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Viktig information 

Detta dokument (”Fusionsdokument”) beskriver den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan AegirBio AB och LifeAssays AB 
(publ) (”Fusionen”). I Fusionsdokumentet ska ”AegirBio” eller ”Bolaget” betyda AegirBio AB, organisationsnummer 559222-2953, 
eller den koncern vari AegirBio AB är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen, beroende på sammanhanget. ”LifeAssays” ska 
betyda LifeAssays AB (publ), organisationsnummer 556595-3725 eller den koncern vari LifeAssays AB (publ) är moderbolag eller ett 
dotterbolag i koncernen, beroende på sammanhanget. AegirBio och LifeAssays tillsammans ”Bolagen”. ”Nya AegirBio” ska betyda 
det sammanslagna bolag som blir resultatet av Fusionen och ”Koncernen” ska betyda den koncern i vilken Nya AegirBio kommer att 
vara moderbolag eller ett dotterbolag i den koncernen, beroende på sammanhanget. I samband med Fusionen har styrelsen i AegirBio 
och styrelsen i LifeAssays (tillsammans ”Styrelserna”) upprättat en fusionsplan som, under förutsättning av godkännande av 
aktieägarna, sammanfattar ordningen för Fusionen (”Fusionsplanen”). Av Fusionsplanen följer att AegirBio som förvärvande bolag 
kommer att absorbera LifeAssays som därefter kommer att upplösas. Av Fusionsplanen följer att en (1) aktie i LifeAssays berättigar 
innehavaren att erhålla cirka 0,0616 aktier i AegirBio (”Fusionsvederlaget”), dvs. antalet fusionsvederlagsaktier om 4 859 287 
dividerat med antalet utestående aktier i LifeAssays. 

Fusionsdokumentet har upprättats i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning 1 april 2018 (”Takeover-reglerna”). Fusionsdokumentet har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen eller 
någon annan tillsynsmyndighet. 

För Fusionsdokumentet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Fusionsdokumentet och därmed sammanhängande 
rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. 

Ingen person har givits behörighet att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i 
Fusionsdokumentet. Offentliggörandet av Fusionsdokumentet ska inte anses innebära att den information som presenteras i 
Fusionsdokumentet är korrekt vid annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av Fusionsdokumentet. Fusionsdokumentet 
uppdateras i den uträckning det krävs av tillämplig lag eller Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. 

Investerare ska inte tolka innehållet i Fusionsdokumentet som juridisk rådgivning, investeringsrådgivning eller skatterådgivning. Varje 
investerare bör konsultera egna rådgivare, revisorer eller kommersiella rådgivare för bedömning av legala frågor, investeringsfrågor 
eller rådgivning rörande skattefrågor och sammanhängande frågor avseende Fusionen. Om inte annat uttryckligen anges är uttalanden 
avseende marknad, utveckling, tillväxtsiffror, trender och konkurrenssituationen på de marknader som AegirBio respektive LifeAssays 
verkar baserade på rimliga uppskattningar från ledningen för respektive bolag till vilket informationen hänför sig. 

Utöver vad som uttryckligen anges har ingen information i Fusionsdokumentet granskats eller reviderats av AegirBios revisorer. 
Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) har lämnat två värderingsutlåtande, en så kallad fairness opinion, beträffande 
Fusionsvederlaget till Styrelsen för AegirBio respektive LifeAssays. 

För riskfaktorer relaterade till AegirBio respektive LifeAssays verksamheter och bransch, legala risker, finansiella risker samt risker 
relaterade till aktierna i Nya AegirBio och Fusionen, se avsnittet ”Riskfaktorer”. 

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN 

Fusionsdokumentet innehåller vissa uttalanden som kan utgöra framåtriktad information eller framåtriktade uttalanden. Dessa 
inkluderar uttalanden vari används orden ”tror”, ”förväntar”, ”söker”, ”mål”, ”utsikter”, ”skulle kunna”, ”kan komma att”, ”borde”, ”kan”, 
”estimerar”, ”fortsätter”, ”räknar med”, ”bedömer”, ”planerar”, ”förutser”, ”potentiell”, ”projicera” och ”förutspår” och liknande uttalanden 
som inte beskriver nutid eller ger information om tidigare händelser. Sådana framåtriktade uttalanden är förenade med kända och 
okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som kan orsaka att faktiska resultat, prestationer eller utveckling i AegirBio, 
LifeAssays eller Nya AegirBio kan komma att väsentligt skilja sig från framtida resultat, prestationer eller utveckling som uttrycks eller 
indikeras i sådana framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden reflekterar de nuvarande åsikter hos ledningen i AegirBio och 
LifeAssays och är förenade med olika risker och osäkerheter. Dessa uttalanden baseras på många olika antaganden, osäkerheter och 
andra faktorer, däribland allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden, branschspecifika förhållanden, bolagsrättsliga 
godkännanden, godkännanden från myndigheter och operationella faktorer, och om dessa förekommer eller inte förekommer kan 
medföra att Nya AegirBios resultat, däribland den finansiella ställningen och/eller lönsamheten kan komma att avvika väsentligt från, 
eller misslyckas med att möta uttryckliga eller underförstådda förväntningar i de framåtriktade uttalandena. Förändringar i sådana 
antaganden eller faktorer kan också orsaka resultatet att väsentligt avvika från nuvarande förväntningar. Därtill är de framåtriktade 
uppskattningarna och prognoserna som i detta dokument är reproducerade från branschrapporter från tredje parter visa sig vara 
felaktiga. Det kan därmed inte garanteras att framåtriktade uttalanden kommer visa sig ha varit korrekta. 

Samtliga framåtriktade uttalanden hänförliga till AegirBio, LifeAssays och Nya AegirBio, personer som agerar för egen del eller andra 
tredje parter, är uttryckligen kvalificerade i dess helhet genom de varnande uttalanden som framgår av detta stycke. Obefogad tillförsikt 
ska inte läggas på denna typ av uttalanden, vilka enbart ska anses gälla den dag de görs. Sådana faktorer innefattar, men är inte 
begränsade till de faktorer som anges i ”Riskfaktorer”. Med förbehåll för att tillämpliga lagar och regler efterlevs, frånsäger sig AegirBio 
och LifeAssays alla avsikter eller skyldigheter att bekräfta, uppdatera eller revidera några framåtriktade uttalanden och åtar sig inga 
skyldigheter att offentliggöra resultaten av några framtida revideringar av de framåtriktade uttalandena för att reflektera händelser eller 
omständigheter efter denna dag eller att reflektera förekomsten av oförutsedda händelser. AegirBios och LifeAssays tidigare resultat 
utgör inte någon garanti och förutsäger inte den framtida utvecklingen av Nya AegirBio. 

Det kan inte garanteras att Fusionen kommer att ske eller att de förväntade fördelarna av Fusionen kommer att realiseras. 

KÄLLOR AVSEENDE BRANSCH OCH MARKNADSDATA 

Fusionsdokumentet innehåller bransch och marknadsinformation hänförlig till AegirBio och LifeAssays verksamheter och de marknader 
bolagen är verksamma på. Om inte annat anges är sådan information baserad på bolagens analys av flera olika källor. Bolagen har 
korrekt återgivit sådan tredjepartsinformation och, såvitt styrelserna känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av 
tredje part, har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Bolagen har 
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emellertid inte självständigt verifierat korrektheten eller fullständigheten av någon tredjepartsinformation och kan därför inte garantera 
dess korrekthet eller fullständighet. 

MEDDELANDE TILL AKTIEÄGARE I USA 

Inga AegirBio-aktier har registrerats och kommer inte heller att registreras enligt den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities 
Act”) eller därtill hörande relevanta värdepapperslagar och bestämmelser i någon stat eller annan jurisdiktion i USA. Varken U.S 
Securities and Exchange Commission eller motsvarande myndighet på delstatsnivå har godkänt AegirBio-aktier eller fastställt om detta 
dokument är korrekt eller fullständigt. Varje framställande om motsatsen är ett brott i USA. AegirBio-aktier kommer att erbjudas 
innehavare med hemvist i USA endast när detta är förenligt med undantag från registreringskraven i Securities Act. AegirBio-aktier får 
inte erbjudas eller avyttras i USA förutom när detta är förenligt med undantag från Securities Act eller genom en transaktion som inte 
omfattas av kraven på registrering enligt Securities Act. 

Denna fusion omfattar värdepapper i ett svenskt bolag. Fusionen omfattas av svenska regler för offentliggörande av information som är 
andra än de regler som gäller i USA. Finansiell information som ingår i detta dokument har upprättats i enlighet svensk standard och 
kan inte jämföras med finansiell information från amerikanska bolag. 

Det kan vara svårt att genomdriva rättigheter och krav enligt amerikanska federala värdepapperslagar då emittenten är hemmahörande 
i ett annat land än USA och samtliga eller några av emittentens anställda och styrelsemedlemmar kan ha hemvist i ett annat land än 
USA. Det kan inte garanteras att det är möjligt att stämma ett bolag hemmahörande i ett annat land än USA eller dess anställda och 
styrelsemedlemmar i en domstol utanför USA för brott mot de amerikanska värdepapperslagarna. Det kan vara svårt att förmå ett 
bolag hemmahörande i ett annat land än USA och dess närstående bolag att acceptera en dom från en amerikansk domstol. 

VALUTA 

I Fusionsdokumentet refererar ”KRONOR”, ”kronor” eller ”krona” till svensk krona, Sveriges officiella valuta, och ”USD” refererar till 
Förenta staterna av Amerikas valuta. AegirBio och LifeAssays publicerar sina finansiella rapporter i svenska kronor. 

ÖVRIGT 

Den finansiella informationen och viss annan information som presenteras i ett antal tabeller i Fusionsdokumentet har avrundats till 
närmaste heltal eller till närmaste decimaltal, så som tillämpligt. Summan av siffrorna i en kolumn kan därför komma att inte 
överensstämma exakt med den totala siffran som anges för kolumnen. I tillägg återspeglar vissa av de procentandelar som 
presenteras i tabellerna i Fusionsdokumentet beräkningar baserade på den underliggande informationen före avrundningen och kan 
följaktligen komma att inte överensstämma exakt med de procentsatser som skulle härledas om de relevanta beräkningarna baserades 
på de avrundade talen. 

ERBJUDANDERESTRIKTIONER 

Fusionsdokumentet eller fusionen utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya 
Zeeland, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant 
jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de ”Begränsade jurisdiktionerna”). Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och 
som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga 
skattekonsekvenser. 
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FUSIONEN I KORTHET 
Styrelserna för AegirBio och LifeAssays antog den 25 januari 
2021 en fusionsplan för ett samgående mellan AegirBio och 
LifeAssays. Fusionen ska ske genom absorption med AegirBio 
som övertagande bolag och LifeAssays som överlåtande bolag. 
LifeAssays upplöses automatiskt till följd av fusionen. 

Martin Linde (ordförande), Anders Ingvarsson och Fredrik 
Häglund sitter i styrelsen för LifeAssays. Anders Ingvarsson är 
även verkställande direktör för LifeAssays. Anders Ingvarsson 
(ordförande) samt Fredrik Häglund sitter i styrelsen för AegirBio. 
Martin Linde är verkställande direktör för AegirBio. Dessa 
omständigheter medför även att avsnitt IV i Takeover-reglerna är 
tillämpligt på Erbjudandet. Det innebär att LifeAssays styrelse 
enligt punkten IV.3 i Takeover-reglerna är skyldig att inhämta och 
offentliggöra ett värderingsutlåtande, en s.k. fairness opinion, 
avseende aktierna i LifeAssays från oberoende expertis. 

När fusionen offentliggjordes 

AegirBio och LifeAssays offentliggjorde sammangåendet den 25 
januari 2021 genom varsitt pressmeddelande. 

Aktier och andra värdepapper som omfattas av fusionen 

Samtliga aktier i LifeAssays omfattas av Fusionen. 

Fusionsvederlaget 

AegirBio ska erlägga fusionsvederlag till LifeAssays aktieägare 
enligt nedan. En (1) aktie i LifeAssays berättigar innehavaren att 
erhålla 0,0616 aktier i AegirBio. Med en kurs om 25,14 kronor per 
aktie och vid ett totalt fusionsvederlag om 4 859 287 aktier i 
AegirBio uppgår det totala värdet på fusionsvederlaget till 
122 162 475,18 kronor. 

Aktieägare i LifeAssays kommer i fusionsvederlag att erhålla cirka 
0,0616 aktier i AegirBio för varje innehavd aktie i LifeAssays 
(”Fusionsvederlaget”). Aktieägarna i LifeAssays kommer 
sammanlagt att äga cirka 30,85 procent av aktierna i Nya 
AegirBio. 

Parterna har diskuterat olika alternativ för att fastställa den exakta 
fördelningen av Fusionsvederlaget. I samband med 
undertecknandet av Fusionsplanen har respektive part bedömt att 
den kan acceptera en överenskommelse som resulterar i en 
fördelning av Fusionsvederlaget som räknas fram genom ett 
antaget värde för LifeAssays, exklusive LifeAssays existerande 
innehav av AegirBio-aktier (som tillskrivs ett värde motsvarande 
samma mängd AegirBio-aktier i fusionsvederlag), om 43,6 
miljoner kronor dividerat med ett antaget värde på AegirBio-aktien 
om 25,14 kronor, vilket motsvarar AegirBio-aktiens volymviktade 
genomsnittskurs under 30 handelsdagar före den 22 januari 2021. 
Beräkningsgrunden för överenskommelsen utgår således från att 
AegirBio åsätts det värde som följer av en aktiekurs som 
motsvarar AegirBio-aktiens volymviktade genomsnittskurs under 
30 handelsdagar före den 22 januari 2021. 

Berättigade att erhålla Fusionsvederlag kommer att vara de 
aktieägare som är upptagna i LifeAssays aktiebok per dagen för 
Bolagsverkets registrering av Fusionen. Styrelsen äger dock rätt 
att – för det fall det krävs till följd av den praktiska hanteringen – 
senarelägga denna dag. En sådan senareläggning kommer att 
kommuniceras snarast efter att sådant beslut är fattat. 

Endast hela aktier i AegirBio kommer att erläggas till aktieägare i 
LifeAssays som Fusionsvederlag. AegirBio och LifeAssays 
kommer därför att uppdra åt en tredje part 
(”Fondkommissionären”) att lägga samman alla fraktioner av 
aktier i AegirBio (”Fraktioner”) som inte berättigar till en hel ny 
aktie i AegirBio som Fusionsvederlag och det sammanlagda 
antalet aktier i AegirBio som motsvarar sådana Fraktioner 

kommer därefter att säljas av Fondkommissionären på Nasdaq 
First North Growth Market. Försäljningen ska ske snarast efter 
registreringen av Fusionen hos Bolagsverket (snarast efter 
”Genomförandet”). Redovisningen av försäljningslikviden för 
försäljningen av Fraktioner ska ske genom Fondkommissionärens 
försorg och därefter utbetalas till dem som är berättigade till det i 
proportion till värdet av de Fraktioner som innehas omedelbart 
före försäljningen. Denna betalning ska ske så snart som praktiskt 
möjligt efter sådan försäljning av Fraktionerna. 

I den mån inte annat följer av nedanstående kommer 
Fusionsvederlaget redovisas efter att Bolagsverket registrerat 
Fusionen genom att Euroclear Sweden på varje 
vederlagsberättigads VP-konto registrerar det antal AegirBio-
aktier som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav 
i LifeAssays avregistreras från samma konto. Fusionsvederlaget 
kommer således att fördelas automatiskt och inga åtgärder 
kommer att erfordras av LifeAssays aktieägare avseende detta. 
De nya aktierna i AegirBio som utges som Fusionsvederlag 
berättigar till de rättigheter som tillkommer aktieägare från och 
med dagen för registrering av aktierna hos Bolagsverket. 
Redovisningen av försäljningslikviden för försäljningen av 
Fraktioner ska, som framgår ovan, ske genom 
Fondkommissionärens försorg. Redovisningen ska ske så snart 
som praktiskt möjligt efter försäljningen av Fraktionerna. Om 
aktierna i LifeAssays är pantsatta vid tidpunkten för redovisningen 
av Fusionsvederlaget ska redovisning till följd därav ske till 
panthavaren. Om aktierna i LifeAssays är förvaltarregistrerade 
ska redovisning till följd därav ske till förvaltaren. 

Registrering av Fusionen beräknas ske under andra kvartalet 
2021. Emissionen av aktier i AegirBio för betalning av 
Fusionsvederlaget ska godkännas av AegirBios aktieägare vid 
den bolagstämma som kommer att ta ställning till Fusionsplanen. 
De aktier som emitteras i AegirBio som Fusionsvederlag till 
aktieägarna i LifeAssays ska medföra rätt till utdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast 
efter Genomförandet. Aktieägarna i LifeAssays kommer att ha rätt 
till vinstutdelning i AegirBio i enlighet med bestämmelserna i 
AegirBios bolagsordning. Det totala antalet aktier som kommer att 
emitteras till LifeAssays aktieägare såsom Fusionsvederlag 
kommer att baseras på antalet utestående LifeAssays-aktier vid 
tidpunkten för Genomförandet av Fusionen, exklusive eventuella 
aktier i LifeAssays som innehas av eller för LifeAssays räkning. 
Under antagande att antalet utestående aktier per dagen för 
Fusionsdokumentet är samma vid Genomförandet uppgår det 
totala antalet nyemitterade aktier i AegirBio till 1 734 287, totalt 
4 859 287 aktier i AegirBio som Fusionsvederlag. Vid tidpunkten 
för Genomförandet av Fusionen kommer det då totalt att finnas 
15 843 192 utestående aktier i Nya AegirBio, inräknat de aktier 
som avses att emitteras i samband med förvärvet av Abreos 
Biosciences Inc, baserat på antalet aktier i AegirBio vid tidpunkten 
för Fusionsdokumentet. 

Rabatt 

I förhållande till stängningskurserna den 22 januari 2021 innebär 
Fusionsvederlaget en rabatt om 11,35 procent. I förhållande till 
den volymviktade genomsnittskursen under 30 handelsdagar före 
den 22 januari 2021 föreligger ingen premie eller rabatt.  

Aktieägande mellan AegirBio och LifeAssays samt 
röståtagande eller avsikt att rösta för fusionen 

AegirBio äger eller kontrollerar inte några aktier i LifeAssays, eller 
andra finansiella instrument, som ger AegirBio en finansiell 
exponering motsvarande ett innehav i LifeAssays.  

LifeAssays äger 3 125 000 aktier i AegirBio. 

Sammanslagningen förutsätter bland annat godkännanden på 
extra bolagsstämmor i de båda Bolagen. Aktieägare i AegirBio 
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representerande 51,96 procent av aktierna och rösterna i AegirBio 
och aktieägare i LifeAssays representerande 15,75 procent av 
aktierna och rösterna i LifeAssays har förbundit sig eller lämnat 
sin avsikt att rösta för Fusionen på respektive kommande extra 
bolagsstämma (inklusive emissionen av de aktier som utgör 
Fusionsvederlaget vid AegirBios extra bolagsstämma) 

Finansiering 

Fusionens genomförande är inte beroende av någon finansiering 
då Fusionsvederlaget uteslutande utgörs av nya aktier i AegirBio. 

Due diligence och utbyte av insiderinformation 

Det har i samband med förberedelserna för Fusionen inte 
genomförts någon due diligence. Utöver att LifeAssays 
informerats om AegirBios förvärv av Abreos har ingen information 
som inte tidigare varit offentliggjord och som skulle kunna utgöra 
insiderinformation i förhållande till AegirBio respektive LifeAssays 

lämnats. 

