
INBJUDAN TILL  
TECKNING AV UNITS
Teckningsperiod: 9 – 23 januari 2023

VIKTIG INFORMATION
Spermosens AB (”Spermosens” eller ”Bolaget”) genomför nu en företrä-
desemission av Units i vilken även allmänheten ges möjlighet att delta 
(”Företrädesemissionen”). Följande sammanfattning är inte ett fullstän-
digt erbjudande utan ska läsas om en introduktion till Spermosens och 
det informationsmemorandum som beskriver erbjudandet i sin helhet 
(”Memorandumet”). Således innehåller detta dokument inte nödvän-
digtvis all information som kan behövas för ett investeringsbeslut. Alla 
investerare ombeds att ta del av Memorandumet som finns tillgängligt 
på Bolagets hemsida (www.spermosens.com) för att informera sig om 
de potentiella risker som är förknippade med beslutet att investera i vär-
depapperen, innan ett beslut fattas om att investera.
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MANLIG FERTILITETSDIAGNOSTIK

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitets- 
diagnostik och behandling genom introduktion av ban-
brytande produkter. Spermosens första patenterade 
produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mel-
lan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för  
naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa 
läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar 
till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och 
ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljo-
ner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller 
delvis orsakas av en manlig faktor (WHO, 2020). 

VISION OCH VÅRT UPPDRAG
Vision: Att stödja patienter påverkade av infertilitet att 
uppnå framgång vid behandling.
Vårt uppdrag: Att tillhandahålla innovativa diagnostik- 
och behandlingslösningar för assisterad befruktning.

PROBLEMET
Världshälsoorganisationen uppskattar att över 48 miljo-
ner par världen över är drabbade av infertilitet. Varje år ut-
förs över 3 miljoner IVF-behandlingar. Varav färre än en av 
fem är framgångsrika. Vanligtvis genomgår ett par 3 till 8 
IVF-behandlingar, utan någon garanterad graviditet. Även 
om 50 procent av alla fall av infertilitet har en manlig fak-
tor, misslyckas den diagnostiska tekniken som idag an-
vänds för manlig infertilitet att fastställa fertilitet (WHO, 
2020). Det medför betydande lidande för paren som är 
under behandling, inte minst för kvinnor som ofta drab-
bas av både akuta och kroniska sidoeffekter av hormon-
behandlingarna. Fler behandlingar och längre väntetid på 
behandling ger ett ökat lidande och ökade kostnader. 

GENOMBROTTET 
Spermosens har utvecklat en metod som mäter interak-
tion mellan spermieproteiner och äggcellsproteiner, vilket 
för första gången möjliggör bestämning av bindnings-
förmåga hos spermier. Detta är ett genombrott för IVF- 
klinikerna, som härigenom kommer att kunna hjälpa  
läkaren att personifiera och välja lämplig IVF-behandling. 
Framgångsfrekvensen kommer därmed öka och tiden 
fram till graviditet kommer minska samt antalet IVF- 
behandlingar som behövs.

SPERMOSENS TEKNOLOGI 
Spermosens bedriver utveckling och nytänkande  
verksamhet inom manlig infertilitet och Spermosens 
produktportfölj innehåller lösningar för medicintekniska 
produkter för diagnostik och behandling av manlig infer-
tilitet. JUNO-Checked, bolagets första produkt, hjälper till 
vid valet av behandlingsmetod vid assisterad befruktning. 
Lanseringen och användningen av Spermosens produk-
ter förväntas bidra till att forma och främja den globala 
marknaden. Spermosens ambition är att erbjuda medicin-
tekniska lösningar som vänder sig till hela värdekedjan, 
avseende både nuvarande och kommande innovationer. 

