
VIKTIG INFORMATION
Denna informationsfolder är en introduktion till erbjudandet om att teckna units (”Erbjudandet”) i Amniotics AB (publ) (”Amniotics” eller ”Bolaget”) 
och ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Foldern är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospektet som 
har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på Amniotics och Redeye AB:s (”Redeye”) webbplatser 
www.amniotics.com respektive www.redeye.se. Finansinspektionens godkännande av prospektet bör inte betraktas som något slags stöd för Amniotics 
och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga, eller att Finansinspektionen uttalar sig om 
kvalitén på de värdepapper som erbjuds inom ramen för Erbjudandet. Prospekt och anmälningssedlar kan även erhållas kostnadsfritt från Nordic Issuings 
webbplats www.nordic-issuing.se. Prospektet innehåller bland annat en presentation av Amniotics, Erbjudandet och de risker som är förenade med en 
investering i Amniotics och deltagande i Erbjudandet. Informationsfoldern är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslutet att teckna units i 
Amniotics och utgör ingen rekommendation att teckna units i Amniotics. Investerare som vill eller överväger att investera i Amniotics uppmanas att läsa 
hela prospektet för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet. Denna informationsfolder får inte offentliggöras, 
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, 
Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.
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Amniotics är ett biopharma bolag som arbetar med 
olika terapiformer med hjälp av vävnadsrelevanta 
mesenkymala stamceller (MSC) från fostervatten. 

Bolaget har idag utvecklat och kontrollerar hela 
processen, från extraktion av fostervatten med en 
patenterad medicinteknisk produkt till sortering och 
propagering av celler, samt produktion av vialer med 
MSC för användning som cellterapi. 

1. Det centrala nervsystemet
2. Talts J et al. “Neonatal MSCs from term amniotic fluid can be produced in large amounts in serum-free conditions without loss of stem cell properties”, poster presentation at the “Stem Cells, Cell Therapies, and Bioengineering in 

Lung Biology and Diseases” conference July 15-18 2019 in Vermont, https://portal.research.lu.se/portal/en/publications/stem-cells-cell-therapies-and-bioengineering-in-lung-biology-and-disease-2019(1411d214-1311-4cc8-a99e-
34638dad98d8).html

Det finns ett stort antal sjukdomar och tillstånd där effektiv 
behandling saknas eller är otillräcklig. För en del av dessa 
indikationer kan stamceller vara ett potentiellt alternativ. Här 
ser Amniotics en stor potential att kunna utveckla nya effektiva 
behandlingsmetoder genom olika typer av MSC från fostervatten.

Bolagets strategi är att bedriva innovativ forskning och utveckling 
inom stamcellsbaserade cellterapier genom att ha patent på plats i 
alla steg från insamlandet av fostervatten till den färdiga produkten. 
Bolagets ambition är att utveckla projekten till tidig klinisk fas för 
behandling av människa i fas I/II, och därefter ingå partnerskap 
för fortsatt utveckling och kommersialisering. Amniotics ser 
sig tillsammans med partners kunna rikta sig mot en mängd 
marknader. Initialt kommer fokus vara på Europa och USA men 
med rätt partners är även andra marknader intressanta för Bolaget.

Utveckling av olika cellterapier baserade på MSC
Amniotics utvecklar cellterapier från allogena MSC från donerat 
fostervatten vid planerade kejsarsnitt. Dessa MSC är neonatala 
vilket betyder att de har en hög kvalitet jämfört med MSC från 
vuxna individer. Cellerna har ett vävnadsspecifikt ursprung och kan 
med hjälp av Amniotics patentsökta markörteknologi identifieras, 
och sorteras ut för utveckling av vävnadsspecifika, säkra och 
effektiva cellterapiprodukter. Amniotics har utvecklat metoder för 
att sortera ut vävnadsspecifika celler för behandling av sjukdomar i 
lunga (PulmoStem™), CNS1 (CogniStem™), njure (NephroStem™) 
och hud (CutiStem™). Celltillväxten i samband med produktion av 
Amniotics MSC från fostervatten visar på hög tillväxt jämfört med 
de alternativ som finns så som stamceller från benmärg, adulta 
fettvävnad eller navelsträng, vilket även illustreras i bilden till höger.2