Tillämplig lag och tvister 

Fusionen ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. 
Genom de åtaganden som följer av Bolagens listning på Nasdaq 
First North Growth Market är Fusionen och Bolagen underkastade 
Takeover-reglerna, Aktiemarknadsnämndens besked och råd om 
tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (och i 
förekommande fall Aktiemarknadsnämndens tidigare uttalanden 
och råd om tolkning och tillämpning av Näringslivets 
Börskommittés regler för offentliga erbjudanden som tidigare 
tillämpades), samt de sanktioner som Nasdaq First North Growth 
Market kan besluta om vid överträdelse av Takeover-reglerna. 
Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Fusionen ska 
avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt 
som första instans.  
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RISKFAKTORER 
Utöver annan information i Fusionsdokumentet bör följande risker beaktas innan ett beslut om att 
rösta för Fusionen fattas. Vid bedömning av bolagens framtida utveckling är det av vikt att beakta 
de riskfaktorer som är förknippade med bolagen, dess aktier och Nya AegirBio. Det gäller bland 
annat risker hänförliga till bolagens verksamheter och branscher, legala risker, finansiella risker 
samt risker relaterade till aktierna och Fusionen, varav vissa ligger utanför bolagens kontroll. 
Nedan beskrivs de riskfaktorer som bedöms vara av väsentlig betydelse för bolagens framtida 
utveckling. Bolagen har bedömt riskerna utifrån sannolikheten att riskerna inträffar och den 
förväntade omfattningen av deras negativa effekter. Nedan redogörelse är baserad på 
information som är tillgänglig per dagen för Fusionsdokumentet. 

VERKSAMHETSRISKER 

Beroende av nyckelpersoner 

AegirBio är i stor utsträckning beroende av ett antal befintliga nyckelpersoner, dels i sin egen 
ledning dels nyckelpersoner hos Bolagets två större aktieägare Abreos Sweden AB (genom sitt 
helägda dotterbolag Abreos Biosciences Inc) respektive LifeAssays helägda dotterbolag 
Magnasense Technologies Oy (”Magnasense”) som är innehavare av de patent och den 
teknologi som Bolaget baserar sin verksamhet på. AegirBios förmåga att behålla kvalificerade 
medarbetare är av betydelse för att säkerställa kompetensnivån i Bolaget. En eventuell förlust av 
någon nyckelperson kan medföra att Bolagets produktutveckling och kommersialisering av 
produkter kan komma att fördröjas eller fördyras. Bolaget är på grund av den begränsade 
organisationen även beroende av att rekrytera ett antal nya nyckelpersoner. Om Bolaget inte 
lyckas knyta för verksamheten viktiga resurser till Bolaget, eller behålla nuvarande 
nyckelpersoner, kan detta få en negativ inverkan på Bolagets framtida intjäningsförmåga och 
således leda till mindre intäkter. AegirBio bedömer att sannolikheten för att riskerna inträffar som 
medelhög. Bolaget bedömer att riskerna, om de förverkligas, skulle ha medelhög negativ 
inverkan på Bolagets försäljning och innebära att Bolagets tillgångar tillskrivs ett lägre värde. 

Produktansvar 

Det finns en risk för att Bolaget ställs inför produktansvarskrav om Bolagets produkter visar 
felaktiga resultat och därigenom orsakar skada på person eller egendom. AegirBios produkter är 
kopplade till människors hälsa och produktområdet är medicinteknik varför produktansvaret är 
strängare än inom andra branscher. Det finns en risk att Bolagets nuvarande eller framtida 
försäkringsskydd inte är tillräckligt för att täcka de eventuella krav som kan komma att ställas 
kring produktansvar. AegirBio bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget 
bedömer att möjliga kostnader som kan uppstå om risken förverkligas skulle kunna innebära 
medelhöga kostnader för Bolaget. 

Marknadstillväxt  

Bolaget planerar att under de kommande åren expandera genom att etablera dess produkter i 
nya länder och regioner. En produktetablering i nya länder och regioner kan medföra problem och 
risker som är svåra att förutse. Bolagets etablering i USA kan komma att påverkas negativt om 
försäkringsbolag i USA helt, eller delvis, vägrar utbetala ersättning för tester genomförda med 
Bolagets produkter. AegirBio bedömer sannolikheten för att det senare inträffar som låg. Bolaget 
bedömer att risken, om den förverkligas, kan öka bolagets administrativa kostnader för 
produktetablering och minska försäljningsintäkter från en sådan etablering i sådan utsträckning 
att det kan ha en medelhög inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. 

Framtida kapitalbehov 

Eftersom Bolaget befinner sig tidigt i en kommersialiseringsfas kan detta medföra att Bolaget i 
framtiden är beroende av ytterligare kapital utöver det kapital som anskaffats. Det finns en risk att 
eventuellt kapital inte kan anskaffas när behov uppstår eller att det inte kan anskaffas på för 
Bolaget fördelaktiga villkor, vilket kan påverka Bolagets verksamhet och finansiella ställning 
negativt. Om AegirBio inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan Bolaget bli tvunget att stoppa 
planerat utvecklingsarbete, genomföra omstruktureringar av hela eller delar av verksamheten, 
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eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat. Detta kan i sin tur leda till försenad eller 
utebliven kommersialisering av Bolagets produkter samt försenade eller uteblivna 
försäljningsintäkter. AegirBio bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. 
Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle kunna innebära en hög negativ inverkan 
på Bolagets framtida försäljningsintäkter. 

LEGALA RISKER 

Beroende av licensavtal 

AegirBio har ingått ett licensavtal med Abreos och Magnasense (LifeAssays helägda 
dotterbolag). Enligt avtalet upplåter Abreos och Magnasense till AegirBio en exklusiv och global 
licens till en del av Abreos respektive Magnasenses patent, teknik och teknisk know-how 
(gemensamt den ”Licenserade Tekniken”). Licensavtalet är nödvändigt för AegirBios verksamhet 
och föreskriver bland annat att AegirBio ska erlägga royalties uppgående till ett belopp 
motsvarande fyra procent av Bolagets årliga intäkter hänförliga till produkterna och tjänsterna. 
Om Bolaget inte har likvida medel att erlägga sådana royalties finns det en risk att Abreos och 
Magnasense säger upp licensavtalet till omedelbart upphörande. Om licensavtalet upphör att 
gälla skulle det nödvändiggöra en kostsam omstrukturering av Bolagets verksamhet och resultera 
i minskade försäljningsintäkter. AegirBio bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. 
Bolaget bedömer att de kostnader och uteblivna intäkter som risken, om den förverkligas, skulle 
medföra skulle ha en hög inverkan på Bolaget. 

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN 

Risk för utspädning vid framtida emissioner  

AegirBio kan komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet. Bolaget som 
är i expansionsfas är beroende av tillskjutet kapital från såväl befintliga ägare som nya 
investerare. Vidare kan AegirBio behöva göra investeringar i exempelvis teknologi och skaffa 
ytterligare medel exempelvis genom emission av aktier, aktierelaterade instrument eller 
skuldebrev. Det finns en risk för att ytterligare finansiering till acceptabla villkor inte kommer att 
vara tillgänglig för Bolaget när det krävs, eller inte kommer att vara tillgänglig överhuvudtaget. Om 
Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital, till exempel genom nyemission av aktier, finns det en 
risk för att Bolagets aktieägares ägarandel kan komma att spädas ut, vilket även kan påverka 
priset på aktierna. Om dessa risker skulle realiseras kan de få väsentlig negativ effekt på 
investerares placerade kapital och/eller priset på aktierna. AegirBio bedömer sannolikheten för att 
risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en 
medelhög inverkan för ägaren av aktien. 

Risk relaterat till Bolagets möjlighet att lämna utdelning 

Bolaget har per dagen för Fusionsdokumentet inte antagit någon utdelningspolicy. AegirBio 
befinner sig i en utvecklings- och expansionsfas. För närvarande har därför styrelsen för avsikt att 
låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten 
och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom de närmaste åren. 
Möjligheten för AegirBio att betala utdelningar i framtiden beror på ett antal faktorer, såsom 
framtida intäkter, finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för 
investeringar och andra faktorer. AegirBio kan komma att sakna tillräckligt med utdelningsbara 
medel och AegirBios aktieägare kan komma att besluta om att inte betala utdelningar vilket 
innebär att aktieägare inte kommer att erhålla någon direktavkastning därtill kan aktiekursen 
komma att påverkas negativt. AegirBio bedömer sannolikheten för att risken inträffar som 
medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan för 
ägaren av aktien. 

Likviditet i Bolagets aktie 

Det en risk för att en aktiv och likvid handel i Bolagets aktier inte utvecklas eller inte blir varaktig 
vilket kan medföra svårigheter för aktieägarna att sälja sina aktier. Det finns en risk att aktieägare 
inte kan sälja sina aktier till ett för innehavaren godtagbart pris, eller överhuvudtaget, vid någon 
tidpunkt. AegirBio bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer 
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att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan för ägaren av aktien. 

RISKER RELATERADE TILL FUSIONEN 

Om alla villkor inte uppfylls eller avstås ifrån kommer Fusionen inte genomföras 

Genomförandet av Fusionen förutsätter att ett antal villkor uppfylls eller avstås från enligt 
Fusionsplanen. Det kan inte garanteras när villkoren kommer att uppfyllas eller avstås från, om 
det överhuvudtaget sker, eller att andra händelser inte inträffar som fördröjer eller leder till att 
Fusionen inte kan fullföljas. Fusionen är bland annat villkorad av att (i) AegirBios aktieägare, vid 
en bolagsstämma i AegirBio, godkänner Fusionsplanen och godkänner emissionen av de aktier 
som utgör delar av Fusionsvederlaget, (ii) LifeAssays aktieägare, vid en bolagsstämma i 
LifeAssays, godkänner Fusionsplanen och att (iii) att Nasdaq Stockholm har beslutar att uppta de 
aktier som utgör Fusionsvederlaget till handel på Nasdaq First North Growth Market. Därtill 
erfordras att varken AegirBio eller LifeAssays har agerat emot villkoren i Fusionsplanen. Det är 
inte säkert att de beslut och godkännanden som krävs kommer att erhållas eller att de villkor som 
måste vara uppfyllda för Fusionens Genomförande kommer att uppfyllas. Bolagen bedömer att 
sannolikheten för att risken inträffar är låg. För det fall Fusionen inte genomförs bedöms det 
kunna få hög negativ effekt på AegirBio och LifeAssays. 

Den finansiella proformainformationen bygger på antaganden och är inte 
revisorsgranskad 

Den finansiella proformainformationen i Fusionsdokumentet har upprättats med hjälp av AegirBio 
och LifeAssays oreviderade finansiella information för perioden januari – december 2020, och 
presenteras endast för illustrativa syften och ska inte betraktas som en indikation på Nya 
AegirBios resultat eller finansiella ställning efter Fusionen. Vidare har proformainformationen inte 
granskats av AegirBios eller LifeAssays revisorer. Vissa justeringar och antaganden har gjorts 
gällande Nya AegirBio efter Fusionens genomförande. Den information som ligger till grund för 
dessa justeringar och antaganden är preliminär, och den här typen av justeringar och antaganden 
är svåra att återspegla korrekt. Antagandena kan komma att visa sig inte vara korrekta och andra 
faktorer kan påverka Nya AegirBios resultat eller finansiella ställning efter Fusionen. Av dessa 
och andra skäl speglar inte den historiska och sammanslagna finansiella proformainformationen i 
sammandrag i detta Fusionsdokument nödvändigtvis Nya AegirBios verkliga finansiella ställning 
och resultat efter Fusionen. Sannolikheten för att risken inträffar bedöms som låg. För det fall den 
finansiella proformainformationen är felaktig kan bilden av Nya AegirBio vara väsentligt 
missvisande. 
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ANSVAR FÖR FUSIONSDOKUMENTET 
GENERELLT 

Fusionsdokumentet och Fusionsplanen har upprättats som ett underlag för besluten på de extra 
bolagsstämmor som förväntas hållas den 9 mars 2021.  

AegirBios styrelse ansvarar, i den utsträckning som följer av 29 kap. 1 § andra stycket 
aktiebolagslagen (2005:551) och Takeover-regler för vissa handelsplattformar utfärdade av 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning 1 april 2018, för information i Fusionsdokumentet.  

AegirBios styrelse försäkrar härmed att, enligt deras kännedom, den information som ges i 
Fusionsdokumentet överensstämmer med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt 
skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. 

AegirBios styrelse består av Anders Ingvarsson (ordförande), Bradley Messmer, Fredrik Häglund, 
Kristian Enkvist och Seppo Mäkinen. 

LifeAssays styrelse har godkänt informationen i avsnittet Kompletterande information om 
LifeAssays. LifeAssays styrelse försäkrar härmed att detta avsnitt, enligt deras kännedom, ger en 
korrekt och rättvisande, om än inte fullständig, bild av LifeAssays. 

LifeAssays styrelse består av Martin Linde (ordförande), Anders Ingvarsson och Fredrik Häglund. 

INFORMATIONEN FRÅN TREDJE PART  

Styrelserna försäkrar att information från tredje part har återgivits korrekt och att – såvitt 
Styrelserna känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av berörd tredje part – 
inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller 
vilseledande. Uttalanden i Fusionsdokumentet grundar sig på styrelsens och ledningens 
bedömning om inga andra grunder anges. De tredjepartskällor som AegirBio använt sig av 
framgår i källförteckningen. 
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EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AEGIRBIO 
DATUM, TID OCH PLATS 

AegirBios extra bolagsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler på Ideongatan 3A i Lund 
tisdagen den 9 mars 2021, klockan 11.00. 

SYFTET MED DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN 

AegirBios aktieägare kommer vid den extra bolagsstämman att bli ombedda att överväga och 
rösta om följande beslut i samband med Fusionen av LifeAssays med och in i AegirBio: 

1. Beslut om ändring av bolagsordningen; 

2. Godkännande av Fusionsplanen mellan AegirBio och LifeAssays, som finns bilagd detta 
Fusionsdokument;  

3. Beslut om emission av Fusionsvederlaget; och 

4. Beslut om apportemission avseende förvärvet av Abreos Biosciences Inc, att ändras till 
Abreos Biosciences LLC. 

Beslutspunkt (1) – Beslut om ändring av bolagsordningen 

Verksamhetsbeskrivningen i § 3 ändras till: 

Bolaget ska, baserat på innovativ och precis teknologi, bidraga till en förbättrad behandling av 
patienter som behöver biologiska läkemedel i sin behandling. Verksamheten ska baseras på 
teknologi och möjliggöra diagnos och monitorering av läkemedelsdosering från centrallaboratoriet 
till hemmiljö.  

The Company shall, based on innovative and precise technology, contribute to an improved 
treatment of patients who need biological drugs as part of their treatment. The business of the 
Company shall be based on technology and enable diagnosis and monitoring of drug dosage 
from the central laboratory to the home environment. 

Gränserna avseende aktiekapital och antal aktier i § 4 ska ändras från att vara lägst 500 000 
kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor, samt 
antalet aktier från att vara lägst 6 250 000 och högst 25 000 000 till att vara lägst 11 250 000 och 
högst 45 000 000. 

Beslutspunkt (2) – Godkännande av Fusionsplanen 

Styrelserna för AegirBio och LifeAssays har gemensamt antagit en fusionsplan daterad den 25 
januari 2021. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 29 januari 2021och kungjordes 
den 2 februari 2021. Enligt Fusionsplanen ska Fusionen ske genom absorption med AegirBio 
som övertagande bolag och LifeAssays som överlåtande bolag. Enligt Fusionsplanen har 
utbytesrelationen för Fusionsvederlaget bestämts till att en aktie i LifeAssays byts mot cirka 
0,0616 aktier i AegirBio, dvs. antalet fusionsvederlagsaktier om 4 859 287 dividerat med antalet 
utestående aktier i LifeAssays den 25 januari 2021. Registrering av Fusionen hos Bolagsverket är 
villkorat av villkoren i Fusionsplanen, bland annat att extra bolagsstämmorna i både AegirBio och 
LifeAssays godkänner Fusionsplanen. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under 
andra kvartalet 2021, och resulterar i upplösningen av LifeAssays, varigenom alla LifeAssays 
tillgångar och skulder kommer att övergå till AegirBio. Redovisning av Fusionsvederlaget kommer 
att ske efter Bolagsverkets registrering av Fusionen. 

Beslutspunkt (3) – Beslut om emission av Fusionsvederlaget 

Verkställande av Fusionen förutsätter att extra bolagsstämman beslutar om emission av 
1 734 287 aktier i AegirBio som utgör delar Fusionsvederlaget. Genom emissionen ökas 
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AegirBios aktiekapital med 138 742,96 kronor. Berättigade att erhålla de nyemitterade aktierna, i 
enlighet med ovan angiven utbytesrelation, är aktieägare som är upptagna i LifeAssays aktiebok 
per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. De aktier i AegirBio som emitteras som 
Fusionsvederlag berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller 
närmast efter det att Fusionen registrerats hos Bolagsverket. Aktieägarna kommer att vara 
berättigade att erhålla utdelningar i AegirBio i enlighet med villkoren i AegirBios bolagsordning. 

Beslutspunkt (4) – Beslut om apportemission 

AegirBio AB har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Abreos Biosciences Inc, att ändras till 
Abreos Biosciences LLC genom förvärv av ett nybildat holdingbolag (”Abreos”) baserat i 
Delaware, USA. Köpeskillingen för aktierna i Abreos ska erläggas genom nyemitterade aktier i 
AegirBio AB. 

Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovan att stämman beslutar att öka AegirBio AB:s aktiekapital 
genom nyemission av aktier enligt i huvudsak följande. 

1. AegirBio AB:s aktiekapital ska ökas med högst 159 108,96 kronor genom nyemission av 
högst 1 988 862 aktier.  

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Abreos Sweden AB, org.nr 559252-9134. 

3. Teckning av aktier ska ske senast två veckor från det datum Bolagsverket registrerat 
fusionsplanen avseende fusionen mellan AegirBio AB och LifeAssays AB (publ), org.nr 
556595-3725. Teckning ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om 
förlängning av teckningstiden. 

4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas i samband med teckning genom överlåtelse av 
aktier i Abreos till AegirBio AB, som då tillskjuts AegirBio AB så som apportegendom. 
Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. 

5. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras 
den fria överkursfonden. 

6. Teckningskursen är 25,14 kronor per aktie. Den slutliga teckningskursen kommer, på 
grund av tillämpliga redovisningsregler, att fastställas slutligt med hänsyn till värdet på 
AegirBio AB:s aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten. 

7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 
för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken. 

Se avsnittet Fusionen – Fusionsplanen för att få ytterligare information om Fusionsplanen och 
den förknippade emissionen av Fusionsvederlaget till LifeAssays aktieägare. 

STYRELSEN I AEGIRBIOS GODKÄNNANDE OCH REKOMMENDATION 

AegirBios styrelse har fastställt att Fusionsplanen och de transaktioner som planeras i samband 
därmed är skäliga för och ligger i AegirBios och dess aktieägares intresse. Följaktligen har 
AegirBios styrelse rekommenderat att AegirBios aktieägare godkänner Fusionsplanen och 
emissionen av Fusionsvederlaget. 

Denna åsikt stöds av en så kallad fairness opinion från Mangold, som agerar finansiell rådgivare 
till AegirBios styrelse, daterad den 25 januari 2021, som anger att, per det datumet och baserat 
på och underkastat den information och de antaganden, analyser och begränsningar som anges 
däri, Fusionsvederlaget som ska utges i Fusionen av AegirBios aktieägare är skäligt, ur en 
finansiell synvinkel, för sådana aktieägare. Baserat på ovan rekommenderar AegirBios styrelse 
enhälligt att AegirBios aktieägare röstar för godkännande av Fusionsplanen. 
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AVSTÄMNINGSDAG – UTESTÅENDE AKTIER – RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER 

Endast innehavare av AegirBio-aktier som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken den 1 mars 2021 är berättigade att närvara och rösta vid AegirBios extra 
bolagsstämma. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår per dagen för detta Fusionsdokument 
till 969 603,44 kronor fördelat på 12 120 043 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,08 kronor. 
Samtliga aktier är av samma slag. Bolaget innehar inga egna aktier, som inte kan företrädas vid 
den extra bolagsstämman. 

Aktieägare i AegirBio representerande 51,96 procent av aktierna och rösterna i AegirBio förbundit 
sig eller lämnat sin avsikt att rösta för Fusionen vid AegirBios extra bolagsstämma. 