PARTNERSKAP
Spermosens har påbörjat arbete tillsammans med 
två kontraktstillverkare för framtida produktion. OIM 
Sweden AB avseende JUNO-Checked instrumentet och  
FlexMedical Solutions Ltd avseende JUNO-Checked 
kassetten. Samarbetsavtalet med OIM Sweden AB ger  
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Spermosens tillgång till en såväl högkvalitativ som flex-
ibel ISO-certifierad produktionskapacitet. FlexMedical 
Solutions Ltd har gedigen erfarenhet från hela produktut-
vecklingens livscykel och har hjälpt till att få ut flera pro-
dukter på marknaden. Genom en flexibel produktionska-
pacitet säkerställs både kvalitet och kostnadseffektivitet, 
samtidigt som fasta kostnader för produktion optimeras. 
Det är i samarbete med dessa utvecklingspartners som 
tidslinjen nedan har utarbetats.

SPERMOSENS FÖRSTA PRODUKT
JUNO-Checked Systemet består av ett mätinstrument 
och engångskassetter. Kassetterna rymmer biosen-
sorerna som spermieprover appliceras på för att mäta  
bindningskapaciteten. Standard IVF skulle rekommen-
deras för sperma med hög uppmätt bindningskapacitet, 
vilket drar fördel av den naturliga befruktningsprocessen. 
Skulle ett lågt värde observeras rekommenderas den al-
ternativa behandlingen ICSI.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Spermosens avser att med hjälp av likviden från företrädesemis-
sionen fortsätta arbetet med att färdigställa och kommersialisera 
JUNO-Checked Systemet. Företrädesemissionen avser att finansiera 
aktiviteter som syftar till färdigställande och godkännande av CE-
märkt produkt, samt att realisera Spermosens fortsatta arbete mot 
marknadstillträde. Bolaget erhåller cirka 24 MSEK före emissions-
kostnader om Företrädesemissionen fulltecknas. Emissionslikviden 
planeras användas enligt följande prioritetsordning och fördelning.

Förvaltningskostnader relaterade 
till företrädesemissionen: 

Löpande omkostnader för verk-
samheten samt produktutveck-
ling av JUNO-Checked Systemet 
för att kunna påbörja försäljning 
för forskningsändamål:  

Kostnader relaterade till innova-
tion och patentskydd: 

IR/marketing: 

EMISSIONSLIKVIDENS  ANVÄNDANDE

Teckningstid 9 – 23 januari 2023

Teckningskurs 0,84 SEK per Unit

Emissionsvolym Erbjudandet omfattar högst 29 077 889 nyemitterade aktier, motsvarande totalt cirka 
24,4 MSEK. Erbjudandet omfattar även högst 29 077 889 teckningsoptioner  av serie 
TO2, som erhålls vederlagsfritt.

Företrädesrätt  
till teckning

Den som på avstämningsdagen den 4 januari 2023 var registrerad som aktieägare i den 
av Euroclear Sweden AB, för Spermosens räkning, förda aktieboken, äger företrädesrätt 
att teckna Units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier

Handel med Uniträtter Handel med Uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 9 januari 
2023 till och med den 18 januari 2023. 

Handel med BTU Handel med BTU kommer att äga rum på Spotlight Stock Market från och med 9 januari 
fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen hos Bolagsverket och 
BTU omvandlats till aktier samt teckningsoptioner.

Tecknings- och  
garantiåtaganden

Spermosens har erhållit tecknings- och  garantiåtaganden om totalt cirka 18,0 MSEK, 
motsvarande cirka 73,6 procent av Erbjudandet.

~6 %

~90 %

~2 %

~2 %
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permosens metod möjliggör för första gången be-
stämning av bindningsförmågan hos spermier. Re-

sultaten bedöms kunna hjälpa läkaren att välja lämplig 
behandling, och därmed förbättra förutsättningarna för 
individualiserad behandling med assisterad reproduk-
tionsteknologi (ART). 

MARKNADEN  
Den globala marknaden för IVF uppgick till 22 miljarder 
USD 2021 och beräknas ha en årlig tillväxt på sex procent 
fram till 2030 (GVR, 2020). Med över 3 miljoner årliga be-
handlingar och ett försäljningspris på 200 dollar per kas-
sett beräknar vi försäljningspotentialen för vår första pro-
dukt, till över 600 MUSD. 

