissionen har Dignitana erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget
cirka 5,8 MSEK, motsvarande cirka 14 procent av emissionen.
Teckningsåtaganden har även erhållits från ett antal externa och
befintliga investerare som övertar teckningsrätter och nyttjar
dessa för teckning av nya aktier om totalt 4,8 MSEK. Teckningsåtaganden uppgår totalt till 10,6 MSEK. Ingen ersättning utgår för
dessa teckningsåtaganden.
Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett
antal externa investerare om sammanlagt 28,5 MSEK, motsvarande cirka 67 procent av emissionen. Sammantaget omfattas emissionen till 39,1 MSEK av teckningsåtaganden och emissionsgarantier, motsvarande cirka 92 procent av emissionen. Ersättning
för emissionsgarantier uppgår till 9 procent av garanterat belopp.
Avtal avseende garantiåtaganden och teckningsförbindelser har
slutits under november månad 2017. Åtaganden och emissionsgarantier är inte säkerställda genom, spärrmedel eller liknande
arrangemang. Samtliga garanter kan nås via Erik Penser Bank.

Kopior av följande handlingar kan under hela Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor vid Traktorgränden 3, 226 60
i Lund under ordinarie kontorstid.
•
•
•
•

Stiftelseurkund och bolagsordning för Dignitana,
Årsredovisning jämte revisionsberättelse för 2015 och 2016
för Dignitana AB och Dignitana Inc.
Delårsrapporter för perioderna 1 januari - 30 september 2016
och 2017, och
Prospektet.

Teckningsåtagande
Namn
Erik Penser Bank

Emissionsgaranti

Totalt åtagande

Belopp

Andel av
emisionen

Belopp

Andel av
emissionen

Belopp

Andel av
emissionen

2 360 000*

5,5%

14 750 000

34,6%

17 110 000

40,2%

C3 Device Partners

3 739 569

8,8%

-

0,0%

3 739 569

8,8%

Green Park & Golf Ventures

1 254 427

2,9%

-

0,0%

1 254 427

2,9%

Semmy Rülf

1 000 000

2,3%

-

0,0%

1 000 000

2,3%

Modelio Equity

800 000

1,9%

5 000 000

11,7%

5 800 000

13,6%

Navitex Trading

320 000

0,8%

2 000 000

4,7%

2 320 000

5,4%

Gustav Andersson

160 000

0,4%

1 000 000

2,3%

1 160 000

2,7%

Forume Nord A/S

760 000

1,8%

4 750 000

11,2%

5 510 000

12,9%

John Bäck

160 000

0,4%

1 000 000

2,3%

1 160 000

2,7%

10 553 995

24,8%

28 500 000

66,9%

39 053 995

91,7%

Total

* För kunders räkning varav ingen enskild tecknare har ett åtagande som överstiger fem procent av totalt emissionsbelopp.
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BOLAGSORDNING

Bolagsordningen har antagits av en extra bolagsstämma den 4 december 2017

§ 1 Firma

§ 10 Årsstämma

Bolagets firma är Dignitana AB. Bolaget är publikt (publ).

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman skall hållas i Lund, Stockholm,
Göteborg eller Malmö.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet
Föremålet skall utveckla, tillverka och handla med medicinteknisk
utrustning, särskilt med inriktning mot att lindra biverkningar vid
medicinering, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80
000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000
stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst
3 suppleanter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer
med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Postoch Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten
för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i
Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas
skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex
veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Anmälan till stämma
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem
vardagar före stämman, dels göra en anmälan härom till bolaget
senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får
ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
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b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och
eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt
4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4
kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig
att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).

VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser av det aktuella Erbjudandet att teckna nya aktier till innehavare av aktier
i Bolaget. Sammanfattningen gäller endast i Sverige obegränsat skattskyldiga fysiska personer och aktiebolag om inte annat anges.
Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen är inte
avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i samband med Erbjudandet. Den omfattar exempelvis inte
(i) värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet, (ii) de särskilda reglerna för
skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare
innehar aktier eller teckningsrätter som anses näringsbetingade, (iii) de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som
är eller tidigare har varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av s k kvalificerade andelar i fåmansföretag, eller
(iv) aktier eller teckningsrätter som förvaras på ett s.k. investeringssparkonto och som omfattas av särskilda regler om schablonbeskattning. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag. Beskattningen
av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en
skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och
effekten av utländska regler och skatteavtal.

Obegränsat skatteskyldiga

Med ”obegränsat skattskyldiga” avses här innehavare av aktier
eller andra delägarrätter som är (a) en fysisk person som bor eller
stadigvarande vistas i Sverige eller som har en väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatta här, eller (b) en
juridisk person som är bildad i enlighet med svensk rättsordning.