MAJORITETSKRAV 

Beslutet om ändring av bolagsordningen, beslutet om godkännande av Fusionsplanen och 
beslutet om emission av Fusionsvederlaget måste stödjas av två tredjedelars majoritet (av såväl 
de avgivna rösterna som de företrädda aktierna). 

RÖSTANDE AV AEGIRBIOS STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE 

Per dagen för detta Fusionsdokument äger AegirBios styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare (direkt eller indirekt) personligen, och har rätt att rösta för, cirka 5,5 procent av 
AegirBios emitterade och utestående aktier som är berättigade att röstas för på AegirBios extra 
bolagsstämma. 

RÖSTNING OCH FULLMAKTER 

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av 
Euroclear Sweden förda aktieboken den 1 mars 2021, och dels anmäla sin avsikt att delta senast 
den 3 mars 2021. Anmälan sker skriftligen till AegirBio AB, Ideongatan 3A, 223 62 Lund eller via 
e-post till info@aegirbio.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller 
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om 
ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta 
inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, 
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina 
aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear 
Sweden förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 3 
mars 2021, då sådan införing ska vara verkställd. Aktieägare som företräds genom ombud ska 
utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten 
utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte 
finns, motsvarande behörighetshandling. 

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets 
hemsida www.aegirbio.com.   
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EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIFEASSAYS 
DATUM, TID OCH PLATS 

LifeAssays extra bolagsstämma kommer att hållas i LifeAssays lokaler på Ideongatan 3A, 223 62 
Lund, tisdagen den 9 mars 2021, klockan 09.00. 

SYFTET MED DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN 

LifeAssays aktieägare kommer vid den extra bolagsstämman att bli ombedda att överväga och 
rösta om godkännande av Fusionsplanen. 

Beslutspunkt (1) – Godkännande av Fusionsplanen 

Styrelserna för AegirBio och LifeAssays har gemensamt antagit en fusionsplan daterad den 25 
januari 2021. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 29 januari 2021 och kungjordes 
den 2 februari 2021. Enligt Fusionsplanen ska Fusionen ske genom absorption med AegirBio 
som övertagande bolag och LifeAssays som överlåtande bolag. Enligt Fusionsplanen har 
utbytesrelationen för Fusionsvederlaget bestämts till att en aktie i LifeAssays byts mot cirka 
0,0616 aktier i AegirBio, dvs. antalet fusionsvederlagsaktier om 4 859 287 dividerat med antalet 
utestående aktier i LifeAssays den 25 januari 2021. Registrering av Fusionen hos Bolagsverket är 
villkorat av villkoren i Fusionsplanen, bland annat att extra bolagsstämmor i både AegirBio och 
LifeAssays godkänner Fusionsplanen. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under 
andra kvartalet 2021, och resulterar i upplösningen av LifeAssays, varigenom alla LifeAssays 
tillgångar och skulder kommer att övergå till AegirBio. Redovisning av Fusionsvederlaget kommer 
att ske efter Bolagsverkets registrering av Fusionen. 

Se avsnittet Fusionen – Fusionsplanen för att få ytterligare information om Fusionsplanen och 
den förknippade emissionen av delar av Fusionsvederlaget till LifeAssays aktieägare. 

STYRELSEN I LIFEASSAYS GODKÄNNANDE OCH REKOMMENDATION 

LifeAssays styrelse har fastställt att Fusionsplanen och de transaktioner som planeras i samband 
därmed är skäliga för och ligger i LifeAssays och dess aktieägares intresse. Följaktligen har 
LifeAssays styrelse rekommenderat att LifeAssays aktieägare godkänner Fusionsplanen. 

Denna åsikt stöds av en så kallad fairness opinion från Mangold, som agerar finansiell rådgivare 
till LifeAssays styrelse, daterad den 25 januari 2021, som anger att, per det datumet och baserat 
på och underkastat den information och de antaganden, analyser och begränsningar som anges 
däri, Fusionsvederlaget som ska utges i Fusionen av LifeAssays aktieägare är skäligt, ur en 
finansiell synvinkel, för sådana aktieägare. Baserat på ovan rekommenderar LifeAssays styrelse 
enhälligt att LifeAssays aktieägare röstar för godkännande av Fusionsplanen. 

AVSTÄMNINGSDAG – UTESTÅENDE AKTIER – RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER 

Endast innehavare av LifeAssays-aktier som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken den 1 mars 2021 är berättigade att närvara och rösta vid LifeAssays extra 
bolagsstämma. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår per dagen för detta Fusionsdokument 
till 4 730 030,04 kronor fördelat på 78 833 834 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,06 kronor. 
Samtliga aktier är B-aktier. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier, som inte kan 
företrädas vid den extra bolagsstämman. 

Aktieägare i LifeAssays representerande 15,75 procent av aktierna och rösterna i LifeAssays 
förbundit sig eller lämnat sin avsikt att rösta för Fusionen vid LifeAssays extra bolagsstämma. 
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MAJORITETSKRAV 

Beslutet om godkännande av Fusionsplanen måste stödjas av två tredjedelars majoritet (av såväl 
de avgivna rösterna som de företrädda aktierna). 

RÖSTANDE AV LIFEASSAYS STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE 

Per dagen för detta Fusionsdokument äger LifeAssays styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare (direkt eller indirekt) personligen, och har rätt att rösta för, cirka 8,36 procent 
av LifeAssays emitterade och utestående aktier som är berättigade att röstas för på LifeAssays 
extra bolagsstämma. 

RÖSTNING OCH FULLMAKTER 

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av 
Euroclear Sweden förda aktieboken den 1 mars 2021, och dels anmäla sin avsikt att delta senast 
den 3 mars 2021. Anmälan sker skriftligen till LifeAssays AB, Ideongatan 3A, 223 62 Lund eller 
via e-post till info@lifeassays.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, 
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, 
uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att 
underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, 
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina 
aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear 
Sweden förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 3 
mars 2021, då sådan införing ska vara verkställd. Aktieägare som företräds genom ombud ska 
utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten 
utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte 
finns, motsvarande behörighetshandling. 

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets 
hemsida www.lifeassays.com.  
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FUSIONEN 
Det följande är en beskrivning av de väsentliga aspekterna av Fusionen. AegirBio och LifeAssays 
uppmuntrar en noggrann läsning av hela detta Fusionsdokument, inklusive Fusionsplanen som 
infogas i detta Fusionsdokument, för en mer fullständig beskrivning av Fusionen. 

Information i detta avsnitt innehåller uppskattningar vad avser framtida förväntade synergier och 
andra så kallade framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden utgör inte någon garanti 
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig 
från vad som uttalas i framåtriktade uttalanden. Se även avsnitten "Viktig information”, 
”Framåtriktade uttalanden" och ”Riskfaktorer”. 

INTRODUKTION 

AegirBios styrelse och LifeAssays styrelse antog och offentliggjorde den 25 januari 2021 en 
Fusionsplan, enligt vilken AegirBio och LifeAssays har enats om ett samgående av bolagens 
verksamheter genom Fusionen. 

Fusionen kommer att genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion enligt Aktiebolagslagen med 
AegirBio som övertagande bolag och LifeAssays som överlåtande bolag i enlighet med svensk 
rätt, varigenom tillgångar och skulder, rättigheter och skyldigheter relaterade till LifeAssays 
kommer att överföras till AegirBio mot vederlag i form av Fusionsvederlaget som kommer att 
lämnas till LifeAssays aktieägare. AegirBios aktieägare kommer inte att erhålla några nya aktier i 
samband med Fusionen, förutsatt att sådan aktieägare inte också är aktieägare i LifeAssays per 
avstämningsdagen inför Fusionen. Efter Fusionens Genomförande kommer Fusionsvederlaget 
att upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market och Nya AegirBio kommer fortsatt 
vara listat på Nasdaq First North Growth Market. 

Sammanslagningen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagsstämmor i båda 
Bolagen. AegirBios och LifeAssays extra bolagsstämmor kommer att hållas det datum som anges 
i kallelserna till aktieägarna om att rösta för att godkänna Fusionsplanen och emissionen av 
Fusionsvederlaget. Fusionsplanen anger att Genomförandet av Fusionen kommer att äga rum 
den dag som Bolagsverket registrerar Fusionen. Dagen för registreringen förväntas infalla tidigast 
under andra kvartalet 2021 och är föremål för uppfyllandet av de villkor för Fusionen som anges 
under avsnitt Villkor för Fusionens Genomförande, för indikativ tidsplan se Indikativ tidsplan 
nedan. 

BAKGRUND OCH SKÄL FÖR FUSIONEN 

Styrelserna har utrett följderna av ett samgående mellan bolagen och Styrelserna ser en 
övertygande strategisk fördel med en sammanslagning av AegirBio och LifeAssays. Syftet med 
Fusionen är att skapa en marknadsledande aktör inom utveckling av läkemedelskandidater som 
är baserade på innovativa drug delivery-system med tydliga konkurrensfördelar inom respektive 
terapiområden. 

För information om skälen för Fusionen som redogörs för i Fusionsplanen se avsnittet Information 
om Nya AegirBio – Skäl för Fusionen, strategi och förväntade synergier. 

FUSIONSVEDERLAGET 

En (1) aktie i LifeAssays berättigar innehavaren att erhålla cirka 0,0616 aktier i AegirBio, dvs. 
antalet fusionsvederlagsaktier om 4 859 287 dividerat med antalet utestående aktier i LifeAssays. 

De nyemitterade aktierna kommer att vara av samma aktieslag som de befintliga aktierna i 
AegirBio. Aktierna kommer att emitteras i enlighet med svensk lagstiftning och de kommer att 
vara denominerade i kronor. Aktierna kommer att utfärdas i elektroniskt format genom Euroclear 
systemet, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Aktiernas ISIN-kod är SE0014401121. Aktiens 
kortnamn är AEGIR och kontoförande institut är Euroclear. För mer information om aktierna se 
avsnitt Information om AegirBio och Information om AegirBio – Aktiekapital och ägande. 
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PREMIE, FÖRDELNING AV ÄGANDE OCH UTSPÄDNING 

Baserat på den volymviktade genomsnittskursen under de senaste trettio handelsdagarna för 
AegirBios aktie värderas LifeAssays aktie, inom ramen för Erbjudandet, till 25,14 kronor per aktie. 
Detta innebär en rabatt om 11,35 procent jämfört med slutkursen för AegirBios aktie på Nasdaq 
First North Growth Market den 22 januari 2021 (den sista avslutade handelsdagen före 
offentliggörandet). 

Det totala antalet aktier som kommer att emitteras till LifeAssays aktieägare såsom 
Fusionsvederlag är 1 734 287. Under antagande att antalet utestående aktier per dagen för 
Fusionsdokumentet är samma vid Genomförandet kommer det totala antalet nyemitterade aktier i 
AegirBio att uppgå till 1 734 287 innebärande en ökning av antalet aktier från 12 120 043 till 
13 854 330 aktier i AegirBio, vilket motsvarar en utspädning om cirka 12,5 procent av det totala 
antalet aktier i Bolaget efter Fusionen. 

RÖSTÅTAGANDEN OCH AVSIKTER ATT RÖSTA FÖR FUSIONEN 

Sammanslagningen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagsstämmor i de båda 
Bolagen. Aktieägare representerandes cirka 51,96 procent av aktierna och rösterna i AegirBio 
och aktieägare representerandes cirka 15,75 procent av aktierna och rösterna i LifeAssays har 
åtagit sig att rösta för Fusionen på extra bolagsstämma i respektive bolag (inklusive emissionen 
av de aktier som utgör hela eller delar av Fusionsvederlaget (såsom definierat nedan) vid 
AegirBios extra bolagsstämma). 

REKOMMENDATION FRÅN AEGIRBIOS STYRELSE 

Styrelsen för AegirBio anser att Fusionen är till fördel för bolaget och dess aktieägare. 

Till grund för styrelsen för AegirBios beslut att acceptera den överenskommelse som redogörs för 
ovan ligger överväganden om bolagens framtidsutsikter efter genomförandet av planerade 
åtgärder samt bolagens viktade kapitalkostnad, diskonterade kassaflöde och historiska aktiekurs. 
AegirBios styrelse anser därför att Fusionsvederlaget är skäligt för AegirBios aktieägare. 
Styrelsen för AegirBio har även inhämtat en så kallad fairness opinion från Mangold daterad den 
25 januari 2021, som uttrycker att per det datumet, och baserat på de överväganden som anges 
däri, är Fusionsvederlaget som ska erläggas av AegirBio skäligt för AegirBio från en finansiell 
synvinkel.  

REKOMMENDATION FRÅN LIFEASSAYS STYRELSE 

Styrelsen för LifeAssays anser att Fusionen är till fördel för bolaget och dess aktieägare. 

LifeAssays styrelse anser att Fusionsvederlaget är skäligt för LifeAssays aktieägare. Styrelsen för 
LifeAssays har även inhämtat en fairness opinion från Mangold daterad den 25 januari 2021, som 
uttrycker att per det datumet, och baserat på de överväganden som anges däri, är 
Fusionsvederlaget som ska erläggas av LifeAssays skäligt för LifeAssays från en finansiell 
synvinkel.  

OREVIDERAD FRAMÅTRIKTAD FINANSIELL INFORMATION 

Informationen i avsnitten Utlåtande av Mangold, finansiell rådgivare till LifeAssays och Utlåtande 
av Mangold, finansiell rådgivare till AegirBio kan innehålla vissa finansiella prognoser för AegirBio 
och LifeAssays baserade på konsensus av vissa offentligt tillgängliga finansiella prognoser. 
Sådan information är inte fakta och ska inte uppfattas som en indikation på framtida resultat, och 
läsare av detta Fusionsdokument uppmanas att inte sätta otillbörlig tilltro till sådan information. 
Varken AegirBios och LifeAssays oberoende revisor, eller några andra oberoende revisorer har 
satt samman, utvärderat eller utfört några andra förfaranden med anledning av sådan information 
och inte heller har de kommit med något utlåtande eller annan form av försäkring av sådan 
information, och de åtar sig inte något ansvar för, och avsäger sig all association med den 
antagna finansiella informationen. 
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UTLÅTANDE AV MANGOLD TILL AEGIRBIOS STYRELSE
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UTLÅTANDE AV MANGOLD TILL LIFEASSAYS STYRELSE 
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NYA AEGIRBIOS STYRELSE OCH LEDNING EFTER FUSIONEN 

Efter genomförande av Fusionen förväntas Anders Ingvarsson (ordförande), Kristian Enkvist, 
Fredrik Häglund, Bradley Messmer och Seppo Mäkinen ingå i styrelsen och Martin Linde vara 
verkställande direktör för Nya AegirBio. 

Härutöver finns det i nuläget inte några beslut om väsentliga förändringar av AegirBios eller 
LifeAssays anställda eller av den nuvarande organisationen och verksamheten, inklusive 
anställningsvillkoren och de platser där Bolagen bedriver verksamhet. 

VISSA NÄRSTÅENDEFRÅGOR M.M. 

Martin Linde (ordförande), Anders Ingvarsson och Fredrik Häglund sitter i styrelsen för 
LifeAssays. Anders Ingvarsson är även verkställande direktör för LifeAssays. Anders Ingvarsson 
(ordförande) samt Fredrik Häglund sitter i styrelsen för AegirBio. Martin Linde är verkställande 
direktör för AegirBio. 

Dessa omständigheter medför även att avsnitt IV i Takeover-reglerna är tillämpligt på Fusionen. 
Det innebär att LifeAssays styrelse enligt punkten IV.3 i Takeover-reglerna är skyldig att inhämta 
och offentliggöra ett värderingsutlåtande, en s.k. fairness opinion, avseende aktierna i LifeAssays 
från oberoende expertis. 

ÄGANDE I AEGIRBIO EFTER GENOMFÖRANDET AV FUSIONEN 

Nedan tabell illustrerar ägandet i Nya AegirBio om Fusionen skulle ha genomförts baserat på 
aktieägarinformationen från Euroclear Sweden AB per den 30 december 2020. 

Aktieägare Antal aktier och röster Ägarandel 

Abreos Sweden AB 5 113 862 32,47%1

Futur Pension Försäkringsaktiebolag 890 868 5,66%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 825 728 5,24%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 708 548 4,50%

Fredrik Häglund 303 374 1,93%

Övriga 7 908 375 50,21%

Totalt 15 750 756 100%

INDIKATIV TIDSPLAN 

Den preliminära tidplanen för Fusionen ser ut enligt nedan. 

9 mars 2021 Extra bolagsstämmor i AegirBio och LifeAssays 

1 juni 2021 Bolagsverket registrerar Fusionen 

Inom två 
arbetsdagar från 
fusionens 

Fusionsvederlaget utbetalas till LifeAssays aktieägare. 

                                                      
1 Abreos Sweden AB har meddelat att det avser att ansöka om dispens från den budplikt som kan uppstå om Abreos 
Sweden AB:s ägarandel i AegirBio kommer överstiga tre tiondelar av samtliga aktier i AegirBio efter genomförandet av 
Förvärvet. Efter överlåtelsen av aktier i AegirBio till konvertibelinnehavare i Abreos Sweden AB kommer Abreos Sweden 
AB per den 23 februari 2021 emellertid att inneha 2 102 228 aktier i AegirBio vilket motsvarar 17,3 % av samtliga aktier 
och röster i AegirBio vilket innebär att Abreos Sweden AB kommer ha ett innehav om 4 091 090 aktier i AegirBio efter 
Förvärvet, totalt 25,97 % av samtliga aktier och röster i AegirBIo. 
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registrering 

Inom fyra 
arbetsdagar från 
fusionens 
registrering 

Pressmeddelande om resultatet av Fusionen vad gäller Fusionsvederlaget 
och antal aktieägare offentliggörs. 

Den indikativa tidplanen är preliminär och kan komma att bli föremål för förändring. Exakt tidplan 
inte är möjlig att ange utan är delvis beroende av faktorer inom ramen för den regulatoriska 
processen som ligger utanför Bolagens omedelbara kontroll. Den regulatoriska processen för att 
genomföra Fusionen inkluderar: 

a) beslut på extra bolagsstämmor i AegirBio och LifeAssays om antagande av 
Fusionsplanen; 

b) underrättelse till kända borgenärer; 

c) ansökan om tillstånd att verkställa Fusionsplanen; 

d) Bolagsverket kallar på okända borgenärer om Bolagsverket inte finner något hinder mot 
Fusionen; 

e) ansökan vid NGM Nordic SME om avlistning av LifeAssays aktier; 

f) Bolagsverket utfärdar tillstånd att verkställa Fusionsplanen; 

g) ansökan om registrering av Fusionen vid Bolagsverket; 

h) Bolagsverket registrerar Fusionen och LifeAssays upplöses; och 

i) upptagande till handel av Fusionsvederlaget på Nasdaq First North Growth Market. 
Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolagsverket förväntas registrera 
Fusionen.  

SKATTEKONSEKVENSER 

Skattelagstiftningarna i respektive aktieägares medlemsstat och i Sverige kan inverka på 
inkomsterna från aktierna i AegirBio, LifeAssays och Nya AegirBio. Varje investerare tillika 
aktieägare bör kontakta sina egna professionella skatterådgivare för att klargöra individuella 
skattekonsekvenser för deras del i samband med Fusionen. 

FUSIONSPLANEN 

Detta avsnitt i Fusionsdokumentet sammanfattar de väsentliga bestämmelserna i den 
Fusionsplan som antogs av AegirBios styrelse och LifeAssays styrelse den 25 januari 2021. 
Följande sammanfattning av Fusionsplanen är kvalificerad i alla avseenden med hänvisning till 
den fullständiga Fusionsplanen, vilken i sin helhet införlivas häri genom hänvisning. 

Skäl för fusionen 

Fusionsplanen anger skälen till varför både AegirBio och LifeAssays styrelse är övertygade om 
att det finns en strategisk fördel med en sammanslagning av Bolagen genom Fusionen. För 
information om skälen för Fusionen, se relevant avsnitt i Fusionsplanen.  