Ytterligare ett växande segment är spermabanker. En 
marknad som 2018 uppgick till 4,3 miljarder USD. 

PATENTSKYDD
Ansökan om patentskydd i samband med upptäckten av 
JUNO-proteinet lade grunden för bildandet av Spermo-
sens. Spermosens har erhållit patentskydd för sin tekno-
logi på viktiga europeiska marknader fram till 2039 och 
även för Japan som tillhör en av världens tre största mark-
nader sträcker sig vårt skydd fram till 2039. Patentansök-
ningar pågår på ytterligare marknader.

KOMMERSIALISERING 
Försäljning för forskningsändamål är en viktig språngbrä-
da för oss. Genom försäljningen får vi en värdefull insikt 
i hur IVF-klinikerna upplever våra produkter och dess an-
vändning. Samtidigt samlar vi in forskningsdata. Vi har 
undertecknat avsiktsförklaringar avseende framtida för-
säljning för forskningsändamål till utvalda kunder och ser 
fram emot att leverera våra produkter. I takt med att vi 
närmar oss certifiering för användning i diagnostiskt syfte 
planerar vi öka våra kommersiella aktiviteter. Vi ser goda 
förutsättningar för att inta en ledande position inom man-
lig fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling.

 VÅRT TEAM 
Vi har ett team med de kompetenser som krävs för att 
genomföra våra planerade aktiviteter. Aktiviteter som 
genomförs helt av oss själva eller tillsammans med våra 
partners. Vi är väl förberedda för att ta teknologin till pro-
duktion och marknadsetablering. 

 VI VILL GÖRA SKILLNAD
Jag är starkt engagerad i Spermosens uppdrag och vision 
att förbättra livskvalitén för alla de som lever påverkade 
av infertilitet och ofrivillig barnlöshet. Tillsammans med 
teamet ser jag fram emot att fortsätta arbetet med att ut-
veckla och framgångsrikt lansera våra produkter. Vårt mål 
är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behand-
ling genom introduktion av våra banbrytande produkter. 

Varmt välkomna att investera i Spermosens!

 
Ulrik Nilsson 

VD, Spermosens AB

VD ULRIK NILSSON HAR ORDET

S
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Spermosens plan för den fortsatta utvecklingen av bola-
gets första produkt med sikte på kommande marknads-
lansering sker i fem steg:

Steg 1 innebär leverans av generation 1 av produkten 
för forskningsändamål (RUO) till de tidiga kunder som  
Spermosens nu har tecknat LOI med, samt till ytterligare 
intresserade. Detta steg beräknas ta 6 månader från på-
börjande och kosta cirka 17 MSEK.

Steg 2 är att färdigställa generation 2 av produkten, 
fortsatt för RUO. Generation 2 planeras sedan används 
för de studier som ligger till grund för certifiering av  
JUNO-Checked Systemet och därmed möjliggöra försälj-
ning för användning i diagnostiskt syfte. Intäkterna är fort-
satt begränsade. Detta steg beräknas ta 6 månader från 
påbörjande och kosta cirka 16 MSEK.

Steg 3 innebär verifiering och validering av JUNO- 
Checked Systemet med hjälp av insamlade data för att 
kunna underbygga våra påståenden och verifiera produk-
ten i kliniska studier. Samtidigt förbereds marknadslanse-
ringen. Detta steg beräknas ta 6 månader från påbörjande 
och kosta cirka 17 MSEK.

Steg 4 innebär designtransfer och förberedelser inför till-
verkningen av den första godkända produkten avsedd för 
allmän användning på IVF-kliniker runt om i världen. Detta 
steg beräknas ta 2 månader från påbörjande och kosta 
cirka 7 MSEK

Steg 5 innebär ansökan om CE-märkning och färdigstäl-
lande av den dokumentation som regulatoriska myndig-
heter kräver, vilket innebär att JUNO-Checked Systemet 
efter godkännande är certifierat för användning i diagnos-
tiskt syfte. Detta steg beräknas ta 7 månader från påbör-
jande och kosta cirka 10 MSEK.

