Nyemission

i Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB | 556417-0743 | www.corline.com

Inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

Corline Biomedical AB (”Corline”) är en spin-off från Pharmacia som arbetar med den kroppsegna substansen heparin
och som har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation.
Bolaget har erhållit särläkemedelsstatus avseende användning inom njurtransplantation och har svenska Läkemedelsverkets
godkännande att starta klinisk prövning med bolagets läkemedelskandidat inom diabetes typ 1. Corlines patentskydd
inom området regenerativ medicin löper till 2029. Sedan tidigare ytbelägger Corline medicintekniska produkter med
sin heparinsubstans och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya
läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.
Nu genomför Corline en kapitalisering inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm. Genom kapitaliseringen
avser styrelsen tillföra Corline kapital för att bland annat finansiera planerade studier inom diabetes typ 1 och
njurtransplantation.
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Vid transplantation av celler, organ och vävnader och vid implantering av medicintekniska produkter reagerar immun
försvaret omedelbart på ett sätt som kan vara skadligt för såväl transplantaten som implantaten och patienten. Därför
finns ett stort intresse över hela världen att hitta lösningar som kan öka kroppens acceptans i dessa situationer. Corline
har utvecklat innovativ teknologi för att minska problematiken med akut avstötning vid transplantation samt öka
kroppsacceptansen av transplanterade vävnader, celler och organ.

Ett nytt sätt att använda heparin
Heparin är en kroppsegen substans som hindrar
blod från att koagulera och som används dagligen
vid kirurgiska ingrepp för att förhindra blod
proppar. Medicinska implantat vars yta beläggs
med heparin får en betydligt högre kropps
acceptans och blodkompabilitet än implantat som
inte beläggs med en sådan yta.
Corline är verksamt på marknaden för medicinska
implantat men har en patenterad teknik som även
möjliggör ett annat och nytt applikationsområde
– skydd av biologisk vävnad i form av hela organ,
vävnads
segment och levande celler. Corlines
heparinsubstans kan användas för att belägga
ytan på levande vävnad och celler utan att de tar
skada.

VD Henrik Nittmar kommenterar
Corline strävar efter att göra en betydande insats
för patienters välbefinnande genom att förbättra
egen
skaperna hos medicinska instrument,
implantat och vid transplantationer. Genom att
erbjuda en modern portfölj av lösningar för både

medicinteknik och inom regenerativ medicin siktar
vi på att bli den ledande leverantören av produkter
för blod- och biokompatibla behandlingsmetoder
till sjukvården.
Vår heparinbaserade teknologiplattform erbjuder
innovationsmöjligheter för kvalitetsprodukter
inom Life Science och Corline har en bra grund
med befintliga basintäkter inom medicintekniska
produkter. Här erbjuder vi en etablerad substans
med dokumenterad effekt och säkerhetsprofil
som följer en känd regulatorisk godkännande
process. Större intäktsmöjligheter har emellertid
vår innovativa portfölj med läkemedelskandidater
inom regenerativ medicin. Vi har uppnått ”proof
of concept” med Cytoparin™ som utvecklas
för behandling av svår diabetes typ 1 med
kliniska försök som nästa steg och planerad
patientrekrytering under 2015. Dessutom
startade vi under 2014 ett utvecklingsprogram
inom njurtransplantation med Renaparin™, där
marknadspotentialen är betydande.
Sedan 2005, då Corline ökade sitt fokus
på regenerativ medicin, har cirka 60 MSEK
investerats i bolaget och ytterligare cirka 10
MSEK har tillkommit i mjuk finansiering i form av
bidrag från bland andra Vinnova och EU:s sjunde
ramprogram. Vi har gjort betydande framsteg
under denna period.

Bakom Corline står ägare och en styrelse
innefattande etablerade svenska industrialister
inom medicinsk teknik. Exempelvis är styrelse
ledamot Lars Sunnanväder en välkänd entreprenör
med gedigen bakgrund inom Gambro, samt som
grundare av en mängd medicinteknikbolag i
Tyskland och Sverige. Bakom Corline står även
Adam Dahlberg, medlem i familjen Crafoord, som
huvud
ägare och styrelseordförande i bolaget.
Styrelsens senaste tillskott Kerstin Valinder
Strinnholm, med sin bakgrund inom läkemedels
bolagen AstraZeneca och Nycomed, kompletterar
på ett mycket bra sätt övriga ledamöters
kompetens.
Behovet att skydda känsliga celler och organ
vid transplantation är stort – vi har utvecklat ny
teknologi som kan hjälpa till att göra just detta.
Jag välkomnar dig varmt att bli en del av Corline
och vår spännande framtid.
Henrik Nittmar
VD, Corline Biomedical AB