Fysiska personer

Kapitalvinstbeskattning
När marknadsnoterade aktier eller andra delägarrätter, t.ex.
teckningsrätter i Bolaget, säljs eller på annat sätt avyttras kan en
skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust uppstå.
Kapitalvinster beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats
om 30 procent. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag
för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (för särskild information om omkostnadsbeloppet för teckningsrätter, se ”Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter” nedan).
Omkostnadsbeloppet för alla delägarrätter av samma slag och
sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Det bör noteras att BTA (betalda tecknade aktier) därvid
inte anses vara av samma slag och sort som de aktier vilka berättigade till företräde i nyemissionen förrän beslutet om nyemission
registrerats vid Bolagsverket. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt
schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter
avdrag för försäljningsutgifter.
Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter är fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och mot marknadsnoterade
delägarrätter som realiseras samma år, förutom mot andelar i
värdepappersfonder eller specialfonder som endast innehåller
svenska fordringsrätter, s.k. räntefonder. Kapitalförluster på aktier eller andra delägarrätter som inte kan kvittas på detta sätt får
dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital
medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt
samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte
överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av resterande del.
Ett sådant underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Skatt på utdelning
För fysiska personer beskattas utdelning i inkomstslaget kapital
med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i Sverige innehålls normalt preliminärskatt avseende utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt
av Euroclear Sweden, eller när det gäller förvaltarregistrerade
aktier, av förvaltaren.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. För
aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta
i nyemissionen, och därför avyttrar sina teckningsrätter, kan en
kapitalvinst eller kapitalförlust uppstå.
Teckningsrätter som grundas på innehav av befintliga aktier anses
anskaffade för 0 SEK. Hela försäljningsersättningen, efter avdrag
för försäljningsutgifter, ska således tas upp till beskattning. Schablonmetoden får inte tillämpas i detta fall. Omkostnadsbeloppet
för de ursprungliga aktierna påverkas inte.
För teckningsrätter som förvärvats genom köp eller på liknande
sätt (d.v.s. som inte erhållits baserat på innehav av befintliga
aktier) utgör vederlaget anskaffningsutgift. Teckningsrätternas
omkostnadsbelopp ska i sådant fall beaktas vid beräkning av
omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier. Schablonmetoden
får användas vid avyttring av marknadsnoterade teckningsrätter
i detta fall.
En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs, och därför förfaller, anses avyttrad för 0 SEK.

Aktiebolag

Skatt på kapitalvinster och utdelning
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med
22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som för fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på
aktier eller andra delägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana värdepapper. En sådan kapitalförlust
kan även kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern,
under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen samt var och en av de juridiska personerna begär det för
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ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas och kvittas
mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter
under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. För
aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta i
nyemissionen och avyttrar sina teckningsrätter kan en kapitalvinst
eller en kapitalförlust uppstå.
Teckningsrätter som grundas på innehav av befintliga aktier anses
anskaffade för 0 SEK. Hela försäljningsersättningen efter avdrag
för försäljningsutgifter ska således tas upp till beskattning. Schablon metoden får inte tillämpas i detta fall. Omkostnadsbeloppet
för de ursprungliga aktierna påverkas inte. För teckningsrätter
som förvärvats genom köp eller på liknande sätt (d.v.s. som inte
erhållits baserat på innehav av befintliga aktier) utgör vederlaget
anskaffningsutgift. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp ska
i sådant fall beaktas vid beräkning av omkostnadsbeloppet för
förvärvade aktier. Schablonmetoden får användas vid avyttring
av marknadsnoterade teckningsrätter i detta fall.
En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför förfaller anses avyttrad för 0 SEK.

Särskilda skattefrågor för innehavare av aktier
och teckningsrätter som är begränsat skatteskyldiga i Sverige

Med ”begränsat skattskyldiga” avses här innehavare av aktier
eller andra delägarrätter som är (a) en fysisk person som inte är
bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige och som inte har någon
koppling till Sverige annat än genom hans/hennes investering i
aktierna, eller (b) en juridisk person som inte är bildad i enlighet
med svensk rättsordning och som saknar fast driftställe i Sverige.

Kupongskatt
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som
erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt
svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen
är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige
ingått med andra länder. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats
direkt vid utdelningstillfället om erforderliga uppgifter om den
utdelningsberättigade föreligger. I Sverige verkställs avdraget för
kupongskatt normalt av Euroclear Sweden, eller beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Vid erhållandet av teckningsrätter uttas ingen kupongskatt.
I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning till en
person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller
för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret
efter utdelningen.
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Kapitalvinstbeskattning
Innehavare av aktier och teckningsrätter som är begränsat skattskyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till ett fast
driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid
avyttring av sådana värdepapper. Enligt en särskild skatteregel
kan emellertid fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i
Sverige bli föremål för svensk beskattning vid försäljning av vissa
värdepapper (såsom aktier, BTA och teckningsrätter) om de vid
något tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i
Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan begränsas av skatteavtal mellan Sverige och andra länder. Innehavare kan bli föremål
för beskattning i sin hemviststat.
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