I takt med att mängden inhämtad data ökar samt att ope-
rativa och regulatoriska milstolpar passeras, förstärks 
förutsägbarheten kring bolagets utveckling. Kurvan  
”kvarvarande risk” illustrerar översiktligt styrelsens och 
ledningens bedömning av den relativa förändringen av 
verksamhetens osäkerhet och riskexponering alltefter-
som delmålen uppnås. Totala drift och utvecklingskost-
nader beräknas till cirka 67 MSEK och enligt styrelsens 
och ledningens bedömning behöver bolaget tillföras netto 
cirka 60 MSEK under perioden 2023–2025.

MÅLSÄTTNINGAR OCH MILSTOLPAR
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FÖRETRÄDESRÄTT OCH UNITRÄTTER

Den som på avstämningsdagen den 4 januari 2023 är registrerad som aktie-
ägare i Spermosens äger företrädesrätt att teckna Units i Bolaget utifrån be-
fintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Spermosens erhåller en (1) Uniträtt 
för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs fem (5) Uniträtter 
för att teckna tolv (12) Units. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 
Uniträtter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild 
avisering från Euroclear.

UNITS
En (1) Unit innehåller en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

EMISSIONSBELOPP
Erbjudandet omfattar högst 29 077 889 Units motsvarande en emissionslik-
vid om cirka 24,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen 
är den 4 januari 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att 
erhålla Uniträtter är den 2 januari 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie 
exklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 3 januari 2023.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 0,84 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs per ak-
tie om 0,84 SEK. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

TECKNINGSPERIOD
Teckning av Units ska ske från och med den 9 januari 2023 till och med den 23 
januari 2023. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningsti-
dens utgång blir outnyttjade Uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. 
Efter teckningstiden kommer outnyttjade Uniträtter, utan avisering från Euroc-
lear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

HANDEL MED UNITRÄTTER
Handel med Uniträtter kommer att ske på Spotlight Stockmarket under perio-
den från och med den 9 januari 2023 till och med den 18 januari 2023. Värde-
pappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och 
försäljning av Uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja Uniträtter ska därför 
vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Uniträtter som förvärvas under 
ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna 
Units som de Uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget 
per avstämningsdagen. Vid överlåtelse av Uniträtt överlåts även den subsidiä-
ra företrädesrätten till förvärvaren.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE, INNEHAV PÅ VP-KONTO
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 
4 januari 2023 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda ak-
tieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgi-
roavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd 
av Uniträtter. VP-avi avseende registrering av Uniträtter på VP-konto skickas 
inte ut.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare vars innehav av aktier i Spermosens är förvaltarregistrerade hos 
bank eller annan förvaltare erhåller inget utskick. Teckning och betalning ska 
då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING OCH BETALNING AV UNITS MED STÖD AV UNITRÄTTER
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betal-
ning senast 23 januari 2023. Förutsatt korrekt betalning tilldelas samtliga 
Units som antalet innehavda Uniträtter berättigar, och inget ytterligare besked 
om tilldelning ges. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av 
nedanstående två alternativ:

1) Förtryckt inbetalningsavi, Emissionsredovisning: I de fall samtliga på 
avstämningsdagen erhållna Uniträtter utnyttjas för teckning ska endast den 
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kon-
tant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Inga tillägg eller 
ändringar får göras i den på betalningsavin förtryckta texten. Inga ytterligare 
åtgärder krävs för teckning eller tilldelning. Observera att anmälan är bindan-
de och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som teck-
nats.