Marknad

Cellterapi, diabetes typ 1
Transplantation av organ och celler kan förlänga
och rädda liv på människor som lever med svåra
sjukdomar. För diabetes typ 1 har Corline utvecklat
sin heparinbaserade substans Cytoparin™ så att

Erbjudandet i
sammandrag

Teckningstid: 14 – 28 april 2015.

Teckningskurs: 7,00 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 800
aktier.

Antal aktier före nyemission: 7 837 618
aktier.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar
högst 1 720 000 aktier. Vid fulltecknad
nyemission tillförs bolaget cirka 12 MSEK före
emissionskostnader.

Lägsta emissionsvolym: Lägsta gräns för
nyemissionens genomförande är 10,5 MSEK.
Värdering (pre-money): Cirka 54,9 MSEK.

Teckningsförbindelser: Corline har
erhållit teckningsförbindelser om cirka 6
MSEK, motsvarande cirka 50 procent av
emissionsvolymen.
Marknadsplats: Corline har för avsikt att lista
aktierna på Nasdaq First North i Stockholm.
Förutsatt marknadsplatsens godkännande
beräknas första dag för handel bli den 3 juni
2015.

"Behovet att skydda
känsliga celler och organ
under transplantation är
stort – vi har utvecklat ny
teknologi som kan hjälpa
till att göra just detta."

utsidan på cellerna kan kläs och skyddas mot den
blodkoagulering som annars skadar upp till 70 %
av de tillförda cellerna direkt vid transplantationen.
Corline har Läkemedelsverkets godkännande att
starta en klinisk prövning med inriktning på att
visa att behandlingen är säker. Avsikten är att
inleda den kliniska studien under 2015. Målet
med projektet är att minska antalet donatorer som
krävs för att behandla en diabetes typ 1-patient.
Idag behövs i genomsnitt 2,7 donatorer för en
patient, vilket med tanke på den begränsade
tillgången på donatorer är en ohållbar situation.
Det som avgör den potentiella marknaden för
Cytoparin™ är antalet tillgängliga organ från
donatorer. Ungefär 2 000 bukspottskörtlar
tillgängliggörs för transplantation globalt varje
år. En transplantation av ö-celler har kostnads
beräknats till cirka 800 000 SEK, vilket gör att
metoder som minskar antalet transplantationer för
varje behandlad patient har ett stort värde. Vid ett
teoretiskt pris på Cytoparin™ om 400 000 SEK
blir den tillgängliga globala marknaden 800 MSEK.
En del av de donerade bukspottskörtlarna kommer
dock även fortsättningsvis att gå till organ

transplantation varför den bearbetnings
bara
potentiella marknaden för ö-cellterapi upp
skattas till 50 % av denna siffra. Med tanke
på att ö-cellstransplantation är en mycket
koncentrerad marknad med endast ett femtiotal
transplantationscentra i EU och USA, bör Corline
kunna upprätta distribution effektivt och till en
rimlig kostnad.

Njurtransplantation
Njurarnas främsta uppgift är att rena blodet från
giftiga avfallsprodukter. Första behandlingssteget
när en patient har otillräcklig njurfunktion är att
patienten sätts på dialys. Njurskadade patienter
som går på dialys har betydligt sämre överlevnad
jämfört med de patienter som får möjlighet att
istället genomgå en njurtransplantation.
Corline inledde 2014 ett utvecklingsprogram
med forskargrupper vid Uppsala universitet och
Akademiska sjukhuset i Uppsala för utveckling
av sin heparinbaserade produkt Renaparin™ för
njurtransplantation. Genom att klä njurarnas insida
med Renaparin™ inför transplantationen kan de
ischemi-reperfusionsskador (IRI) som i upp till 40 %
av fallen leder till försenad och/eller försämrad
njurfunktion undvikas. Corline erhöll status som
särläkemedel i Europa för substansen under 2014.
Inom Europa och USA genomförs för närvarande
cirka 33 000 njurtransplantationer årligen. Två
tredjedelar av dessa är från avlidna donatorer
vilken är den grupp som i störst utsträckning
drabbas av IRI och som Corline riktar sig till
med Renaparin™. Vid ett teoretiskt pris på
Renaparin™ om 50 000 SEK blir värdet på
den totala marknaden i USA och Europa över
1 000 MSEK. Corline kommer till en början
enbart att bearbeta den del av marknaden där
njurar lagras i maskin inför transplantation. Då
begränsas inledningsvis potentialen till 25 % av
ovanstående. Om och när Corline kan visa att
behandlingen också kan utföras effektivt på njurar
som inte lagras i maskin, är styrelsens bedömning
att potentialen för Renaparin™ omfattar hela den
tillgängliga marknaden.