Fastställande av fusionsvederlaget och omständigheter av vikt vid utvärderingen av 
fusionens lämplighet 

Fusionsvederlaget har bestämts med avsikt att ge en skälig fördelning av värdet av Nya AegirBio 
mellan aktieägarna i AegirBio och LifeAssays.  

Parterna har diskuterat olika alternativ för att fastställa den exakta fördelningen av 
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Fusionsvederlaget. I samband med undertecknandet av Fusionsplanen har respektive part 
bedömt att den kan acceptera en överenskommelse som resulterar i en fördelning av 
Fusionsvederlaget som räknas fram genom ett antaget värde för LifeAssays, exklusive 
LifeAssays existerande innehav av AegirBio-aktier (som tillskrivs ett värde motsvarande samma 
mängd AegirBio-aktier i fusionsvederlag), om 43,6 miljoner kronor dividerat med ett antaget värde 
på AegirBio-aktien om 25,14 kronor, vilket motsvarar AegirBio-aktiens volymviktade 
genomsnittskurs under 30 handelsdagar före den 22 januari 2021. Beräkningsgrunden för 
överenskommelsen utgår således från att AegirBio åsätts det värde som följer av en aktiekurs 
som motsvarar AegirBio-aktiens volymviktade genomsnittskurs under 30 handelsdagar före den 
22 januari 2021. 

Styrelserna anser att Fusionen är till fördel för bolagen och deras aktieägare.  

Till grund för styrelsen för AegirBios beslut att acceptera den överenskommelse som redogörs för 
ovan ligger överväganden om bolagens framtidsutsikter efter genomförandet av planerade 
åtgärder samt bolagens viktade kapitalkostnad, diskonterade kassaflöde och historiska aktiekurs. 
AegirBios styrelse anser därför att Fusionsvederlaget är skäligt för AegirBios aktieägare. 
Styrelsen för AegirBio har även inhämtat en så kallad fairness opinion från Mangold daterad den 
25 januari 2021, som uttrycker att per det datumet, och baserat på de överväganden som anges 
däri, är Fusionsvederlaget som ska erläggas av AegirBio skäligt för AegirBio från en finansiell 
synvinkel.  

LifeAssays styrelse anser att Fusionsvederlaget är skäligt för LifeAssays aktieägare. Styrelsen för 
LifeAssays har även inhämtat en fairness opinion från Mangold daterad den 25 januari 2021, som 
uttrycker att per det datumet, och baserat på de överväganden som anges däri, är 
Fusionsvederlaget som ska erläggas av LifeAssays skäligt för LifeAssays från en finansiell 
synvinkel. Genom att ha inhämtat den nämnda fairness opinionen har styrelsen för LifeAssays 
även fullgjort dess skyldighet enligt IV.3 i Takeover-reglerna. 

Fusionsvederlaget m.m. 

Aktieägare i LifeAssays kommer i fusionsvederlag erhålla cirka 0,0616 aktier i AegirBio för varje 
innehavd aktie i LifeAssays. 

Fraktioner 

Endast hela aktier i AegirBio kommer att erläggas till aktieägare i LifeAssays som 
Fusionsvederlag. AegirBio och LifeAssays kommer därför att uppdra åt en tredje part 
(”Fondkommissionären”) att lägga samman alla fraktioner av aktier i LifeAssays (”Fraktioner”) 
som inte berättigar till en hel ny aktie i AegirBio som Fusionsvederlag och det sammanlagda 
antalet aktier i AegirBio som motsvarar sådana Fraktioner kommer därefter att säljas av 
Fondkommissionären på Nasdaq First North Growth Market. Försäljningen ska ske snarast efter 
registreringen av Fusionen hos Bolagsverket. Redovisningen av försäljningslikviden för 
försäljningen av Fraktioner ska ske genom Fondkommissionärens försorg och därefter utbetalas 
till de som är berättigade till det i proportion till värdet av de Fraktioner som innehas omedelbart 
innan försäljningen. Denna betalning ska ske så snart som praktiskt möjligt efter sådan försäljning 
av Fraktionerna. 

Fusionsvederlagsaktier 

Fusionsvederlaget kommer att utgöras av aktier i AegirBio som antingen nyemitterats, efter beslut 
av aktieägare i AegirBio vid den bolagstämma som kommer att ta ställning till Fusionsplanen, 
eller av sådana aktier som ägs av LifeAssays idag.  

De aktier som emitteras i AegirBio som Fusionsvederlag till aktieägarna i LifeAssays ska medföra 
rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast 
efter Genomförandet. Aktieägarna i LifeAssays kommer att ha rätt till vinstutdelning i AegirBio i 
enlighet med bestämmelserna i AegirBios bolagsordning. 

Det totala antalet aktier som kommer att emitteras till LifeAssays aktieägare såsom 
Fusionsvederlag kommer att baseras på antalet utestående LifeAssays-aktier vid tidpunkten för 
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Genomförandet av Fusionen. Under antagande att antalet utestående aktier per dagen för detta 
pressmeddelande är oförändrat vid Genomförandet kommer 1 734 287 aktier att emitteras av 
AegirBio för att, vid sidan av de 3 125 000 aktier i AegirBio som LifeAssays äger idag, utgöra de 
sammanlagt 4 859 287 aktier i AegirBio som Fusionsvederlaget består av. Styrelserna förbehåller 
sig emellertid rätten att gemensamt besluta att hela Fusionsvederlaget ska bestå av nyemitterade 
aktier i AegirBio vilket även möjliggörs av förslaget till det ifrågavarande emissionsbeslutet. 

Redovisning av fusionsvederlag 

Berättigade att erhålla Fusionsvederlag kommer att vara de aktieägare som är upptagna i 
LifeAssays aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen. Styrelsen äger dock 
rätt att – för det fall det krävs till följd av den praktiska hanteringen – senarelägga denna dag. En 
sådan senareläggning kommer att kommuniceras snarast efter att sådant beslut är fattat. 

I den mån inte annat följer av nedanstående kommer Fusionsvederlaget redovisas efter att 
Bolagsverket registrerat Fusionen genom att Fondkommissionären på varje vederlagsberättigads 
VP-konto registrerar det antal AegirBio-aktier som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes 
aktieinnehav i LifeAssays avregistreras från samma konto. Fusionsvederlaget kommer således 
att fördelas ut och inga åtgärder kommer att erfordras av LifeAssays aktieägare avseende detta. 
De nya aktierna i AegirBio som utges som Fusionsvederlag berättigar till de rättigheter som 
tillkommer aktieägare från och med dagen för registrering av aktierna hos Bolagsverket. 

Redovisningen av försäljningslikviden för försäljningen av Fraktioner ska, som framgår ovan, ske 
genom Fondkommissionärens försorg. Redovisningen ska ske så snart som praktiskt möjligt efter 
försäljningen av Fraktionerna. 

Om aktierna i LifeAssays är pantsatta vid tidpunkten för redovisningen av Fusionsvederlaget ska 
redovisning till följd därav ske till panthavaren. Om aktierna i LifeAssays är förvaltarregistrerade 
ska redovisning till följd därav ske till förvaltaren. 

Registrering av Fusionen beräknas tidigast ske under andra kvartalet 2021. 

Åtaganden före fusionen 

Bolagen åtar sig att, under perioden från det att Fusionsplanen godkänns av respektive 
bolagsstämma fram till Genomförandet, vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att genomföra 
Fusionen på de villkor som anges häri och att fortsätta att bedriva sina respektive verksamheter 
på sedvanligt sätt. Bolagen ska inte vidta någon av följande åtgärder utan föregående skriftligt 
medgivande från det andra bolaget: 

a) besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan värdeöverföring till aktieägare, 
med undantag för att Bolagen får lämna sådan utdelning som följer av 18 kap. 11 § 
aktiebolagslagen; 

b) ingå eller ändra väsentliga avtal eller andra överenskommelser eller uppta nya betydande 
lån, utöver vad som faller inom bolagets normala affärsverksamhet, med det undantag att 
AegirBio får vidta åtgärder syftandes till att genomföra bolagets förvärvsstrategi; eller  

c) vidta andra åtgärder som är ägnade att oskäligt påverka det relativa värdet av 
Fusionsvederlaget i förhållande till värdet av aktierna i LifeAssays. 

Villkor för fusionen 

Genomförandet är villkorat av: 

a) att AegirBios aktieägare, vid en bolagsstämma i AegirBio, godkänner Fusionsplanen och 
beslutar om emissionen av de aktier som utgör hela eller delar av Fusionsvederlaget; 

b) att LifeAssays aktieägare, vid en bolagsstämma i LifeAssays, godkänner Fusionsplanen; 

c) att Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta de aktier som utgör Fusionsvederlaget till 
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handel på Nasdaq First North Growth Market; 

d) att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras på grund av 
lagar, domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller liknande; 

e) att varken AegirBio eller LifeAssays brutit mot de åtaganden som anges under rubriken 
“Åtaganden före Fusionen” före den dag då Fusionen registreras hos Bolagsverket på ett 
sådant sätt som skulle leda till en väsentlig negativ effekt för Fusionen eller Nya AegirBio; 
och 

f) att inte någon förändring, omständighet eller händelse eller följd av förändringar, 
omständigheter eller händelser har inträffat som haft eller som rimligen skulle kunna 
förväntas ha en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen eller verksamheten, 
inklusive LifeAssays, AegirBios eller Nya AegirBios omsättning, resultat, likviditet, 
soliditet, eget kapital eller tillgångar, och till följd varav den andra parten inte rimligen kan 
förväntas genomföra Fusionen. 

Har de villkor som framgår av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet inte skett senast den 
1 november 2021 kommer Fusionen inte att genomföras och Fusionsplanen att upphöra att gälla, 
dock att Fusionen ska avbrytas och Fusionsplanen upphöra att gälla endast, i den mån det är 
tillåtet enligt tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Fusionen 
eller för Nya AegirBio. Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt beslut helt eller 
delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor. 

Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, rätt att genom ett gemensamt beslut 
bestämma att skjuta upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren från den 1 november 
2021 till ett senare datum. 

Fusionens genomförande  

Fusionens planerade registrering 

Under förutsättning att de villkor för Fusionen som framgår av avsnitt 6 ovan har uppfyllts kommer 
Fusionen att få rättsverkan från den dag som Bolagsverket registrerar Fusionen 
(”Genomförandet”). Med hänsyn till den tid som den regulatoriska processen tar i anspråk 
förväntas datumet för sådan registrering infalla under andra kvartalet 2021. AegirBio och 
LifeAssays kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolagsverket förväntas registrera 
Fusionen. Fusionsvederlaget kommer kort efter Genomförandet att registreras i Euroclear. 

LifeAssays upplösning 

LifeAssays kommer att upplösas och alla dess tillgångar och skulder övergå till AegirBio vid 
Genomförandet. 

Sista dag för handel med LifeAssays aktier förväntas vara den handelsdag som infaller två (2) 
handelsdagar före datumet för Genomförandet, med förbehåll för att nödvändiga förberedelser 
vidtagits innan en sådan ansökan lämnas in till Nordic Growth Market NGM AB. 

Notering av de emitterade aktierna som utgör Fusionsvederlaget 

Den första dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market av de nya aktier som kommer 
att emitteras av AegirBio för att utgöra Fusionsvederlaget beräknas infalla kort efter 
Genomförandet. 
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NYA AEGIRBIO 
SKÄL FÖR FUSIONEN 

Styrelserna har utrett följderna av ett samgående mellan bolagen och Styrelserna ser en 
övertygande strategisk fördel med en sammanslagning av AegirBio och LifeAssays.  

Syftet och de strategiska fördelarna med Fusionen mellan AegirBio och LifeAssays är att det 
förväntas skapa värde för aktieägarna i Nya AegirBio genom synergier i form av att Nya AegirBio 
kan bygga en tydligare bolagsstruktur. Dessutom öppnas möjligheter till synergier genom 
snabbare produktutveckling med ett effektivare forsknings- och utvecklingsarbete. Samtidigt 
effektiviseras framtida insatser inom försäljning och marknadsföring.  

Bakgrunden till förvärvet av LifeAssays är att AegirBio vill säkra den teknik som är grunden för 
bolaget och dess framtida expansion.  Förvärvet av LifeAssays ger AegirBio full tillgång till de 
teknologier som bolaget i dag har inlicensierat för en begränsad del av marknaden. Tillsammans 
med den kompetens och infrastruktur som finns i AegirBio från höstens förvärv av ViraSpec och 
Thyrolytics, innebär förvärvet av LifeAssays att det skapas en nödvändig kritisk massa. Detta 
innebär att utveckling och produktion av patientnära tester och hemtester kan ske avsevärt 
snabbare jämfört med idag.  

Dessutom öppnas expansionsmöjligheter genom att LifeAssays plattform för enkel och precist 
hemtestande (QDA) och unika provbehandlingsteknologi (SampleX) i en nära framtid kan 
utvecklas till nyckelteknologi för AegirBios satsning på hemtester, exempelvis uppföljning av 
patienter under behandling med biologiska läkemedel.  

Skälet till att AegirBio förvärvar Abreos är att AegirBio vill säkra den teknik som är grunden för 
Bolaget och dess framtida expansion. AegirBios ledning vill framför allt lyfta fram samarbetet med 
Abreos och LifeAssays i framtagandet av ”proof of principle” för patientnära tester. Abreos 
Veritopes-molekyler har under arbetet med covid-19 visat sig vara en nyckelreagens och visat på 
viktiga tillämpningar även utanför affärsområdet Biologiska läkemedel. Här ser AegirBios ledning 
framtida tillväxtmöjligheter.  

En ytterligare viktig strategisk fördel med förvärvet av Abreos är att kunna använda den 
produktionskapacitet och de säljkanaler som Abreos har inför lanseringen av AegirBios test för 
covid-19 i USA samt för lanseringen av andra tester och på andra marknader. Därmed dras 
maximal nytta av bolagens nuvarande nätverk av distributörer och samarbetspartners även 
utanför dagens möjliga antikroppstester. Detta gäller även den betydande investering som 
AegirBio för närvarande gör i produktion av s.k. lateral flow-tester och i sitt kvalitetssystem. 
Förvärvet, och fusionen, kommer påverka AegirBios verksamhet genom att de nyckelpersoner 
från Abreos och LifeAssays som AegirBio använt i sin verksamhet under hösten 2020 kommer att 
ingå fullt ut i den nya verksamheten. Dessutom öppnas möjligheter till synergier genom snabbare 
produktutveckling med ett effektivare forsknings- och utvecklingsarbete. Samtidigt effektiviseras 
framtida insatser inom försäljning och marknadsföring. 
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 PROFORMAREDOVISNING 

Fusionsdokumentet innehåller proformaredovisning som har justerats för att reflektera effekten av Fusionen på AegirBios 
balansräkning per den 31 december 2020, som om Fusionen och förvärvet av Abreos Biosciences, LLC hade genomförts 
vid den tidpunkten, och för att reflektera effekten av Fusionen, förvärvet av Abreos Biosciences, LLC på AegirBios 
resultaträkning för räkenskapsåret 2020. 
 
Proformaredovisningen är endast presenterad i informationssyfte och reflekterar uppskattningar och antaganden gjorda 
av AegirBios ledning såsom den anser rimliga, och andra så kallade framåtriktade uttalanden. Den avser inte att 
representera vad AegirBios faktiska resultat eller finansiella ställning skulle ha varit om Fusionen hade inträffat på den 
angivna dagen, och det är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat eller finansiell ställning. Dessutom speglar 
proformaredovisningen inte den uppskattade effekten av kostnads- eller intäktssynergier i samband med att AegirBio och 
LifeAssays fusioneras och Abreos Biosciences, LLC förvärvas. Framåtriktade uttalanden utgör inte någon garanti 
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i 
framåtriktade uttalanden.  
 

RESULTATRÄKNING (KSEK) AegirBio LifeAssays
Justeringar 
LifeAssays Abreos 

Justeringar 
Abreos 

Koncernproforma 
resultaträkning

Nettoomsättning 14 3 639 2 440   6 093

Övriga rörelseintäkter - 4 439 5 915   10 354

Summa rörelsens intäkter 14 8 078 0 8 355   16 447

    
Forsknings- och 
utvecklingskostnader 

-10 501 -8 998 -6 601
  

-26 100

Försäljningskostnader -808 -1 316 -1 000   -3 124

Administrationskostnader -7 224 -8 404 -4 233   -19 861

Övriga rörelseintäkter- och 
kostnader 

0 12 5221 0
  

12 522

Summa rörelsens kostnader -18 533 -6 196 0 -11 834   -36 563

    

Rörelseresultat 
-18 519 1 882 0 -3 479

  
-20 116

    

Finansiellt netto -6 -1 222 42   -1 186

Resultat före skatt -18 525 660 0 -3 437   -21 302

    

Skatt 0 0 0 0   0

Periodens resultat 
-18 525 660 0 -3 437

  
-21 302

  

BALANSRÄKNING (KSEK) AegirBio LifeAssays
Justeringar 
LifeAssays Abreos 

Justeringar 
Abreos 

Koncernproforma 
balansräkning 

Tillgångar         
    

Anläggningstillgångar         

Immateriella tillgångar 3 220 4 746 54 944 0 47 970 110 880

Materiella tillgångar 0 622 688 1 310

Finansiella tillgångar 35 013 13 373 -4 253 5 578 49 711

Summa anläggningstillgångar 38 233 18 741 50 691 6 266 47 970 161 901

  
Kundfordringar och andra 
fordringar 

3 501 3 906 0 7 407

Likvida medel 10 277 987 563 11 827

Summa omsättningstillgångar 13 778 4 893 0 563 0 19 234

  

Totala tillgångar 
52 011 23 634 50 691 6 829 47 970 181 135
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Eget kapital och skulder         
    

Eget kapital 47 730 3 371 49 349 5 928 44 072 150 450

Summa eget kapital 47 730 3 371 49 349 5 928 44 072 150 450

  
 

Upplupen skatt 0 0 1 342 0 3 898 5 241
  

 

Avsättningar och skulder 
 

Långfristiga skulder 0 12 708 755
 

13 463

Kortfristiga skulder 4 281 7 555 146
 

11 982

Summa avsättningar och skulder 4 281 20 263 1 342 901 3 898 30 686

  
 

Totalt eget kapital och skulder 
52 011 23 634 50 691 6 829 47 970 181 136

 

 Noter till resultaträkningen 

1. I LifeAssays resultat så finns det ett resultat från intressebolag som har påverkats positivt 
genom riktad nyemission till överkurs.  Detta har redovisats över resultaträkningen enligt 
kapitalanskaffningsmetoden med ett belopp om 12 522 KSEK.   
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KOMPLETTERANDE INFORMATION OM AEGIRBIO 
VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH MARKNADSÖVERSIKT 

AegirBio 

AegirBios företagsnamn är AegirBio AB, org.nr 559222-2953 och LEI-kod är 
549300MWGS283WZLYI10. Dess kommersiella namn är AegirBio. AegirBio bildades den 26 
september 2019 i Sverige och registrerades av Bolagsverket den 14 oktober 2019. 

AegirBios associationsform är publikt aktiebolag och dess verksamhet regleras av 
aktiebolagslagen (2005:551). AegirBios verksamhet och ändamål är enligt bolagsordningen att, 
baserat på innovativ och precis teknologi bidraga till en förbättrad behandling av patienter som 
behöver biologiska läkemedel i sin behandling och verksamheten skall baseras på 
nyckelteknologi från Abreos Biosciences Inc och LifeAssays AB och möjliggöra diagnos och 
monitorering av läkemedelsdosering från centrallaboratoriet till hemmiljö. 

AegirBios styrelse har sitt säte i Lund. Representanter för AegirBio går att nå per telefon, +46 706 
730 968, och per e-post info@aegirbio.com samt på besöksadress AegirBio AB, Ideongatan 3A, 
223 62 Lund, Sverige. AegirBios hemsida är www.aegirbio.com. Observera att informationen på 
AegirBios hemsida, eller andra webbplatser till vilka hänvisningar görs, inte ingår i 
Fusionsdokumentet såvida inte denna information införlivas i Fusionsdokumentet genom 
hänvisningar. Informationen på AegirBios hemsida, eller andra webbplatser till vilka hänvisas i 
Fusionsdokumentet, har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen. 