2) Särskild anmälningssedel: Används om ett annat antal Uniträtter än vad 
som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, till ex-
empel om Uniträtter har köpts eller sålts. Högsta antal Units som kan tecknas 
bestäms av antalet innehavda Uniträtter enligtredan beskrivna villkor. Teck-
ning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkom-

mit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningsse-
delns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedelkan komma 
att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post 
(ej REK), via email eller fax. Observera att anmälan är bindande och det finns 
ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats. 

TECKNINGSBERÄTTIGADE AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE 
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sve-
rige och som inte kan använda den förtryckta emissionsredovisningen kan 
betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den 
särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fond-
kommission:

BIC/SWIFT: NDEASESS 

IBAN: SE8930000000032731703725

TECKNING OCH BETALNING AV UNITS UTAN STÖD AV UNITRÄTTER 
För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av Uniträtter ska styrelsen, 
inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning 
av återstående Units. Anmälan om teckning av Units utan stöd av företräde 
ska ske under samma period som teckning av Units med företrädesrätt, det 
vill säga från och med den 9 januari 2023 till och med den 23 januari 2023.

Anmälan om teckning av Units utan stöd av Uniträtter ska göras på anmäl-
ningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av Uniträtter” som finns att ladda 
ned från eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast 
den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med 
anmälan. Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att 
sätta ned det antal värdepapper som tecknats. Det finns ingen begränsning på 
antal Units som kan anmälas för teckning inom ramen för Erbjudandet. 

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR (cirka 150 000 SEK) 
eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig legitimation med-
följa anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC 
och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) 
som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln. Besked om 
tilldelning av Units lämnas genom översändande av en avräkningsnota och 
tilldelning sker efter att betalning kommit Eminova Fondkommission tillhan-
da. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan 
och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt 
tid kan Units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid så-
dan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som 
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att få svara för hela 
eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej er-
hållit tilldelning.

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBERÄTTIGADE JURISDIKTIONER 
Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i Företrädesemissionen helt 
eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att deltaga i Före-
trädesemissionen, exempelvis USA, (innefattande dess territorier och pro-
vinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya 
Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Hongkong, Ryssland, Vitryssland och 
Sydafrika. Dessa aktieägare kommer inte att erhålla Uniträtter, emissionsre-
dovisning eller någon annan information om Företrädesemissionen. Eminova 
Fondkommission förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där 
Eminova Fondkommission inte bedriver verksamhet. 

TILLDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING  
UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT 
I det fall att inte samtliga Units tecknas med stöd av Uniträtter ska styrelsen, 
inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning 
av Units tecknade utan stöd av Uniträtter. Tilldelning kommer då ske i följande 
prioritetsordning:

a) I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat Units med stöd av 
teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen 
eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut (överteck-
ning), i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för 
teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

b) I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat Units utan stöd av 
teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhål-
landetill det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning. 

c) I sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som in-
gått emissionsgarantier i förhållande till storleken på respektive garantiåta-
gande.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET
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BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, 
vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller teck-
naren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTU skett på VP-kontot. 
Tecknade Units benämns BTU till dess att Företrädesemissionen blivit regist-
rerad hos Bolagsverket. Handel med BTU avses att ske på Spotlight Stock-
market från den 9 januari 2023 och till och med att Företrädesemissionen 
registrerats hos Bolagsverket. 

HANDEL MED AKTIEN
Aktierna i Bolaget handlas på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod 
SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. De nya aktierna tas 
upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier sker vilket be-
räknas ske i februari 2023. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel 
av de nya aktierna samt teckningsoptionerna hos Spotlight Stock Market.

LEVERANS AV VÄRDEPAPPER
Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas 
ske i slutet av februari 2023, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner 
av serie TO2 utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som 
har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive 
förvaltare.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE
Styrelsen för Spermosens har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra 
tillbaka erbjudandet att teckna Units i Bolaget i enlighet med villkoren i detta 
Informationsmemorandum. Styrelsen för Spermosens äger rätt att en eller 
flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betal-
ning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom 
pressmeddelande.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO2
En teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget 
mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genom-
snittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stockmarket under perioden från 
och med den 27 november 2023 till och med den 15 december 2023. Dock 
lägst 0,84 SEK och högst 2,52 SEK. Teckning av aktier med stöd av teck-
ningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna un-
der perioden från och med den 29 januari 2024 till och med den 15 februari 
2024. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0019176462 och avses att tas upp 
till handel på Spotlight Stockmarket.