 

 Alla typer av Amniotics stamceller kan produceras i tillräckliga 
mängder med hjälp av Bolagets egenutvecklade patentsökta 
processer i en GMP-godkänd produktionsanläggning som ägs av 
Amniotics. När cellerna är producerade förvaras de nedfrysta vid 
-150⁰C i egna lagerlokaler inför användning på patienter. Bolaget 
bedömer att stamceller från en enda donator kan behandla 
tusentals patienter. Detta innebär att produktionskostnaderna 
är förhållandevis låga och att priset för Bolagets läkemedel 
kan sättas enligt traditionella hälsoekonomiska kriterier. För de 
vävnadsspecifika MSC-subpopulationerna kommer Amniotics att ta 
fram sina läkemedelskandidater genom in-vitro studier och genom 
djurstudier.

En introduktion till Amniotics
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Amniotics kan därför också arbeta som teknik- och 
tjänsteleverantör till universitet, sjukhus och den biofarmaceutiska 
industrin med fokus på GMP-kompatibel tillverkning av avancerade 
terapiläkemedel (ATMP). Amniotics vill arbeta med andra företag 
för att tillföra värde till dem genom t.ex.:

• Processutveckling för ATMP (cell- och genterapiprodukter) vid 
Amniotics GMP-tillverkningsanläggning i Lund

• Arbeta med små och medelstora företag för att hjälpa till med 
lanseringen av deras produkter

• Hjälpa till att lösa operativa utmaningar så som exempelvis 
kapacitetsbegränsningar

Inom kontrakstutveckling och kontraktstillverkning av cellterapier är 
Bolagets strategi att vara det naturliga valet av samarbetspartner 
i Norden och därigenom befästa sin ställning som en stark aktör 
inom fältet tillverkning av cellterapier för tidig klinisk fas.

Amniotics värdekedja i detalj

Amniotics värdekedja
Amniotics har utvecklat en mångfaldigt patenterad och 
patentsökt teknologi och en CE-märkt medicinteknisk produkt 
(uppsamlingssystem) i klass IIa för att utvinna fostervatten och 
Bolaget är pionjärer inom tillvaratagande av fostervatten som 
erhålls vid planerade kejsarsnitt. Bolaget har även säkerställt 
sin produktion av MSC för kliniska studier i sin egen GMP-
produktionsanläggning där Bolaget använder sin teknologi 
för att selektera och odla neonatala vävnadsspecifika MSC. 
Eftersom fostervattnet är i kontakt med flera vävnadstyper kan 
vävnadsspecifika subpopulationer av MSC utvinnas. Amniotics har 
ett samarbetsavtal med Skånes universitetssjukhus (SUS) för att 
erhålla fostervatten och utvinna MSC från donatorer.

Amniotics markörteknologi för att identifiera de olika 
populationerna av MSC bygger på vävnadsspecifika cellyte-
markörer som identifierats under forsknings- och utvecklings-
arbetet på Bolaget. Amniotics använder markörerna och 
markörspecifika antikroppar för att identifiera och selektera 
fram homogena och högkvalitativa stamceller för utveckling av 
sjukdomsspecifika cellterapier. Användningen av markörerna och 
den patentsökta selektionsteknologin är en av flera komponenter 
som skiljer Amniotics från andra stamcellsbolag. Amniotics 
bedömning är att de är det enda nu verksamma bolaget som kan 
ta fram neonatala vävnadsspecifika MSC från fostervatten för en 
rad indikationer.