Medicintekniska produkter
Corline ytbelägger medicintekniska produkter
med sitt CHS™-ytbeläggningssystem för att
hantera de koaguleringsproblem som uppstår när
medicintekniska produkter förs in i kroppen. Fram
till idag har bolaget ytbelagt fler än 100 000 stentar
för klinisk användning. Bolaget har ett tjugotal
kunder och tre licensavtal med internationella
företag, varav två amerikanska som använder
CHS™ för att ytbelägga medicinska implantat.
Produkterna befinner sig i utvecklingsfas. När väl
en produkt lanserats på marknaden är Corlines
erfarenhet att intäktsströmmen är stabil över lång
tid.

Nyemission
Corline genomför nu en nyemission inför planerad
listning på Nasdaq First North i Stockholm.
Nyemissionen är riktad till allmänheten och
omfattar cirka 12 MSEK före emissionskostnader.
Emissionslikviden är främst avsedd att finansiera
bolagets planerade studier inom diabetes typ 1
och njurtransplantation.
Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är
10,5 MSEK. Notera att bolagets planerade listning
är förutsatt av ett godkännande från Nasdaq First
North i Stockholm.
Corline har erhållit teckningsförbindelser (från
bland annat befintliga ägare) om cirka 6 MSEK,
mot
svarande cirka 50 procent av emissions
volymen.

Hänvisning till memorandum
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för Corline Biomedical AB finns en beskrivning av potentiella
risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska dessa risker tillsammans med
övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets
(www.corline.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Anmälan om förvärv av aktier i
Corline Biomedical AB
Erbjudandet:
Teckningstid:
Teckningskurs:
Betalning:

14 – 28 april 2015.
7,00 SEK per aktie.
Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast
efter avslutad teckningstid och betalning skall ske
senast fyra bankdagar därefter.

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

Skickas till:

Alternativt till:

Sedermera Fondkommission
Emissionstjänster
Importgatan 4
262 73 Ängelholm

Fax: 0431-47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
(inscannad anmälningssedel)

För ytterligare information kontakta Sedermera Fondkommission, Tel: +46 (0) 431-47 17 00

Följande anmälningssedel ska användas vid intresse av att förvärva aktier i Corline Biomedical AB, org.nr 556417-0743. För fullständig information om det aktuella
erbjudandet, se memorandum utgivet av styrelsen i Corline Biomedical AB i april 2015.
Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 28 april 2015. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att
beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Anmälan är bindande.
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade
att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.
Enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i Corline Biomedical AB i april 2015, tecknar undertecknad härmed:
Antal aktier:

st aktier i Corline Biomedical AB till teckningskursen 7,00 SEK per aktie.
Minsta teckningspost är 800 aktier.

VP-konto eller depå dit tilldelade aktier skall levereras (ange endast ett alternativ):
VP-konto/Servicekonto:

O O O

Depånummer:

Bank/Förvaltare:

Har Ni för avsikt att teckna aktier genom en depå kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK)?
Vänligen kontakta Er förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.
Namn och adressuppgifter:
Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Person-/Organisationsnummer

Gatuadress, box eller motsvarande

Postnummer

Ort

Telefon dagtid/mobiltelefon

E-post

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Dh

• Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och
hemförsäljningslagen;

• Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera
Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor
som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Corline Biomedical AB i april 2015;
• Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel;
• Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan garanteras;
• Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av
Sedermera Fondkommission för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan
även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar.
Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Grafisk form: Plucera Webbyrå (www.plucera.se)

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:
• Att jag har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att
investera i det aktuella finansiella instrumentet;
• Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar
memorandumet;
• Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
• Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera
Fondkommission och tecknaren avseende denna teckning;
• Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission inte kommer att bedöma om teckning
av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
• Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;