UTSPÄDNING
Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar 
från 12 115 787 aktier till 41 193 676 aktier vilket motsvarar en utspädningsef-
fekt om cirka 70,6 procent av kapitalet och rösterna (beräknat som antalet nya 
aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier 
i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission). Maximal utspädning under 
antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga vidhängande 
teckningsoptioner utnyttjas uppgår till cirka 82,8 procent. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRETRÄDESEMISSIONENS UTFALL 
Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen kommer att ske genom 
ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningsti-
dens utgång, vilket beräknas till 26 januari 2023. Offentliggörandet kommer 
även publiceras på Bolagets hemsida.

ÖVRIG INFORMATION
Teckning av Units med eller utan Uniträtter är oåterkallelig och tecknaren kan 
inte upphäva sin teckning. 

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, en IPS eller 
ISK gäller särskilda regler vid nyteckning av Units. Tecknaren måste kontakta 
sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betal-
ningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer 
leverans av tilldelade Units inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen 
är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är teckna-
rens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske 
till angiven depå.

Styrelsen för Spermosens äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt 
dra in Erbjudandet att teckna Units i Bolaget i enlighet med villkoren i Informa-
tionsmemorandumet. En teckning av Units är oåterkallelig och tecknaren kan 
inte upphäva eller modifiera en teckning av Units. Ofullständiga eller felaktigt 
ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teck-
ningslikviden 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.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare av Units kommer Emi-
nova att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Eminova kommer i 
sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som 
Eminova kan återbetala beloppet till. Belopp understigande 100 SEK återbe-
talas endast på begäran. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande 
belopp.

RÄTT TILL UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första av-
stämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna regist-
rerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden förda aktiebo-
ken. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
Aktierna och teckningsoptionerna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) 
och regleras av svensk rätt. 

AKTIEBOK
Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets 
aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear 
Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid 
nyteckning av aktie med mera styrs av Bolagets bolagsordning som finns till-
gänglig.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Den som tecknar Units i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter 
till Eminova. Personuppgifter som lämnats till Eminova kommer att behand-
las i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster 
och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats 
från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. 
Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos 
företag eller organisationer med vilka Eminova samarbetar. Information om 
behandling av personuppgifter lämnas av Eminova. Eminova tar även emot 
begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att 
inhämtas av Eminova genom en automatisk process hos Euroclear.

GARANTIÅTAGANDEN OCH TECKNINGSFÖRBINDELSER 
I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare, in-
klusive styrelseledamöter, samt externa investerare åtagit sig att teckna för 
hela eller delar av sin respektive ägarandel i Företrädesemissionen om cirka 
1,0 MSEK, motsvarande cirka 4,0 procent av Företrädesemissionen. Aktieä-
gare som utställt garanti har först ingått teckningsförbindelse motsvarande 
minst sin andel av Företrädesemissionen (pro rata). 

Vidare har Bolaget ingått avtal med ett antal externa investerare samt be-
fintliga aktieägare om emissionsgarantier uppgående till cirka 17,0 MSEK, 
motsvarande cirka 69,7 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision 
utgår enligt garantiavtalen om 17,9 procent i genomsnitt på garanterat belopp, 
motsvarande cirka 3,0 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen 
därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till totalt 
cirka 18,0 MSEK, motsvarande cirka 73,6 procent av Erbjudandet.

Tecknings- och garantiåtaganden ingicks i november och december 2022. 
Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, 
spärrmedel eller liknande arrangemang, varför det finns en risk att åtagande-
na, helt eller delvis, inte kommer infrias.
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