Verksamhetsområdet kontraktsutveckling och 
kontraktstillverkning av cellterapi
Amniotics andra affärsmöjlighet ligger inom Bolagets egen 
produktionsservice. Amniotics har vid tidigt skede byggt en egen 
GMP-produktionsanläggning, vilket i ett partnerskap möjliggör att 
Bolaget kan säkra en större del av värdekedjan i sina produkter 
genom att behålla tillverkningsrättigheterna för att producera 
läkemedel för kommersiellt bruk jämfört med en situation då 
produkten tillverkas av en partner eller tredje part. Bild från Amniotics GMP-produktionsanläggning i Lund. 
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3. Induced Pluripotent Stemcells
4. Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. and Peter Marks, M.D., Ph.D., Director of the Center for Biologics Evaluation and Research on new policies to advance development of safe and effective cell and 

gene therapies | FDA
5. Regenerative Medicine in Pharma, Global Data 2020
6. Regenerative Medicine in Pharma, Global Data 2020 

Cell therapies include: embryonic stem cells (ESCs), induced pluripotent stem cells (iPSCs), nuclear transfer embryonic stem cells (ntESCs), parthenogenetic embryonic stem cells (pES), hematopoietic stem cells (HSCs), 
Mesenchymal Stem cells (MSCs), neural stem cells (NCs), epithelial stem cells & Immune cell therapy 
8MM: US, France, Germany, Italy, Spain, UK, Japan and China

Den globala cellterapimarknaden – Fortfarande i 
startfasen, men tillväxten är snabb6 
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Cellterapimarknaden i de åtta största 
marknaderna 8MM (2019-2026)
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Organ Indikation Teknologi Upptäckt Pre-klinik Fas I/II Fas II / 
Partnerskap

Framtida milstolpar

Lunga ARDS 
(COVID-19)

MSC 
(lunga) CTA inskickad 2021

Idiopatisk 
lungfibros (IPF)

MSC 
(lunga) Skicka in CTA 2022

Lung transplantation MSC 
(lunga) Skicka in CTA 2023

Hjärna Spinala 
muskelatrofier

MSC
(hjärna)

Produktion av första 
tekniska GMP sats

Hud Epidermolysis Bullosa 
Läkning av brännskador/sår

MSC 
(hud)

Produktion av första 
tekniska GMP sats

Njure Akut njurskada C3 
Glomerulopathy

MSC 
(njure)

Produktion av första 
tekniska GMP sats

Blod Blodprodukter iPS Optimering för GMP

ARDS – Acute Respiratory Distress Syndrome
CTA – Clinical Trial Application, ansökan till myndighet angående att påbörja studie 
Not: Stark färg på pil representerar nuvarande status. Blek färg på pil representerar nuvarande planering fram till 2023.

CogniStem™ 2021-22 2023

Pulmo-Stem™ 20232022-23

Pulmo-Stem™ 20232022-23

CutiStem™2023

NephroStem™2023

Pulmo-Stem™ 2023

Partner

Initiering av fas II baserad på PulmoStemTM 
fas I/II i andra indikationer

Amniotics projektportfölj
Amniotics har idag en projektportfölj där samma teknologi, metodik och processteknik kan användas för de olika indikationerna. Bolaget 
har utvecklat metoder för att sortera ut celler för behandling av pulmonella indikationer (PulmoStem™), CNS indikationer (CogniStem™), 
njurspecifika indikationer (NephroStem™) och dermatologiska indikationer (CutiStem™).

Amniotics lungspecifika produkt PulmoStem™ är redo för att evalueras i en första klinisk studie på människa med det primära syftet att 
påvisa att produkten är säker och tolereras väl. Studien kan även ge en indikation på effektiviteten i patientpopulationer med relevanta 
lungsjukdomar. Amniotics övriga cellspecifika produkter är fortfarande i ett tidigare stadium och kommer under de kommande åren 
fortsätta utvecklas och tas in i pre-klinisk fas senare än PulmoStem™. Bolagets iPS-teknologi3 är en annan möjlighet som befinner sig i ett 
tidigt stadie med potentialen att forma en helt ny plattform och en grupp med nya indikationer för Amniotics. Efter kliniska fas I/II-studier 
i en indikation kommer Amniotics oftast leta efter en samarbetspartner för utlicensiering av den produkten för vidareutveckling till färdigt 
läkemedel. I vissa fall kommer Amniotics välja att själva gå vidare med produkten i kliniska fas II/III-studier.