Finansiering och förändringar sedan utgången av den senaste räkenskapsperioden 

AegirBio är i en tillväxtfas som syftar till expansion under de kommande fem åren. Det innebär 
bland annat att ingen utdelning är planerad och allt kassaflöde, internt och externt genererat, ska 
gå till att finansiera AegirBios expansion. Fram tills år 2022, då AegirBio bedömer att 
försäljningen av AegirBios produkter, mer specifikt test för Tysabri och, genererar ett positivt 
kassaflöde kommer finansieringen av operativa kostnader att ske med ägarkapital i form av 
emissioner, konvertibler eller annat riskkapital. 

Efter den 30 september 2020 fram till dagen för Fusionsdokumentet har följande väsentliga 
händelser för AegirBio skett. 

Den 25 januari 2021 ingick Bolaget avtal om förvärv av samtliga aktier i Abreos Biosciences Inc, 
att ändras till Abreos Biosciences LLC. Affären är villkorad av beslut på extra bolagsstämma i 
Bolaget samt att fusionen med LifeAssays registreras hos Bolagsverket. Förvärvade aktier 
värderas till sammanlagt cirka 50 miljoner kronor och betalning ska erläggas genom aktier i 
Bolaget emitterade genom en apportemission. 

AegirBios verksamhet 

Definitioner 

Autoimmunitet 

 

Autoimmunitet är ett tillstånd kännetecknad av 
immunförsvarets produktion av antikroppar 
som reagerar mot ämnen i den egna kroppens 
vävnad, vilket kan resultera i skadliga 
autoimmuna sjukdomar. 2 

Biologiskt läkemedel 

 

Ett läkemedel som innehåller en eller flera 
aktiva substanser som producerats av en 

                                                      
2 Karolinska Institutet: “Autoimmuna sjukdomar” 
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biologisk källa eller härstammar från en sådan 
och har en mätbar biologisk aktivitet. 3 

HER2-positiv bröstcancer 

 

En aggressiv typ av bröstcancer där 
biologiska läkemedel är en vanligt 
förekommande behandlingsform. 4 

Immunoanalys 

 

En laboratorieteknologi för att mäta eller 
påvisa ett eftersökt ämne. Vanligen avläses 
koncentrationer av de eftersökta molekylerna 
(exempelvis proteiner) med hjälp av 
reflekterande ljus.5 

Immunologi  

 

Definieras som läran om immunsystemet, 
dess reaktion på smittämnen samt när dess 
funktion sätts ur spel (exempelvis vid 
autoimmuna sjukdomar). 6 

Laboratory developed test (LDT) 

 

Ett LDT-test är ett typ av diagnostiskt test som 
är designat, producerat och genomfört i ett 
enskilt laboratorium. 7 

Multipel Skleros (MS)  En viss typ av autoimmun sjukdom. 8 

Paramagnetisk partikel En paramagnetisk partikel kan definieras som 
en partikel som är attraherad av en viss typ av 
magnetism – paramagnetism. Paramagnetism 
är en typ av magnetism där vissa partiklar är 
svagt attraherade av ett externt magnetiskt 
fält. 9 

Peptid En mindre beståndsdel av ett protein. 10 

Point of Care test (POC) 

 

Ett POC-test är definierat som ett diagnostiskt 
test som utförs på eller i närheten av den plats 
där vården levereras, exempelvis vid en klinik 
eller vårdmottagning. 11 

                                                      
3 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea: ”Vad är biologiska läkemedel?” 
4 Global Data - PharmaPoint: “HER2-Positive Breast Cancer - Global Drug Forecast and Market Analysis to 2025” 
5 Quidel Corporation: “Immunoassays” 
6 British Society for Immunology: ”What is immunology?” 
7 U.S. Food & Drug Administration: “Laboratory Developed Tests” 
8 Vårdguiden: ”Multipel Skleros (MS)” 
9 Britannica: ”Paramagnetism” 
10 Britannica: “What Is the Difference Between a Peptide and A Protein?” 
11 Congressional Research Service: “Regulation of Clinical Tests: In Vitro Diagnostic (IVD) Devices, Laboratory 
Developed Tests (LDTs), and Genetic Tests”. 
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Point of Need test (PON) 

 

Ett PON-test är definierat som ett diagnostiskt 
test som kan utföras av patienten själv i 
hemmamiljö.12 

Verksamhetsbeskrivning 

AegirBio är ett bioteknikbolag vars affärsidé är att utveckla och kommersialisera tester för att följa 
dosering av biologiska läkemedel. Läkemedelsnivåerna varierar från person till person hos 
patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel: patienter med låga läkemedelsnivåer 
svarar inte på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga 
biverkningar. Osäkerhet vid dosering leder därför till onödiga kostnader och bristfälliga resultat.13 
AegirBios produktportfölj utgörs av LifeAssays patientnära (”Point-of-care”) teknik för 
diagnostiska test MagniaReader samt Abreos patenterade teknologi Veritope, som optimerar 
dosering av biologiska läkemedel. Fokusområden är neurologi (läkemedlet Tysabri mot MS), 
autoimmuna sjukdomar samt onkologi (cancer). Produktion sker via underleverantörer, där 
interna kontroller sker på löpande basis för att säkerställa att kvalitén uppfyller Bolagets kravbild. 

Bolagets målsättning är att fortsatt kommersialisera produkten MoNATor, ett test för att följa och 
optimera effekten av behandling av patienter med Multipel Skleros (MS) med läkemedlet Tysabri, 
där försäljning i USA inleddes under 2020. Initialt är verksamheten inriktad på kliniker i USA, där 
Bolaget har fått testen validerade som ett Laboratory Developed Test (LDT). Bolagets 
målsättning är därefter att föra vidare teknologin till MagniaReader, för att för kunna genomföra 
testen utanför laboratoriet, det vill säga direkt på sjukhus, mindre kliniker och så småningom även 
i hemmamiljö. Parallellt avser AegirBio att utveckla ytterligare test på Veritope teknologin, 
däribland för läkemedlet Herceptin mot bröstcancer (se avsnitt ”Framtidsutsikter”). Efterfrågan 
kommer från kundernas behov av optimerad dosering, utvecklingen i industrin och 
marknadstrender - inte minst den stigande användningen av biologiska läkemedel. 

Produkter 

Bolaget lanserar under Q1 2021 sitt första test för direkt påvisande av covid-19, ViraSpec Covid-
19 antigen test. Testen är baserade på ett enkelt salivprov, vilket underlättar provtagning och 
därför gör det möjligt att anpassa testen för hemmabruk. Plattformen har även utvärderats för test 
av patienters antikroppar mot covid-19 i blod. 

Bolaget har även produkter för precis dosering av s.k. biologiska läkemedel. Idag erbjuds dessa i 
USA som LDT (se nedan) med början inom Multipel Skleros MS. Ytterligare fyra Veritopmolekyler 
är färdiga för slutvalidering inför marknadsintroduktion. Utveckling pågår för att föra dessa LDTs 
till POC format på MagniaReader plattformen med beräknad första lansering under Q4 detta år. 

Verksamhetsområden  

Bolagets tester kommer genomföras enligt följande tre metoder: 

Laboratory developed test (LDT) 

Ett LDT-test är ett typ av diagnostiskt test som är designat, producerat och genomfört i ett enskilt 
laboratorium. AegirBios test för läkemedlet Tysabri är i ett första steg ett LDT-test inriktat på 
laboratorier i USA. 

Point of Care test (POC) 

Ett POC-test är definierat som ett diagnostiskt test som utförs på eller i närheten av den plats där 
vården levereras, exempelvis vid en klinik eller vårdmottagning. AegirBios produkt 

                                                      
12 Congressional Research Service: “Regulation of Clinical Tests: In Vitro Diagnostic (IVD) Devices, Laboratory 
Developed Tests (LDTs), and Genetic Tests”. 
13 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea: ”Vad är biologiska läkemedel?” 
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MagniaReader, som möjliggör patientnära test, är därför en typ av POC-test. 

Point of Need test (PON) 

Ett PON-test är definierat som ett diagnostiskt test som kan utföras av patienten själv i 
hemmamiljö. AegirBios produkt MagniaReader Quantitative Disposable Analyser (QDA) som är 
under utveckling är därför ett PON-test.  

Ägarförhållanden och licensierad teknologi 

Abreos Biosciences Inc och LifeAssays tidigare licenser har överlåtits till AegirBio. Licenserna ger 
AegirBio alla rättigheter till tester för monitorering av biologiska läkemedel inom humanmedicin. 
Mer specifikt är licensgivarna skyldiga att ge AegirBio allt stöd som krävs för att sätta upp egen 
verksamhet för monitorering av behandling med biologiska läkemedel. Bolaget kan fritt utveckla 
egna reagens baserat på den licensierade teknologin i sin nuvarande form. Dessa licenser gäller 
utan begränsning inom segmentet biologiska läkemedel. Applikationer utanför detta område 
omfattas inte av licenserna.  

Licensavtalet gäller så länge den Licenserade Tekniken är gällande och inte förklarats ogiltig. 
Abreos och Magnasense har rätt att gemensamt säga upp licensavtalet till omedelbart 
upphörande om AegirBio begår ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 dagar 
från mottagande av rättelseanmodan eller om AegirBio försätts i konkurs, likvidation eller annars 
är i obestånd. 

Abreos och LifeAssays grundade AegirBio i syfte att utnyttja respektive bolags nyckelteknologier 
för att bygga värde för AegirBio, dvs. ett ökat värde för de båda grundarbolagen samt övriga 
aktieägare i AegirBio. Licenserna innebär vidare en möjlighet för AegirBio att göra förbättringar i 
Abreos och/eller Magnasenses teknologier och applicera dessa inom sina segment samt vice 
versa. 

Vid bildandet av AegirBio delades hela ägandet av Bolaget lika mellan Abreos och LifeAssays. 
Respektive bolags andelar har sjunkit i och med de nyemissioner som skett sedan AegirBio 
grundades.  I maj 2020 överlät Abreos Biosciences samtliga aktier i Bolaget till sitt helägda 
dotterbolag Abreos Sweden som per dagen för Fusionsdokumentet fortfarande är största ägare i 
Bolaget jämte LifeAssays. 

Affärsmodell 

AegirBio tar fram tester för att optimera doseringen av biologiska läkemedel via Bolagets 
patentskyddade plattform Veritope och MagniaReader, som i ett första steg har 
kommersialiserats genom att Veritope-teknologin erbjuds som LDT i USA. Testen baserade på 
denna Veritope-teknologi sätts upp och genomförs av ett externt och certifierat laboratorium 
under överinseende och stöd från AegirBio. Ett pris för att genomföra ett test förhandlas fram 
mellan AegirBio och laboratoriet. AegirBio erbjuder sedan testet till klinker och läkare till ett pris 
som är högre än laboratoriets pris. Läkaren skickar provet till laboratoriet, faktureras av AegirBio, 
alternativt betalas undersökningen av en patientförsäkring, och Bolaget betalar laboratoriet för 
testen. Mellanskillnaden utgör bruttovinsten.  

För patientnära (POC) tester kommer Bolaget att föra över reagens (kemiskt ämne som kan 
påvisa ett annat ämne genom kemisk reaktion) som laboratoriet använder till ett format som 
fungerar på MagniaReader. Reagens förpackas med allt som krävs för att genomföra ett test med 
känd prestanda på ett laboratorium, klinik eller vårdcentral. Ett instrument säljs till exempelvis en 
vårdcentral och kunden köper sedan reagens och förbrukningsmaterial löpande. Samtliga av 
Bolagets tester kan köras på samma instrument (MagniaReader) när de kommer ut i POC-format, 
samt senare på QDA i PON-format. 

Affärsmodellen skiljer sig åt mellan USA och Europa, där LDTs, inte är etablerat (se avsnitt 
”Reglering”). I Europa kommer AegirBio istället att erbjuda testerna på POC-marknaden via 
MagniaReader. Instrumentet kan säljas till sjukhus, kliniker och vårdcentraler. I affärsmodellen 
ligger att de tester som först tas fram till marknaden i USA som LDTs kommer att överföras till 
MagniaReader för lansering på den patientnära marknaden i Europa och USA.  
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En styrka i den affärsmodell som AegirBio sätter upp är den enligt Bolagets bedömning relativt 
snabba och kostnadseffektiva vägen till marknaden i USA via LDT, där AegirBio redan ligger nära 
kommersialisering via Abreos upparbetade kontakter (se avsnitt ”Framtidsutsikter”). När 
produkten används som LDT inleds överföringen av testen till MagniaReader för att registreras 
och lanseras med resultat och kliniska kontakter som skapas under försäljningen av motsvarande 
LDT.  

Den vetenskapliga grunden för appliceringen av Veritope-teknologin är variationen i koncentration 
som observeras av det biologiska läkemedlet i patientens blod. Exempelvis har AegirBio kunnat 
uppvisa att vissa patienter har upp till 100 gånger högre koncentration av läkemedlet än andra 
patienter under motsvarande behandling.14 Vidare bedömer Bolaget att behandling med 
biologiska läkemedel har vanligtvis begränsade akuta biverkningar, där det kan ta flera år innan 
långtidsbiverkningarna manifesteras, vilket resulterar i att en dos som är för hög för majoriteten 
av de flesta patienter ofta används.  

Bedömningen om en viss dosering ligger utanför det normala, bygger på data för en viss 
population, där det genomsnittliga patientprovet fungerar som riktmärke. Till exempel 
överdoseras en patient med en tiofaldig högre nivå än median och en patient med 1/10 
medianivån är mycket troligt underdoserad. 

Idag justerar många läkare doseringsintervall för enskilda patienter - men baserat på subjektivitet 
och omständighetsindikatorer. Bolaget har under kommersialiseringsfasen av MoNATor för 
Tysabri fört dialog med läkare, som uttryckt oro för överdrivna Tysabri-nivåer och intresse över att 
utnyttja Bolagets teknologi.   

Teknologi 

Veritope 

Veritope är en patentskyddad teknologi för att detektera nivåer av ett givet biologiskt läkemedel i 
en patients blod. Detta görs genom att Veritope-plattformen framställer peptider som är en exakt 
“kopia” av läkemedlets naturliga bindningsmolekyl, exempelvis ett protein. På så sätt kan 
Veritope peptider användas för att specifikt detektera nivåer av biologiska läkemedel i patienters 
blod, vilket används för att utveckla tester både för laboratoriebruk (LDT), Point of Care (POC) 
och Point of Need (PON) marknaden via MagniaReader.  

Andra jämförbara metoder för att detektera nivåer av biologiska läkemedel i blodet är enligt 
Bolagets bedömning mer tidskrävande, har högre variabilitet i resultat och dyrare. Veritope som 
testmetod är enkel och kostnadseffektiv att producera. Vidare är de aktiva molekylerna möjliga att 
framställa i koncentrerade volymer, vilket gör plattformen lämplig för många olika tester.  

AegirBio integrerar Veritope-plattformen, för att bestämma halten av ett aktivt biologiskt 
läkemedel i blod, tillsammans med LifeAssays plattform för tester i Point of Care (POC) och Point 
of Need (PON)-miljö via MagniaReader. Bolaget kan därför adressera en större marknad genom 
att sprida testande utanför det centrala laboratoriet till sjukhus, kliniker och enskilda patienter.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 A. Vennegoor, T. Rispens, E.M. Strijbis, A. Seewann, B.M. Uitdehaag, L.J. Balk, F. Barkhof, C.H. Polman, G. Wolbink, 
J. Killestein: “Clinical relevance of serum natalizumab concentration and anti-natalizumab antibodies in multiple sclerosis” 
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Produkter 

 

 

 

 

MoNATor 

AegirBios LDTs avsedda för marknaden i USA, baserade på Veritope-plattformen, kommer 
lanseras under namnet MoNATor. MoNATor-testet för Tysabri kommer lanseras under första 
halvan 2020 och blir därmed Bolagets första kommersiella produkt.  

MagniaReader  

MagniaReader är ett instrument framtagen för att användas på sjukhus samt kliniker för 
patientnära POC-diagnostik. Systemet består av en enhet för avläsning och beräkning av 
testresultat samt tillhörande engångstester. Engångstesterna bygger på immunoanalys, en 
beprövad och väl etablerad laboratorieteknologi. I dessa system avläses koncentrationer av de 
eftersökta molekylerna (exempelvis proteiner) vanligen med hjälp av reflekterande ljus.15 
MagniaReader använder Bolagets licensierade teknologi för avläsning av provresultat, vilken 
baseras på paramagnetiska partiklar. Dessa paramagnetiska partiklar detekteras i MagniaReader 
som störningar av ett magnetfält. 

Till skillnad från andra metoder som idag finns på marknaden, där avläsningen även sker med 
reflekterande ljus, bedömer Bolaget att MagniaReader är avsevärt mindre känslig för störningar i 
provets innehåll, samt detekteras teoretiskt lägre koncentrationer över ett vidare 
koncentrationsspann. Systemet levererar därför kvantitativa resultat av ett eftersökt protein med 
hög känslighet och precision. Sammantaget ger MagniaReader möjlighet att detektera från 
mycket låga till höga koncentrationer av den eftersökta analysen. LifeAssays har även 
MagniaReader inom sin verksamhet, men till en applikation helt utanför AegirBios segment. All 
försäljning till Bolagets slutkund kommer således ske och endast vara möjlig genom AegirBio. 

Quantitative Disposable Analyser (QDA)  

Quantitative Disposable Analyser (QDA) är i princip en MagniaReader i miniatyr där instrument 
och reagens finns kombinerade i en enhet stor som dagens graviditetstester. QDA använder 
samma teknologi som MagniaReader, men är anpassad för att användas på Point of Need 
(PON)-marknaden då dess lättarbetade format möjliggör tester i en hemmamiljö.  

MagniaReader och Quantitative Disposable Analyser (QDA) kommer att kunna använda 
SampleX: en provtagningsenhet som idag existerar som prototyp men som ska säkerställa att 

                                                      
15 Quidel Corporation: “Immunoassays” 

1. Blodprov från patient med biologiskt läkemedel  2. Veritope-plattformens peptider “kopierar” 
läkemedlets naturliga bindningsmolekyl.  
Genom att framställa en kopia av den 
molekyl det aktiva läkemedlet binder till kan 
plattformen använda denna kopia för att 
fånga in och mäta exakt mängd av det 
aktiva läkemedlet i patientens blod

3. Veritope som LDT-test

4. MagniaReader

Laboratorium

Point of Care

Point of Need
5. MagniaReader Quantitative
Disposable Analyser (QDA) med tillhörande SampleX 
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samma prestanda i testresultat uppnås på kliniker, vårdcentraler och även i hemmamiljö som på 
det centrala laboratoriet. SampleX är en engångsprodukt där en droppe blod appliceras, för att 
sedan leverera rätt utspädd koncentration till den teststicka där testen sker. I MagniaReader 
placeras teststickan i instrumentet och provsvaret avläses inom några minuter.  

I QDA däremot integreras SampleX i engångstesten och användaren behöver endast tillsätta 
blod på teststickan så levereras exakt rätt mängd prov till systemet. Avsikten med att kunna 
erbjuda en engångstest med integrerad SampleX är att kontrollera att provtagningen genomförs 
korrekt för att minimera risken att fel uppstår, utan laboratoriets avancerade teknologi. Detta 
möjliggör att patienter och läkare tillsammans kan övervaka behandlingen genom att patienten 
själv, med bibehållen kvalitet i resultaten, kan genomföra avancerade tester i hemmamiljö.  

Rapid Point of Care platform 

ViraSpecs s.k. lateral flow-plattform för snabb testning med hjälp av s.k. lateral flow-teknik och 
visuell avläsning kan användas för direkt testning av virus, bakterier och antikroppar i 
patientprover. AegirBio lanserar för närvarande ett direkt antigenprov för covid-19 som använder 
sig utav patientens saliv. 