Marknaden
Det första MSC baserade läkemedel som fick ett europeiskt 
godkännande (Alofisel från TiGenix / Takeda) blev godkänt av den 
Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i mars 2018. USA:s 
läkemedelsmyndighet FDA beräknar att godkännande av läkemedel 
baserade på cell- och genterapi kommer att öka med 900 procent 
årligen mellan 2020 och 2025.4 

På marknaden finns idag endast ett fåtal godkända cellterapier, 
vilket visar på att det fortfarande är ett tidigt stadie för denna typ 
av behandling. Området förväntas dock växa under de kommande 
åren på grund av flera kliniska framgångar som har accelererat 
investeringarna i sektorn. GlobalData beräknar att området inom 
cellterapier kommer nå 3,1 miljarder USD 2026.5 Cellterapier 
har potentialen att förändra det framtida vårdlandskapet genom 
potentialen att bota en mängd sjukdomar.
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Motiv för erbjudandet

Bolagets grundare har under många år forskat på stamceller och 
fostervatten och sedan Amniotics grundades för sex år sedan har 
ett intensivt forskning- och utvecklingsarbete pågått med industriell 
metodik. Vidare har Bolaget investerat i sin egen GMP-godkända 
produktionsanläggning och rekryterat nyckelkompetenser 
inför de kommande kliniska studier som Bolaget nu avser att 
påbörja. Bolagets första kliniska studie planerar att använda 
MSC med lungkarakteristiska egenskaper för patienter med svår 
inflammatorisk och fibrotisk lungsjukdom. För att kunna genomföra 
dessa kliniska studier behövs kapital och Bolaget ser det som 
en naturlig väg att genomföra en notering på Nasdaq First North 
Growth Market och genomföra Erbjudandet.

Styrelsen bedömer att Amniotics befintliga rörelsekapital inte är 
tillräckligt för att tillgodose Bolagets behov under den kommande 
tolvmånadersperioden, räknat från dagen för prospektet. Med 
beaktande av Bolagets kassa vid dateringen av prospektet 
uppskattas att en brist på rörelsekapital kommer att uppstå i 
juli 2021. I syfte att finansiera kommande kliniska studier och 
vidareutveckling av flertalet andra projekt samt för att finansiera 
det bedömda rörelsekapitalunderskottet har Bolaget beslutat 
att genomföra Erbjudandet om cirka 60 MSEK före avdrag för 
emissionskostnader i samband med noteringen av dess aktier 
och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. 
Om Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen inte 
utnyttjas beräknas nettolikviden uppgå till cirka 53,2 MSEK. Om 
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo beräknas nettolikviden 
uppgå till cirka 61,2 MSEK. Vid fulltecknat Erbjudande inklusive 
Övertilldelningsoptionen ges 1 658 537 teckningsoptioner ut, och 
om dessa utnyttjas till fullo erhåller Bolaget ytterligare cirka 39 
MSEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader.

Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden som erhållits från 
ett antal befintliga aktieägare och externa investerare om cirka 
43 MSEK, motsvarande cirka 72 procent av Erbjudandet. För 
mer information om lämnade teckningsåtaganden, se avsnittet 
”Teckningsåtaganden” i Bolagets prospekt.

Emissionslikvidens användning

1 - Cirka 50 procent ska användas 
till finansiering av klinisk utveckling

2 - Cirka 30 procent ska 
användas till finansiering 

av Bolagets löpande 
verksamhet i form av löner 

och externa konsulter

3 - Cirka 10 procent ska användas 
till finansiering av labbkostnader och 
djurstudier

4 - Cirka 10 procent ska användas 
till finansiering av Bolagets lokaler 
och övriga kostnader
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Angivna 
procentsatser är 

approximativa och 
kan därför komma att 

justeras något.

Nettolikviden från Erbjudandet, inklusive 
Övertilldelningsoptionen samt eventuell likvid 
från utnyttjandet av teckningsoptionerna, är 

avsedd att fördelas procentuellt enligt 
nedan och, för det fall inte samtliga 

åtgärder kan genomföras, enligt 
följande prioritering:

3



Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige, Norge och Finland samt till institutionella investerare i Sverige 
och utlandet. Erbjudandet omfattar upp till 1 463 415 units i Amniotics (exklusive Övertilldelningsoptionen som 
beskrivs nedan). Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Bolaget initialt cirka 60 MSEK före emissionskostnader.

Anmälningsperiod 15 - 29 juni 2021. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt 
tiden för betalning.

Unit En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Teckningskurs 41 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 20,50 SEK per aktie. 
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Värdering Pre-money-värdering i Erbjudandet uppgår till 265 MSEK.

Teckningsåtagande I Erbjudandet finns teckningsåtaganden på totalt 43 MSEK. 72 procent av 
Erbjudandet omfattas därmed av teckningsåtaganden.

Lock-up Den totala lock-up:en uppgår till cirka 57,8 procent av befintliga aktier och röster 
i Amniotics per dagen för prospektet och löper under 360 dagar från första 
handelsdag. 

Emissionsvolym 1 463 415 units motsvarande 60 MSEK.

Antal aktier innan Erbjudandet 12 935 000 st.

Minsta teckningspost 150 units, motsvarande 6 150 SEK.

ISIN-kod Samtliga aktier i Erbjudandet har ISIN-kod SE0015961016 och samtliga 
teckningsoptioner har ISIN-kod SE0016101471.

Listning av aktierna och 
teckningsoptionerna på Nasdaq 
First North Growth Market

Under förutsättning att Nasdaq First North Growth Market beviljar Bolagets 
ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market 
beräknas första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market till den 6 juli 
2021.

Tilldelningsprinciper Tilldelning av units beslutas av styrelsen i Bolaget i samråd med Redeye, varvid 
målet kommer vara att uppnå en god ägarbas och en bred spridning av aktierna 
bland allmänheten i syfte att möjliggöra regelbunden och likvid handel i Bolagets 
aktier efter den planerade noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner på 
Nasdaq First North Growth Market.

Besked om tilldelning Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande 
omkring den 30 juni 2021. När fördelningen av units fastställts utsänds 
avräkningsnotor utvisande tilldelning av units i Erbjudandet. 

Övertilldelningsoption För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget 
åtagit sig att, på begäran av Lago Kapital, emittera ytterligare högst 390 244 
aktier och högst 195 122 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande 
högst 195 122 units, sammantaget motsvarande högst cirka 13,3 procent 
av antalet units som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), till 
ett pris motsvarande priset i Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen får endast 
utnyttjas i syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. 
Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av Lago Kapital helt eller delvis under 30 
kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First 
North Growth Market. Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas 
till fullo avseende både aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 omfattar 
Erbjudandet maximalt 1 658 537 units, motsvarande cirka 68 MSEK före avdrag 
för kostnader relaterade till Erbjudandet.

Rådgivare • Redeye är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.
• Nordnet agerar retail selling agent i samband med Erbjudandet.
• Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.
• Lago Kapital är anlitad att hantera stabiliseringsåtgärder i samband med 

Erbjudandet.
• Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med 

Erbjudandet.

Erbjudandet i sammandrag

Amniotics AB (publ)
Scheelevägen 2, 
223 63 Lund

E-post: info@amniotics.com
Telefon: +46 (0) 72-327 85 20

www.amniotics.com