Reglering 

De marknader som Bolaget har inlett samt avser expansion på, initialt USA och Europa, är 
reglerade. För att få sälja testservice i form av laboratorietest (LDT) i USA kräver US Food and 
Drug Administration (FDA) att ett laboratorium i USA sätter upp och validerar testen. LDT är unikt 
för marknaden i USA, då US Food and Drug Administration har klassificerat LDTs som en viss 
typ laboratorietest inom in-vitro diagnostik (se avsnitt ”Marknaden för In-vitro diagnostik”) inom 
USA. Valideringen av LDTs i linje med US Food and Drug Administrations reglering är en känd 
procedur och redan genomförd för MoNATor, där Bolaget har alla tillstånd som krävs för att 
inleda försäljning. För att sälja produkter till kliniker och laboratorier i Europa och USA (även Kina, 
Japan med flera länder som idag inte är med i Bolagets nuvarande expansionsplan) krävs en 
specifik registrering med europeiska myndigheter och FDA i USA. Bolaget arbetar idag genom 
LifeAssays under ISO 13485, det kvalitetssystem som reglerar utveckling, tillverkning och 
försäljning av diagnostiska produkter (se avsnitt ”Produktion”). Abreos och LifeAssays är väl 
förtrogna med vad som krävs för registrering i USA och båda bolagen kommer att överföra denna 
kunskap till AegirBio. Genom att sätta upp testerna i USA som LDT i ett första steg kommer 
Bolaget att samla på sig betydande data som stödjer även POC produkterna vid registrering. 
Bolaget bedömer därför att AegirBio kommer kunna registrera produkter löpande för försäljning 
både i Europa och USA vilket möjliggör att Bolaget kan växa enligt plan. 

Produktion  

AegirBio har genom LifeAssays förlagt produktionen av MagniaReader helt hos 
underleverantörer, detta för att säkra produktionskapaciteten och därmed kunna möta en ökad 
efterfrågan. Även för engångsartiklarna, det vill säga reagens till MagniaReader och till LDT, är 
produktionen förlagd hos externa leverantörer.  

Bolaget bedömer att produktionen av instrument (MagniaReader) samt engångsartiklar 
(exempelvis SampleX) är tillräckligt replikerbar för att enkelt kunna byta underleverantör. Detta 
gör det också lätt att öka antalet leverantörer eller byta till någon som har högre kapacitet, vilket 
resulterar i att Bolaget inte ser något behov av framtida investeringar i en internaliserad 
produktionsprocess.  

AegirBio gör däremot löpande kvalitetskontroller i egen regi för att säkerställa att 
underleverantörernas produkter uppfyller rådande kravbild. Som en del i denna kontroll kommer 
Bolaget genomföra en pilotproduktion, detta för att utvärdera och kontrollera de kvalitetssystem 
underleverantörerna ska följa. Applicerbara kvalitetssystem gällande produktion är ISO 9000 och 
ISO 13485, där det under uppbyggnaden av organisationen kommer säkerställas att Bolaget har 
en dedikerad resurs för att övervaka och utveckla AegirBios kvalitetssystem.  

MagniaReader produceras av en underleverantör i Finland, där Bolaget bedömer att 
produktionen enkelt kan flyttas till en annan leverantör om så krävs, exempelvis på grund av 
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begränsningar i produktionsvolym eller av distributionsskäl. Så är även fallet för producenten av 
reagens, som också finns i Finland.  

Bolaget ser, med bakgrund till att produktionen är förlagd hos externa leverantörer, inget behov 
av större investeringar i exempelvis produktionslokaler och utrustning. De investeringar som kan 
förutses kommer i så fall att gälla mindre utrustning för utveckling och pilotproduktion. 

Framtidsutsikter 

Målsättningar 

Bolagets övergripande strategi är att inledningsvis lansera test som LDT i USA, sedan som POC i 
Europa och USA och till sist som PON på samtliga marknader. Det främsta skälet till detta är att 
strategin ger en kortare tid från dess att produkten utvecklats till färdig kommersialisering på 
marknaden. Anledningen till detta är att: 

1. LDT kan erbjudas i USA efter endast kort tid för validering, då Abreos redan har en 
utarbetad valideringsprocess med det certifierade externa laboratoriet ResearchDax.   

2. Lanseringen av POC testerna kräver stöd av användardata och kundrespons från redan 
lanserade LDTs, utvärderade kvalitetssystem (se avsnitt ”Produktion”) samt så finns även 
en handläggningstid för godkännande hos FDA (Food and Drug Administration) i USA för 
POC test. Vidare har Bolaget inte satt upp det nätverk av distributörer och 
samarbetspartners erfordras för att lansera POC testen, ett arbete som kommer starta så 
snart AegirBio genomfört Erbjudandet. 

3. Lanseringen av PON testerna kräver först att POC plattformen visat sig kommersiellt 
gångbar. 

Med bakgrund till ovan har Bolaget definierat följande preliminära målsättning: 

2021 

Lansera test för Herceptin som POC i Europa 

Lansera ytterligare en LDT via MoNATor i USA 

Lansera covid-19 antigen test i Europa och USA 
 

2022- 

Lansera test för Tysabri som POC i USA 

Lansera test för Tysabri som POC i Europa 

Lansera ytterligare en LDT via MoNATor i USA 

Ta ytterligare tester från LDT till POC marknaden i Europa och USA från 2022 och framåt  

Från 2022 och framåt en kraftig tillväxt av försäljningsorganisationen synkroniserat med 
tillgängligheten av planerade tester 

Produktutveckling 

Bolagets initiala mål är att etablera sig på den amerikanska marknaden genom att erbjuda ett test 
för att följa upp behandling med läkemedlet Tysabri, där försäljning har inletts under första 
kvartalet 2020. MoNATor bygger på Abreos teknologi Veritope och standardreagens där det 
externa testlaboratoriet sätter upp, validerar och erbjuder testen åt AegirBio som ansvarar för att 
kliniker använder testen i sin vardag.  
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Efter att test etablerats som LDT är nästa steg att överföra dessa till MagniaReader, bredda 
marknaden till Europa för att nå en större kundbas och därmed säkra försäljningstillväxten, samt 
där det så är motiverat, att föra över MagniaReaders tester till MagniaReader Quantitative 
Disposable Analyser (QDA) vilket möjliggör att genomföra dessa komplexa tester på ett säkert 
sätt även i hemmiljö. Under de kommande två åren skall fyra stycken Veritope-tester tas fram 
som LDTs och föras över till MagniaReader för den amerikanska- och europeiska marknaden, 
enligt Bolagets kalkyler. Det innebär att Bolaget kommer att investera i utveckling av totalt fyra 
LDTs och föra över dessa helt eller delvis till POC och PON marknaden.  

Mer specifikt beräknar Bolaget att lansera nytt test för att optimera dosering av läkemedlet 
Herceptin, som används som läkemedel mot bröstcancer, under andra halvan av 2020. Även 
detta test kommer initialt att erbjudas som LDT via ett certifierat laboratorium i USA. LifeAssays 
och Abreos har samarbetat med att ta fram en version av detta test på MagniaReader, ett arbete 
som nu slutförs inom AegirBio. Styrkan i AegirBios strategi ligger i möjligheten att kombinera 
Abreos arbete med certifierade laboratorier och LifeAssays möjlighet att ta dessa tester till kliniker 
och vårdcentraler via MagniaReader.  

Innan ett test lämnar utvecklingsfasen för att kommersialiseras krävs validering av testets 
egenskaper. Denna validering sker av det externa laboratoriets rutiner för validering av tester, 
som är väl definierade. AegirBio kommer i samband med att denna validering genomförs 
samarbeta med utvalda kunder som deltar med kliniska prover. På detta sätt blir testen 
validerade enligt laboratoriets rutiner och regelverk, och AegirBio får även får en väl upparbetad 
kundkontakt.  

Test för påvisande av virus och immunitet av covid-19 

Bolaget har sedan utbrottet av covid-19 inlett ett arbete för att kunna erbjuda tester för direkt 
påvisande av covid-19 i saliv samt personers immunitet mot covid-19. Påvisande av virus görs 
med hjälp av den POC-plattform som Bolaget fick tillgång till genom förvärvet av Viraspec AB, 
medan detektering av personers immunitet mot virus och bakterier i huvudsak bygger på samma 
teknologi som redan är etablerad för att mäta koncentrationer av biologiska läkemedel i blodet, 
där Veritope-plattformen kan utnyttjas för att istället detektera antikroppar mot exempelvis virus. 

Försäljning 

Under 2020 är Bolagets intention att bedriva all försäljning i USA genom testet MoNATor för 
Tysabri och Herceptin (se avsnitt ”Målsättningar”). Vid Fusionsdokumentets upprättande har 
Bolaget inlett försäljning av MoNATor för Tysabri på marknaden i USA. Abreos har en avtalad 
överenskommelse med laboratoriet ResearchDax i USA för LDT-test på läkemedlet Tysabri, som 
AegirBio nyttjar. Bolagets avsikt är att detta laboratorium även i framtiden kommer vara en 
samarbetspartner. 

Efter 2020 är AegirBios plan att starta försäljning av tester kompatibla med MagniaReader. Detta 
kommer kräva en större säljorganisation samt distributörer eller strategiska samarbeten som 
ansvarar för försäljningen. För POC-test på MagniaReader finns idag inga avtal med distributörer 
då Bolaget inte har några POC-produkter redo för kommersialisering ännu.  

All marknadsföring och support kommer i USA initialt att göras av Abreos men kommer under 
inledande delen av 2021 att föras över till AegirBios organisation i USA. Detta gäller i första hand 
för LDT och covid-19. Viktiga delar i processen är att läkare skall göras medvetna om produktens 
existens och laboratoriet skall validera testen. För POC-testen, som säljs och distribueras genom 
andra bolag, kommer Bolaget ansvara för löpande kundsupport, exempelvis genom att ta fram 
utbildningsmaterial till läkare och kliniker.  

Under Q1 2021 är det LDTs som säljs till ett begränsat antal kliniker, där Bolaget kommer nyttja 
Abreos säljorganisation i USA. En viktig del i strategin är att utnyttja Abreos redan upparbetade 
kundnätverk på marknaden. Från 2022, då MagniaReaders produkter kommer att komma till 
marknaden både i USA och Europa enligt planen, så kommer det erfordras en större 
distributions- och säljkanal. Detta koordineras med utvecklingen av produkterna. 

 



 

40 
 

Kommersialisering 

För att genomföra ovanstående mål har Bolaget en utarbetad strategi för kommande 
kommersialisering – där målet är att säkra tillgång på produkter i AegirBio samt säkerställa flödet 
av intäkter från LDT i USA samt framtida POC-test på MagniaReader i Europa och USA. 

För detta krävs ett marknadspenetrerande arbete, det vill säga en process där AegirBio gör 
produkter och service tillgängliga för så många kliniker som möjligt. Detta innefattar bland annat 
det avgörande steget att få försäkringsbolag och publik sjukvård att betala ersättning för testerna, 
men även traditionell marknadsföring genom vetenskapliga och kliniska samarbeten med 
nyckelkliniker och läkare, som demonstrerar egenskaperna med Veritope-baserade diagnostiska 
tester. Mer specifikt innebär detta marknadspenetrerade arbete att: 

1) Det existerande nätverk av kunder på marknaden i USA, som Abreos redan utvecklat, 
kommer bearbetas med syfte att sälja testerna, samt användas som kontakt för att nå ut 
samt förankra testen hos inflytelserika kollegor. 

2) Hälsoekonomiska studier genomförs. Dessa syftar till att bedöma kostnader och 
hälsoeffekter i samband med resursanvändning inom hälso- och sjukvården. Det 
vanligaste angreppssättet är att beräkna kostnadseffektiviteten av en behandling, det vill 
säga om det finns ett rimligt samband mellan kostnad för en behandling och 
behandlingens hälsoeffekter. Exempelvis kan en hälsoekonomisk analys jämföra en ny, 
effektivare och mer kostsam behandlingsstrategi med konventionell behandling för att 
utvärdera om den ökade kostnaden kan motiveras av en ökad hälsoeffekt. 

3) Genom ovanstående aktiviteter skapar AegirBio vetenskapliga och kliniska artiklar för 
publikation i erkända vetenskapliga och kliniska tidskrifter. På detta sätt motiveras 
försäkringsbolag (se även ”Försäkringsskydd i USA”) och publik sjukvård att investera i 
AegirBios tester.  

 
En del av kommersialiseringsprocessen har redan inletts genom den nyemission på cirka 5 Mkr 
som genomfördes första kvartalet 2020 och den större emissionen som genomfördes i samband 
med att Bolaget noterades på Nasdaq First North. Emissionslikviden ifrån dessa emissioner 
investerades bland annat i uppstart av ResearchDax (LDT laboratorium), produkter för 
provtagning, provtransport till laboratoriet och marknadsföringsmaterial som hemsida och 
broschyrer samt försäljningsintroduktionen av MoNATor för Tysabri. I samband med utbrottet av 
covid-19 har aktiviteten på marknaden i USA stannat av. 

Försäkringsskydd i USA 

En vital del av Bolagets kommersialisering bedöms vara att försäkringsbolag, i första hand i USA, 
ska betala ut ersättning till patienter som använder AegirBios tester. Bolaget bedömer att av alla 
test för monitorering av biologiska läkemedel som erbjuds till försäljning 2022 så kommer 
kostnader i cirka 90 % av fallen täckas av försäkringsbolag. Inledningsvis kommer vissa 
försäkringsbolag betala hela det begärda beloppet för att genomföra testet, vissa kommer att 
neka betalning, och vissa kommer att betala en del av det begärda beloppet. 

Bolaget har observerat det potentiella ekonomiska incitament som uppstår hos försäkringsbolag 
från test för optimerad dosering av biologiska läkemedel. En dos Tysabri kostar cirka 5 200 
USD.16 Enligt Bolagets bedömning ges Tysabri i snitt 13 gånger per år, men kan efter korrigerad 
dosering som ett resultat av AegirBios tester sänkas till 9 gånger per år, i de fall överdosering 
upptäcks. Detta innebär att besparingen för en sådan patient är 20 800 USD per år, bortsett från 
kostnaderna för att behandla allvarliga biverkningar. 

När det gäller den tekniska processen för att få försäkringsbolag att betala ersättning i USA finns 
det flera huvudkomponenter. För det första, när en tjänst utförs, identifierar vårdgivaren en eller 
flera lämpliga koder, som sedan används i anspråk till betalaren. Denna kodning berättar 
betalaren exakt vad som görs, hur det gjordes och varför. Ny diagnostik har ofta en av flera 
generiska koder med begränsade betalningsnivåer. När väl tillräckligt utnyttjande och klinisk 
användbarhet har visats kan diagnostiken få sin egen temporära och sedan permanenta 

                                                      
16 Healthline: ”Should Multiple Sclerosis Drugs Cost 62 000 USD a Year?” 
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faktureringskod, för att på sikt få full ersättning från försäkringsbolagen, vilket är AegirBios 
målsättning.17 

För Bolagets antigentest för covid-19 är ersättningen per test etablerad och Bolaget kommer att 
anpassa sin prissättning efter på marknadens gällande priser. 

Covid-19:s inverkan på Bolagets verksamhet 

Effekten som Bolaget idag ser av covid-19 i sin verksamhet hittas framför allt i samband med de 
nyligen påbörjade testerna av MoNATor för Tysabri. Viruset innebär att patienter inte reser till 
kliniken på samma sätt och frekvens - dessutom innebär personalbristen inom vården överlag att 
testerna kan komma att nedprioriteras för att behandla mera akuta tillstånd.  

Marknadsöversikt  

Från Bolagets perspektiv inkluderar den relevanta marknaden dels behandlingsbara sjukdomar, 
samt marknaden för jämförbara diagnostiska tester. 

Behandlingsbara sjukdomar 

Biologiska läkemedel 

Biologiska läkemedel definieras som läkemedel där en eller flera aktiva substanser producerats 
utifrån en biologisk källa. Dessa biotekniska läkemedel skräddarsys för att fungera enligt en viss 
verkningsmekanism i kroppen, vilket ofta är förknippat med biverkningar. En orsak till dessa 
biverkningar är doseringen av läkemedlet, där optimal dosering varierar beroende på individ. 
Varierande respons på läkemedlet, tillsammans med det faktum att samma dosering ofta ges 
oberoende av individ, resulterar i att över 50 % av alla behandlade patienter doseras felaktigt.18   

Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer 
snabbast –en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020.19 Således finns 
ett allt större utbud av biologiska läkemedel. Exempel på behandlingsbara sjukdomar inkluderar 
Multipel Skleros (MS)20 och bröstcancer, i synnerhet den aggressiva (HER2-positiva) formen.21  

AegirBio utvecklar teknologier för att optimera dosering vid användning av biologiska läkemedel. 
Den totala marknaden för biologiska läkemedel, inklusive HER2-positiv bröstcancer och MS, 
uppskattas vara värd 237 miljarder Euro. Vidare är marknaden för biologiska läkemedel det 
snabbast växande segmentet inom hela läkemedelsindustrin, med en CAGR på 8,6 % (estimerad 
marknadsstorlek 389 miljarder 2024). Under 2020 förväntas en fjärdedel av läkemedelsindustrin 
representeras av biologiska läkemedel.22 Bolaget kommer fokusera sin kommersialisering på 
Multipel Skleros (MS), cancer och autoimmuna sjukdomar. 

Cancer 

Idag finns ett stort urval av möjliga alternativ för att behandla cancer där valet av 
behandlingsmetod beror på typ av cancer samt hur utvecklad den är. Exempel på behandlingar 
inkluderar operation, strålningsterapi, kemoterapi och biologiska läkemedel.23 För patienter med 
cancer kan biologiska läkemedel användas för att behandla själva cancern eller biverkningarna 
av andra cancerbehandlingar.24 

Bröstcancer 

En av de vanligaste formerna av cancer är bröstcancer. Idag är bröstcancer, efter prostatacancer, 

                                                      
17 Advancing the Business of Healthcare: “What is Current Procedural Terminology?” 
18 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea: ”Vad är biologiska läkemedel?” 
19 Royal Society of Chemistry: “How biologics have changed the rules of pharma” 
20 Global Data - PharmaPoint: “Multiple Sclerosis Global Drug Forecast and Market Analysis to 2026” 
21 Global Data - PharmaPoint: “HER2-Positive Breast Cancer - Global Drug Forecast and Market Analysis to 2025” 
22 Royal Society of Chemistry: “How biologics have changed the rules of pharma” 
23 National Cancer Institute: “Types of cancer treatment” 
24 National Cancer Institute: “Biological therapies for cancer” 
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den vanligaste cancerformen i Sverige.25 För HER2-positiv bröstcancer är behandling med 
biologiska läkemedel ofta aktuellt.26 Läkemedelsmarknaden relaterad till HER2-positiv 
bröstcancer värderades till 6,58 miljarder USD 2015 och förväntas öka till 10,07 miljarder USD till 
2025, med en procentuell årlig tillväxt (CAGR) på 4,4 %. USA representerar den största 
marknaden med 53% av total försäljning.27  

Den främsta drivkraften bakom den positiva tillväxten på marknaden för HER2-positiv bröstcancer 
förväntas vara lanseringen av nya läkemedel. Störst försäljningstillväxt väntas komma från 
läkemedlet Perjata, som i kombination med andra preparat används för att behandla utvecklad 
bröstcancer, med förväntad försäljning på 2,9 miljarder USD under 2023. Andra exempel 
inkluderar Neratinib, ett läkemedel som i kontrast mot Perjata behandlar HER2-positiv 
bröstcancer i ett tidigare stadium.  

Under 2015 diagnosticerades 795 114 individer med bröstcancer på de åtta största marknaderna 
(USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien, Japan och Kina), varav 139 405 fall var HER2-
positiva.28 

Multipel Skleros (MS) 

Multipel Skleros (MS) är en inflammatorisk autoimmun sjukdom på det centrala nervsystemet 
som leder till neurologisk funktionsnedsättning. Idag finns flera behandlingsalternativ för MS, 
däribland orala och intravenösa alternativ. Orala behandlingsalternativ förväntas öka i 
marknadsandel på bekostnad av intravenösa alternativ, då dessa representerar en enklare 
process för patienten. Under 2016 genererade de vanligast förekommande läkemedlen Gilenya, 
Aubagio och Tecfidera tillsammans en försäljning på 7,4 miljarder USD, vilket motsvarade 38,8 
procent av den totala marknaden. Intravenösa alternativ stod under 2016 för en försäljning på 9,5 
miljarder USD, motsvarande 49,6 procent av den totala marknaden.  

Den totala läkemedelsmarknaden relaterad till behandling av MS approximerades under 2016 att 
uppgå till 19,1 miljarder USD, med en förväntad tillväxt till 25,3 miljarder USD till 2026. Under 
2016 diagnosticerades 1 024 711 individer med MS i de sju största marknaderna (USA, 
Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien Storbritannien och Japan).29  

Marknaden för In-vitro diagnostik 

In-vitro diagnostik är medicinska tester som utförs på blod eller vävnad som tagits från 
människokroppen, exempelvis för att kontrollera dosering av biologiska läkemedel. In-vitro 
diagnostik kan upptäcka direkta sjukdomar, samt övervaka en persons allmänna hälsa för att 
förebygga sjukdomar. Vissa tester används i laboratorium medan andra kan användas direkt av 
slutkonsumenten.30 Marknaden för in-vitro diagnostik stod för 65 miljarder USD under 2018 och 
förväntas växa med 4 procent årligen till 78 miljarder USD år 2023. För närvarande är 44 procent 
av denna marknad baserad i USA och 20 procent i Europa.  

Marknaden för in-vitro diagnostik kan segmenteras längs olika dimensioner, såsom Point of care 
(POC) diagnostik i kontrast till diagnostik i laboratorium. Ett annat sätt att klassificera marknaden 
är genom att segmentera utifrån sjukdom, där AegirBio främst kommer vara aktiva inom 
marknaden för immunoanalys. POC-marknaden värderas för närvarande till 19,5 miljarder USD, 
medan marknaden för immunoanalys beräknas uppgå till 8,4 miljarder USD. Dock ska tilläggas 
att marknaden för dessa två sub-segment av marknaden för in-vitro diagnostik överlappar – vissa 
POC-tester sker inom ramen för immunoanalys.31 

Investeringar 

Efter den 30 september 2020 fram till dagen för Fusionsdokumentet har AegirBio inte gjort några 

                                                      
25 Vårdguiden: “Bröstcancer” 
26 Cancerfonden: “Bröstcancer” 
27 Global Data - PharmaPoint: “HER2-Positive Breast Cancer - Global Drug Forecast and Market Analysis to 2025” 
28 Global Data - PharmaPoint: “HER2-Positive Breast Cancer - Global Drug Forecast and Market Analysis to 2025” 
29 Global Data - PharmaPoint: “Multiple Sclerosis Global Drug Forecast and Market Analysis to 2026” 
30 U.S. Food & Drug Administration: ”In Vitro Diagnostics” 
31 Markets and markets: ”Companion Diagnostics Market” 
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investeringar som bedöms vara av väsentlig karaktär utöver förvärvet av Abreos och Fusionen. 

Information om trender 

Bolaget bedömer att det inte finns några betydande kända utvecklingstrender i fråga om 
produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser från och med den 30 september 
2020 fram till dagen för Fusionsdokumentet. 

AEGIRBIOS AKTIER 

Allmän information om aktierna 

Aktierna i AegirBio har emitterats i enlighet med aktiebolagslag (2005:551). Rättigheter som är 
förenade med aktier emitterade av AegirBio, inklusive de rättigheter som följer av AegirBios 
bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna 
i AegirBio är denominerade i kronor och av samma klass. Aktiens ISIN-kod är SE0014401121 
och kortnamn AegirBio. 

AegirBio är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem. 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 AegirBios 
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 AegirBios tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av 
AegirBio har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som 
aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. 

Skattelagstiftning 

Skattelagstiftningen i respektive investerares medlemsstat och AegirBios registreringsland kan 
komma att inverka på inkomsterna från värdepapperen. 

Bemyndigande 

AegirBios styrelse har ett utestående bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler fram till och med årsstämman 2021. 

Central värdepappersförvaring 

AegirBio är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1998:1479) 
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Av denna anledning utfärdas 
inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföringen och registrering av aktierna sker av Euroclear i det 
elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införda i aktieboken och antecknade i 
avstämningsregistret är berättigade till samtliga aktierelaterade rättigheter. Euroclear går att nås 
på adress Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. 

Utdelning 

Ingen utdelning lämnades för 2019. AegirBios vinstmedel ska i första hand gå till att förstärka 
AegirBios finansiella ställning och i andra hand framtida tillväxt. Styrelsen har förnärvarande inte 
antagit någon utdelningspolicy och kommer framöver se över behovet att anta en 
utdelningspolicy.  

Beslut om vinstutdelning beslutas av årsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear 
Sweden. Om aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på 
AegirBio och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller 
hela beloppet AegirBio. AegirBio tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad 
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avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige med undantag för eventuella 
begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för 
aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige 
utgår dock normalt svensk kupongskatt. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer 
att föreslås eller beslutas om någon utdelning i AegirBio. De nyemitterade aktierna har samma 
rätt till utdelning som befintliga aktier av samma slag. 

Offentliga uppköpserbjudanden och tvångsinlösen 

AegirBios aktier omfattas av Takeover-regler för vissa handelsplattformar, utgivna av Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning. Ett uppköpserbjudande kan gälla samtliga eller en del av aktierna och 
antingen vara frivilligt eller obligatoriskt på grund av så kallad budplikt, vilket uppstår då en 
enskild aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav av motsvarande 
30 procent eller mer av samtliga röster i ett bolag. 

Ett offentligt uppköpserbjudande kan ske mot kontant vederlag, mot vederlag i form av 
nyemitterade aktier i det uppköpande bolaget, eller mot vederlag i form av en kombination av de 
båda. Ett offentligt uppköpserbjudande kan vara villkorat eller ovillkorat. Aktieägare kan välja att 
acceptera ett uppköpserbjudande eller att tacka nej, även om det senare kan komma att medföra 
tvångsinlösen av aktieägarens aktier. 

Tvångsinlösen kan påkallas av en aktieägare som innehar mer än 90 procent av aktierna i ett 
bolag, oavsett aktiernas röstvärde, och innebär en lagstadgad rätt för sådan majoritetsaktieägare 
att lösa in samtliga aktier som inte innehas av majoritetsägaren. Tvångsinlösen kan även i 
samma situation påkallas av minoritetsägare. Priset på aktier som inlöses genom tvångsinlösen 
kan fastställas på två sätt. Om tvångsinlösen påkallas av en majoritetsägare till följd av ett av 
denne lämnat offentligt uppköpserbjudande, ska lösenbeloppet, om vissa villkor är uppfyllda, 
motsvara det erbjudna vederlaget för aktierna i uppköpserbjudandet, om inte särskilda skäl 
motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas 
vid en försäljning av aktierna under normala förhållanden. Processen för fastställande av skälig 
ersättning för aktier som omfattas av tvångsinlösen utgör en del i det aktiebolagsrättsliga 
minoritetsskyddet, vilket har till syfte att tillse att samtliga aktieägare behandlas rättvist. 
Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljenämnd. 

AegirBios aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande 
AegirBios aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. 

FÖRETAGSLEDNING 

Styrelse 

Enligt AegirBios bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter 
samt högst tre suppleanter vilka ska väljas årligen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. 
Per dagen för Fusionsdokumentet består AegirBios styrelse av fem stämmovalda ledamöter, 
inklusive ordföranden. 

Styrelseledamöterna, deras befattning, när de valdes första gången och om de anses vara 
oberoende i förhållande till AegirBio och ledande befattningshavare samt till större aktieägare 
beskrivs i tabellen nedan. 

Namn Befattning Födelseår Invald Oberoende i 
förhållande 
till AegirBio  

Oberoende i 
förhållande 
till större 
aktieägare 

Oberoende i 
förhållande till 
bolagsledningen 

Innehav 
aktier 

Anders 
Ingvarsson 

Ordförande 1957 2019 
(ordförande 

Ja Nej Ja 56 999 
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sedan 
2020)  

Bradley 
Messmer 

Ledamot 1974 2020 Ja Nej Ja 420 446 

Fredrik 
Häglund 

Ledamot 1975 2020 Ja Nej Ja 57 977 

Kristian 
Enkvist 

Ledamot 1960 2020 Ja Ja Ja - 

Seppo 
Mäkinen 

Ledamot 1952 2020 Ja Ja Ja 14 000 

Anders Ingvarsson  

Styrelseledamot sedan december 2019 och ordförande sedan maj 2020  

Född: 1957. 

Utbildning och erfarenhet: MSc i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Grundare och 
konsult avseende bland annat bioteknologi i Aktiebolaget Anders Ingvarsson Consulting. 

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i LifeAssays AB (publ). Styrelseordförande i 
Magnasense Technologies Oy (Finland) och styrelseledamot i LifeAssays AB. Ägare av samtliga 
aktier, styrelseledamot samt verkställande direktör i Aktiebolaget Anders Ingvarsson Consulting. 

Innehav: Anders Ingvarsson äger direkt och genom bolag 56 999 aktier, 30 000 TO1 och 261 026 
TO 2020/2022 i AegirBio.  

[Anders Ingvarsson är oberoende i förhållande till AegirBio och AegirBios ledning, och beroende i 
förhållande till AegirBios större aktieägare.] 

Bradley Messmer. 

Styrelseledamot sedan februari 2020. 

Född: 1974. 

Utbildning och erfarenhet: PhD i molekylär biologi vid Rockefeller University. Grundare av Abreos 
Biosciences Inc (USA). Medgrundare till Devacell Inc (USA). Cancerforskning vid University of 
California San Diego.  

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i Abreos Biosciences Inc, samt 
styrelseordförande i Abreos Sweden. 

Innehav: Bradley Messmer äger direkt och via bolag 420 446 aktier och 87 008 TO 2020/2022 i 
AegirBio. 

[Bradley Messmer är oberoende i förhållande till AegirBio och AegirBios ledning men är beroende 
i förhållande till AegirBios större aktieägare.   
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Fredrik Häglund  

Styrelseledamot sedan maj 2020 

Född: 1975 

Utbildning och erfarenhet: Ek.Lic Strategic Management, Business Administration, Lund 
University (2002), BSc Financial Economics, Economics, Lund University, (2000).  

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. LifeAssays AB, Skansporten 
Fastighetsförvaltning AB, Starfast Fastighetsförvaltning AB och EllingTofta Jordbruks AB. Fredrik 
har även styrelseuppdrag i flera mindre privata bolag. Council of Trustees Länsförsäkringar 
Insurance, Länsförsäkringar Insurerers Association. 

Innehav: Fredrik Häglund äger 57 977 aktier, 13 334  TO1 och 87 008 TO 2020/2022 i AegirBio. 

[Fredrik Häglund är oberoende i förhållande till AegirBio och AegirBios ledning och beroende i 
förhållande till AegirBios större aktieägare.] 

Kristian Enkvist 

Styrelseledamot sedan maj 2020 

Född: 1960 
 
Utbildning och erfarenhet:  Över 20 års internationell erfarenhet inom forskning och utveckling, 
affärsutveckling och produktportföljhantering från medicinteknik, diagnostik och Life Science-
industrier (HemoCue, Gambro, PerkinElmer, Wallac). Kristian har även arbetat inom Big Pharma 
med tidig läkemedelsforskning (Astra Zeneca) och har en doktorsexamen i biokemi och är docent 
i neurokemi vid Åbo Akademi. Kristian var VD för AcouSort AB 2012–2014. 
 
Övriga pågående uppdrag: Kristian är för närvarande VD för e-health startup-företaget POOW 
Applications AB och seniorrådgivare på SmiLe Life Science Incubator i Lund. Styrelseledamot i 
AcouSort AB, styrelseledamot och ägare i Enkvist Development AB och styrelseledamot i brf 
Finagården i Malmö 
 
Innehav: Kristian Enkvist äger 87 008 TO 2020/2022 i AegirBio. 

[Kristian Enkvist är oberoende i förhållande till AegirBio och AegirBios ledning respektive 
AegirBios större aktieägare.] 

Seppo Mäkinen 
Styrelseledamot sedan februari 2020. 

Född: 1952. 

Utbildning och erfarenhet: M.Sc i kemiteknik vid University of Jyväskylä. Bedriver analytiskt 
laboratorium i State Agricultural Institute i Helsingfors. Försäljning och marknadsföring av 
analytiska instrument i American Millipore Waters. Arbetat för riskkapitalfonder i Finland, Danmark, 
Frankrike och Portugal, som alla investerar i life science. Specialist inom fund raising, 
riskkapitalisering, M&A, strategi, diagnostik, mikrofluidik, medicinteknik, digital hälsa, clean 
technology och analytisk kemi. 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bittium Oy (Finland), Optomed Oy (Finland), 
Videovisit Oy (Finland),  

Innehav: Seppo Mäkinen äger 14 000 aktier, 10 000 TO1 och 87 008 TO 2020/2022 i AegirBio. 

[Seppo Mäkinen är oberoende i förhållande till AegirBio och AegirBios ledning respektive AegirBios 
större aktieägare.]  
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Ledande befattningshavare  
Nedan anges namn, position, anställningsår, utbildning, nuvarande och tidigare uppdrag samt 
aktieinnehav för bolagets ledande befattningshavare.  

Martin Linde  

Verkställande direktör sedan maj 2020. 

Född: 1971. 

Utbildning och erfarenhet: Magisterexamen i ekonomi och Executive MBA-utbildning vid Lunds 
universitet. Tidigare arbetat som Managing Director vid Aqilles Invest AB, Sensodetect AB, 
ArcAroma AB, Nordic Foodgroup AB samt General Manager vid Atria Retail AB. 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Staffansgården i Trää AB, Optifreeze AB, 
Biofrigas Sweden AB (publ), LifeAssays AB (publ), Stora Södergatans Fastigheter AB, AcouSort 
AB och Thyrolytics AB. Styrelseledamot i Spirifer Fastigheter Aktiebolag, Carbiotix AB (publ) och 
Lundatriangeln AB. Extern verkställande direktör i SensoDetect Aktiebolag.  

Styrelsesuppleant i Semenco AB, Cederlinden AB, Magnusgården AB och Green touch AB.  

Innehav: Martin Linde äger tillsammans med familj genom bolag 120 967 aktier, 89 467 TO och 
261 026 TO 2020/2022 i AegirBio. 

[Martin Linde är beroende av AegirBio, AegirBios ledning samt i förhållande till AegirBios större 
aktieägare.] 

Gunnar Telhammar 

Chief Financial Officer (CFO) sedan januari 2020. 

Född: 1961. 

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom vid Lunds universitet. Arbetat som bl.a. auktoriserad 
redovisningskonsult vid Pragati AB år 2012 - 2018. Lärare i redovisning, årsredovisning och 
Microsoft Excel vid IHM Business School år 2007-2016. 

Övriga pågående uppdrag: CFO i Xintela AB (Publ), AcouSort AB (Publ), ImmuneBiotech. 

Innehav: Gunnar Telhammar äger inga aktier i AegirBio.  

[Gunnar Telhammar är beroende i förhållande till AegirBio och AegirBios ledning men oberoende i 
förhållande till AegirBios större aktieägare.] 

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare 

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter och/eller ledande 
befattningshavare. 

Ingen av AegirBios styrelseledamöter eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren 
(i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) representerat ett företag som försatts i konkurs eller 
likvidation, eller varit föremål för konkursförvaltning, (iii) varit föremål för anklagelse och/eller 
sanktion av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända 
yrkessammanslutningar) eller (iv) förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents 
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner 
hos en emittent.  

Det finns inga särskilda överenskommelser om ersättning för styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare efter det att uppdraget eller anställningen avslutats.  
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Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via AegirBios kontor med 
adress LifeAssays AB (publ), Ideongatan 3A, 223 62 Lund, Sverige. 

Ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare samt anställningsvillkor för 
ledande befattningshavare 

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Arvode till 
ordinarie styrelseledamöter ska, för tiden intill årsstämman 2021, utgå med ett belopp 
motsvarande två prisbasbelopp respektive tre prisbasbelopp till styrelseordförande. 

AegirBio har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter 
styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.  

Under räkenskapsåret 2019 utbetalades inga ersättningar till styrelsen eller företagsledningen. 

Bolagsstyrning 

AegirBio är inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning och har inte heller frivilligt 
förpliktigat sig att följa denna. AegirBio följer tillämpliga regler i aktiebolagslagen, de regler och 
rekommendationer som följer av AegirBios notering på Nasdaq First North Growth Market samt 
god sed på aktiemarknaden. 

Samtliga ledamöter är valda till årsstämman 2021. En styrelseledamot äger rätt att när som helst 
frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer av styrelsens fastställda arbetsordning. VD:s 
arbete regleras genom instruktioner från styrelsen. Såväl arbetsordning som instruktioner 
fastställs årligen av AegirBios styrelse. AegirBios styrelse har inte inom sig upprättat en 
ersättningskommitté och ett revisionsutskott.  

Revisor 

AegirBios revisor är KPMG AB. Johan Rasmusson, auktoriserad revisor och partner vid KPMG 
AB, är utsedd som huvudansvarig revisor. Revisorn kan kontaktas på följande adress KPMG AB, 
Box 227, 201 22 Malmö. 

INFORMATION OM AKTIEÄGARE OCH VÄRDEPAPPERSINNEHAVARE 

Allmän information om aktierna i AegirBio 

AegirBio har emitterat aktier i ett aktieslag. Enligt AegirBios bolagsordning ska aktiekapitalet lägst 
vara 500 000 kronor och inte överstiga 2 000 000 kronor, och antalet aktier får inte understiga 
6 250 000 och inte överstiga 25 000 000. AegirBios aktiekapital uppgick per den 23 februari 2021 
till 969 603,44 kronor fördelat på 12 120 043 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,08 kronor.32 

Nedan listas samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av aktierna i AegirBio 
eller fem procent av röstetalet för samtliga aktier per den 30 december 2020, inklusive därefter 
kända förändringar. 

Aktieägare Antal aktier och röster Ägarandel 

Abreos Sweden AB 3 125 00033 26,2 %

LifeAssays AB (publ) 3 125 000 26,2 %

Aktieägaravtal m.m. 

Såvitt styrelsen känner till finns det inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser 

                                                      
32 Styrelsen har föreslagit extra bolagsstämman att hållas den 9 mars 2021 att ändra delar av bolagsordningen. 
33 Efter överlåtelsen av aktier i AegirBio till konvertibelinnehavare i Abreos Sweden AB kommer Abreos Sweden AB att 
inneha 2 102 228 aktier i AegirBio vilket motsvarar 17,3 % av samtliga aktier och röster i AegirBIo. 
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mellan AegirBios aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över AegirBio. Såvitt styrelsen 
känner till finns inte heller några ytterligare överenskommelser eller motsvarande som kan 
komma att leda till att kontrollen över AegirBio förändras eller förhindras. 

LEGAL INFORMATION 

Väsentliga avtal 

Licensavtal  

AegirBio har ingått ett licensavtal med Abreos Inc och Magnasense. Enligt avtalet upplåter 
Abreos Inc och Magnasense till AegirBio en exklusiv och global licens till Abreos respektive 
Magnasense avseende den Licenserade Tekniken. AegirBio har rätt att med stöd av licensen 
använda och kombinera den Licenserade Tekniken för att utveckla, testa, marknadsföra och sälja 
produkter och tjänster inom området koncentrationsbestämning av biologiska läkemedel 
(”Området”). Produkterna och tjänsterna består av diagnostiska applikationer respektive 
diagnostiska test för människor baserade på den Licenserade Tekniken. AegirBio ska från och 
med januari 2022 utge en royalty till Abreos och Magnasense om fyra procent av AegirBios årliga 
intäkter hänförliga till produkterna och tjänsterna. AegirBio har inte rätt att använda den 
Licenserade Tekniken utanför det överenskomna Området.  

Licensavtalet gäller så länge den Licenserade Tekniken är gällande och inte förklarats ogiltig. 
Abreos och Magnasense har rätt att gemensamt säga upp licensavtalet till omedelbart 
upphörande om AegirBio begår ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 dagar 
från mottagande av rättelseanmodan eller om AegirBio försätts i konkurs, likvidation eller annars 
är i obestånd.  

Tilläggsavtal till licensavtal 

Parterna har ingått ett tilläggsavtal till licensavtalet där definitionen av Området i licensavtalet, 
dvs. användningsområdet inom vilket AegirBio har rätt att använda den Licenserade Tekniken, 
utökades. Enligt tilläggsavtalet omfattar Området i tillägg till koncentrationsbestämning av 
biologiska läkemedel enligt licensavtalet även test för att bestämma immunitet hos patienter 
genom att mäta antikropparna hos patienter genom ex. serologitester för bakteriell och viral 
infektion eller för att bestämma immunitet efter vaccination. Bakgrunden till det utökade 
användningsområdet är den identifierade möjligheten att utnyttja AegirBios existerande teknologi 
för tester av immunitet hos personer med avseende på covid-19. I övrigt innebär inte 
tilläggsavtalet några andra ändringar till licensavtalet.  

Utvecklingsavtalen 

Utvecklingsavtalen består av ett ramavtal enligt vilket AegirBio kan avropa utvecklingsprojekt på 
villkor som parterna kommer överens om i särskilda projektbeskrivningar (Eng. Statement of 
Work). Per dagen för denna rapport har AegirBio överenskommet om två utvecklingsprojekt, ett 
med Abreos och ett med Magnasense. Enligt uppgift från AegirBio är den utveckling som Abreos 
respektive Magnasense ska utföra inom ramen för de två befintliga utvecklingsprojekten tillräcklig 
för att AegirBio därefter på egen hand ska kunna bedriva sin verksamhet. 

Ramavtalen reglerar villkoren för genomförande av utvecklingsprojekt mellan AegirBio å ena 
sidan och Abreos respektive Magnasense å andra sidan.  Enligt ramavtalen åtar sig Abreos och 
Magnasense att utföra projekten fackmässigt i enlighet med arbetsbeskrivningarna och tillämplig 
lag. De immateriella rättigheter som uppkommer inom ramen för utvecklingsprojekten tillfaller 
AegirBio, förutom till den del sådana immateriella rättigheter utgör en förbättring av teknologi som 
enligt ramavtalen tillhör Abreos respektive Magnasense. Ramavtalen gäller i fem år. Part har rätt 
att säga upp ramavtal eller utvecklingsprojekt om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott 
och inte vidtar rättelse inom 15 dagar från mottagande av rättelseanmodan. AegirBio har 
därutöver rätt att, utan anledning, säga upp ramavtal eller utvecklingsprojekt till upphörande med 
iakttagande av en uppsägningstid om 30 dagar.  

AegirBio har genom licensavtal omedelbar tillgång till alla applikationer för befintlig Veritope- och 
MagniaReader-teknologi inom övervakning och exakt dosering av biologiska läkemedel, samt 
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numera även uppföljning av immunitet hos individer. AegirBio kan således fritt producera (självt 
eller låta producera) peptider för LDT-tests.   

Veritope-teknologi som finansieras, utvecklas och valideras av bolaget (oavsett om den 
patenteras eller ej) i gemensamma projekt med Abreos eller på egen hand, tillhör AegirBio. 
AegirBio har även rätt att förfina MagniaReader-teknologi, samt att patentera och äga sådan 
utveckling.  

AegirBio kommer att ha tillgång till all dokumentation för specifikation, produktion och kontroll, 
och validering av befintliga Veritope-molekyler och MagniaReader-instrument.  

Överlåtelseavtal avseende prototyper 

AegirBio ingick den 18 december 2019 överlåtelseavtal med Abreos respektive LifeAssays.  

Överlåtelseavtalet med Abreos avsåg förvärv av en prototyp bestående av validerade tester för 
Multipel Skleros baserade på Veritope-teknologin och överlåtelseavtalet med LifeAssays avsåg 
förvärv av en prototyp bestående av validerade tester för bröstcancer baserade på en 
kombination av Veritope-teknologin och Magnia Reader-systemet. AegirBio förvärvade 
prototyperna för 400 500 kronor styck. Enligt överlåtelseavtalen förvärvade AegirBio alla 
immateriella rättigheter till prototyperna, förutom till den del sådana immateriella rättigheter utgör 
en förbättring av Veritope-teknologin och Magnia Reader-systemet.        

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden 

AegirBio är inte, har inte heller varit, part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden, 
eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt 
AegirBios kännedom riskerar att bli inledda) under de senaste tolv månaderna, vilka kan få eller 
under den senaste tolvmånadersperioden haft betydande effekter på AegirBios finansiella 
ställning eller lönsamhet. 

Transaktioner med närstående 

Per tiden för Fusionsdokumentets upprättande har AegirBio, utöver de avtal med större 
aktieägare som beskrivs under rubriken Väsentliga avtal, ingått följande närståendetransaktion. 

FINANSIELL INFORMATION 

Den finansiella informationen som redovisas i detta avsnitt avseende räkenskapsåret 2019-10-14 
– 2019-12-31 är hämtad från Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019, vilken har 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3) samt har reviderats av Bolagets revisor. Kvartalsrapporten för Q3 2020 
har inte granskats av Bolagets revisor. Informationen nedan bör läsas tillsammans med Bolagets 
revisionsberättelse för 2019 samt kvartalsrapporten för Q3 2020, som införlivats i 
Fusionsdokumentet genom hänvisning. Belopp i detta avsnitt kan i en del fall ha avrundats, vilket 
gör att summeringarna inte alltid är exakta. 

Betydande förändringar i AegirBios finansiella ställning efter den 30 september 2020 

Efter den 30 september 2020 fram till dagen för Fusionsdokumentet AegirBio erhållit ett bidrag 
från Eurostar om cirka 4,3 Mkr vilket offentliggjordes den 22 december 2020.   
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KOMPLETTERANDE INFORMATION OM LIFEASSAYS 
VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH MARKNADSÖVERSIKT 

LifeAssays 

LifeAssays firma är LifeAssays AB (publ), org.nr 556595-3725 och LEI-kod är 
5493005WXXXL9IMV2Z70. LifeAssays bildades den 17 juli 2000 i Sverige och registrerades av 
Bolagsverket den 17 augusti 2000. 

LifeAssays associationsform är publikt aktiebolag och dess verksamhet regleras av 
aktiebolagslagen (2005:551). LifeAssays verksamhet och ändamål är enligt bolagsordningen att 
bedriva egen forskning och utveckling samt kommersialisering av högteknologiska produkter och 
metoder inom medicinsk teknik och bioteknik. 

LifeAssays styrelse har sitt säte i Lund. Representanter för LifeAssays går att nå per telefon, +46  
286 54 00, och per e-post info@lifeassays.com samt på besöksadress LifeAssays AB (publ), 
Ideongatan 3A, 223 62 Lund, Sverige. LifeAssays hemsida är www.lifeassays.com. Observera att 
informationen på LifeAssays, hemsida, eller andra webbplatser till vilka hänvisningar görs, inte 
ingår i Fusionsdokumentet såvida inte denna information införlivas i Fusionsdokumentet genom 
hänvisningar. Informationen på LifeAssays hemsida, eller andra webbplatser till vilka hänvisas i 
Fusionsdokumentet, har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen. 

Finansiering och förändringar sedan utgången av den senaste räkenskapsperioden 

Styrelsen för LifeAssays har den 15 juni 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 
25 juni 2019, beslutat om en riktad nyemission om högst 6 500 000 aktier av serie B till ett 
begränsat antal på förhand utvalda investerare. Härigenom tillfördes LifeAssays 3,9 Mkr före 
emissionskostnader, vilket säkerställde finansiering av LifeAssays. Emissionen registrerades hos 
Bolagsverket den 10 juli 2020. 

Styrelsen för LifeAssays har den 7 juli 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 
juni 2020, beslutade om en kvittningsemission om högst 3 636 363 aktier av serie B till en av 
LifeAssays borgenärer. Härigenom tillfördes LifeAssays genom kvittning av fordran cirka 2 Mkr 
före emissionskostnader. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 24 juli 2020. 

Styrelsen för LifeAssays har den 14 augusti 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman 
den 26 juni 2020, beslutat om en kvittningsemission om högst 3 530 000 aktier av serie B till en 
av LifeAssays borgenärer. Härigenom tillfördes LifeAssays genom kvittning av fordran cirka 2,5 
Mkr före emissionskostnader. Detta var ytterligare ett steg i styrelsens plan för att säkra 
LifeAssays långsiktiga finansiering. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 8 september 
2020. 

LifeAssays verksamhet 

Verksamhetsbeskrivning 

LifeAssays ska möjliggöra för läkare, veterinärer och även patienter själva att kunna 
diagnostisera och följa behandling i sitt närområde, dvs på vårdcentralen, veterinärkliniken eller 
till och med i hemmet. 

LifeAssays ska etablera sig som företaget med nya och innovativa teknologier samt markörer 
med stark klinisk relevans, inom human- och veterinärmedicin. 

LifeAssays affärsidé är att förse marknaden med snabba, enkla och pålitliga tester som förenklar 
provtagningen samt påskyndar fastställande av diagnos och behandling där försäljning av 
engångsreagens ska generera vinst och skapa värde för aktieägarna. 

LifeAssays säljer analysutrustning som används av veterinärer för husdjursdiagnostik. Produkten 
består av ett analysinstrument och engångstester. Analysinstrumentet är användarvänligt, 
batteridrivet och väger endast ett kilo vilket gör det mycket lätt att transportera och arbeta med 
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även utanför mottagningen. Engångstesten är förbrukningsartiklar och kan endast användas 
tillsammans med LifeAssays analysinstrument. LifeAssays ska generera lönsamhet via 
försäljning av engångstest. Bolagets analysinstrument används för samtliga produkter, detta 
innebär att nya tester som lanseras kan användas i befintliga analysinstrument. 

LifeAssays största kostnadspost är personalkostnader. Bolaget arbetar ständigt med att se över 
kostnaderna för att balansera ökade personalkostnader och kostnader för en aggressivare 
satsning på marknad och försäljning. 

Produkter 

LifeAssays har utvecklat ett användarvänligt produktkoncept för veterinärmedicin, produkten 
består av ett analysinstrument (VetReader eller MagniaReader) och engångstester (se Tabell 1 
och 2, nedan). Dessutom marknadsför LifeAssays ett antal engångstester till vilka det inte 
erfordras något instrument, avläsningen av analyssvaret sker visuellt (Tabell 3 nedan). 
Produkterna bidrar till ökad effektivitet och lägre kostnader för kunden. För djurägaren innebär det 
ett snabbt analyssvar, vilket ökar vårdkvaliteten. Produkterna bygger på en bred patenterad 
teknologiplattform som kan expanderas till ett stort antal nya blodanalyser. 

LifeAssays® VetReader 

LifeAssays® VetReader är ett mätinstrument avsett för veterinärer för analys av akutfasproteiner i 
blod. Att omedelbart kunna upptäcka en inflammation och övervaka det kliniska förloppet är 
primära utmaningar för veterinärmedicinen. Att veterinären snabbt kan få svar på en analys 
oavsett om det är på veterinärmottagningen eller ute på plats hos det sjuka djuret. Ett och samma 
instrument kan användas för att utföra samtliga tester nämnda i Tabell 1 nedan. Varje test 
(reagens) box innehåller ett specifikt engångschip som ger VetReadern information om vilken typ 
av test som ska utföras och lotspecifika data. 

MagniaReader 

Genom förvärvet av Magnasense Technologies Oy 2015 fick LifeAssays tillgång till det finska 
företagets teknikplattform och dess MagniaReader. Instrumentet är ägnat till POC användning 
och har möjlighet till batteridrift under ett flertal timmar. Till MagniaReadern är det utvecklat en 
engångstest för humant bruk samt engångstest för veterinärt bruk (se Tabell 2, nedan). 

Bolaget har idag ingen produkt till försäljning för humant bruk men samarbetar med ett 
amerikanskt bolag Abreos i utvecklingen av en PoC produkt för monitorering av 
cancerbehandling. På liknande sätt som för olika tester som kan analyseras på LifeAssays 
VetReader så finns det ett speciellt chip som kan insättas i MagniaReader med 
parameterspecifika uppgifter. 

Tabell 1 - Engångstester för VetReader 

 Parameter (analyt) Biomarkör för Djurapplikation 

LifeAssays Canine CRP Test Canine CRP Systemisk inflammation* Hund 

LifeAssays Canine hs-CRP Test Canine CRP Immunostatus**34 Hund 

LifeAssays Feline SAA Test Feline SAA Systemisk inflammation* Katt 

                                                      
34 *Systemisk inflammation: inflammatoriskt tillstånd i hela kroppen (typiskt orsakat av infektion av bakterier, virus och 
parasiter). 
** Immunostatus: kroppens egna cykliska variation av dess immunförsvar. 
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LifeAssays Feline Haptoglobin 
Test 

Feline Haptoglobin Systemisk inflammation* Katt 

LifeAssays Equine Haptoglobin 
Test 

Equine Haptoglobin Systemisk inflammation* Häst 

Tabell 2 - Engångstester för MagniaReader 
 

 Parameter (analyt) Biomarkör för Applikation 

Human CRP Test CRP Systemisk 
inflammation* 

Human 

Equine SAA Test* SAA Systemisk 
inflammation* 

Häst 

Tabell 3 - Engångstester för MagniaReader 

 Parameter 
(analyt) 

Biomarkör för Djurapplikation 

Canine Distemper Virus Antigen(CDV) 
Test 

CDV Valpsjuka Hund 

Canine Heartworm Antigen (CHW) Test CHW Hjärtmask Hund 

Canine CCB/CPV Antigen Combo Test CPV och CCV Parvovirus och 
coronavirus 

Hund 

Feline Parvovirus Antigen (FPV) Test FPV Parvovirus och 
coronavirus 

Katt 

Feline FelV Antigen/ FIV Antibody Combo 
Test 

FelV och FIV Leukemivirus Katt 

Tabell 4 - Tredjepartsprodukter 

  

Produkt 

 

Användningsområde 

 

Djurapplikation 
 

Mindre/ 

Handhållna 
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instrument  

g-Pet plus 

 

Veterinär blodsockermätare 

 

Hund, katt, häst 

 inSight Urinanalys MS 
Reader 

Avläsare för urinstickor  

 Epoc Critical Care 
Analyser 

Batteridrivet 
akutvårdsinstrument 

 

 InSight HCT Meter Hematokritmätare  

 InSight Coagulation 
Analyser 

Koagulationsmätare  

 NovaVet Ketone Xpress 
Meter 

Ketonmätare  

 StatStrip Xpress Lactate 
Meter 

Lactatmätare  

 AliveCor Iphone EKG EKG mätare  

Hematologi 

Instrument 

 

InSight V5 

 

5-parts diff 

 

Hund,katt,kanin, 
häst 

 InSight 5 Diff Retic 5-parts diff. Inklusive 
retikulocyter 

 

 Mythic 18 Vet 3-parts diff  

Kemiinstrument Skyla VB1 Biokemipaneler med upp till 15 

parametrar per panel 

Hund, katt,kanin, 
häst, 

fågel, kräldjur 

Centrifuger Clinispin Multi Purpose 
(MPC) 

Mångsidig centrifug för kliniken - 

 Clinispin Horizon 642VFD Bascentrifug - 

 Clinispin Horizon 842VET Avancerad centrifug för kliniken  
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Mikroskop 

Vision v5000 LED 
Binocular Microscope 

 

Mikroskop för kliniken 

 

- 

Verksamhetsområden  

Utveckling 

Under 2018 fortsatte utvecklingen av Bolagets kvantitativa engångstest och 
provbehandlingsenhet enligt plan och har numera nått Fas II i läkemedelsspråk. Samtidigt 
tecknade LifeAssays ett avtal med Abreos Biosciences för utveckling av tester för cancer och 
autoimmuna tester inom humanmedicin. 

Kvantitativa Engångstesten, QDA LifeAssays har under första halvåret av 2018 visat att 
plattformen för de kvantitativa engångstesten levererar lika tillförlitliga resultat som sofistikerade 
laboratoriesystem och därmed har nått Fas II i läkemedelsspråk. Tekniska risker och osäkerheter 
har lösts och mycket jobb har lagts ner på industrialiseringsbiten av projektet, då dyra 
specialgjorda elektroniska delar ersatts med kommersiellt tillgängliga delar och därmed till rimliga 
produktionspriser. Under det tredje kvartalet av 2018 samlades data in för att visa prestanda 
både för engångstesten i sig och i kombination med provbehandlingsenheten, den automatiska 
enhet i vilken en droppe blod tillsättes varefter utspädd plasma erhålles för integrering med 
engångstesten. 

POC-tester för cancer och autoimmuna sjukdomar 

Under första halvåret av 2018 slöts ett avtal med Abreos Biosciences Inc, som med egen 
patenterad teknologi, Veritope, tar fram tester för en individualiserad och effektiv uppföljning av 
behandling inom cancer och autoimmuna sjukdomar, i syfte att överföra en del av de tester som 
de har för centrallaboratoriet till POC och MagniaReader plattformen. Som ett första projekt 
valdes ett test för Herceptin, en markör för monitorering av behandling av bröstcancer och under 
det fjärde kvartalet visade LifeAssays att MagniaReader plattformen levererar resultat av en 
kvalitet som kan användas inom cancervården. Priset på en sådan test idag på centrallaboratoriet 
ligger mellan 2 500 till 3 000 kronor. 

Quantitative Disposable Analyser (QDA) Bolagets engångstest 

Den första kommersiella applikationen av LifeAssays kvantitativa engångstest kan bli för SAA hos 
häst. 

Projektets första mål är att utveckla en veterinär applikation av engångstesten. Arbetet har 
fortgått enligt plan, dock med lägre aktivitet de två senaste kvartalen p.g.a. Bolagets ansträngda 
likviditet. Elektronik, software och reagensdelar, som sedan tidigare framgångsrikt integrerats i en 
och samma modell, har testats med goda resultat. Utvecklingen av den automatiska enhet, i 
vilken en droppe blod tillsättes varefter utspädd plasma erhålles för integrering med 
engångstesten, patentansökan gjordes under 2019. 

Både reagens-och instrumentdel är av engångskaraktär vilket är en förutsättning för att nå POC 
användning i miljöer och situationer där mer traditionella POC system inte kan eller är 
oekonomiska att användas t.ex. besök i häststall, i väntrummet på veterinärkliniken eller hos 
kliniker med behov av endast ett fåtal analyser per vecka. Detta engångstest är ett mycket bra 
komplement till Bolagets mer traditionella POC tester där endast reagensdelen är av 
engångskaraktär. En prototyp av engångstesten finns tillgänglig sedan slutet av 2018. 
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Affärsmodell 

Försäljning 

Affärsmodellen innefattar försäljning av analysinstrument och engångstester, fram tills idag har 
försäljningen dominerats av engångstestet för hund (Canine). Försäljning sker dels direkt till 
slutkund samt dels i samarbete med distributörer som i sin tur bearbetar kunder på olika 
regionala marknader. Distributörerna finns för närvarande representerade i USA, Norden, 
Frankrike, Spanien/Portugal, Italien, Tyskland, Österrike, Polen, Balkanländerna, Australien, 
Turkiet, Sydkorea, Taiwan, Thailand och Kina. Den största marknaden för LifeAssays produkter 
är Europa som under 2018 stod för cirka 86 procent av omsättningen. I Sverige finns Bolagets 
analysinstrument och engångstester placerat på cirka 40 procent av samtliga veterinärkliniker. 

Under verksamhetsåret 2018 uppgick Bolagets försäljning av veterinära produkter till cirka 5,4 
Mkr. En ökning av antalet sålda analysinstrument är förutsättningen för att LifeAssays fortsatt ska 
öka sina intäkter genom försäljning av engångsreagens. 

Bolaget inledde under 2018 sitt arbete med generation 2 av veterinärsystemet i och med 
lansering av MagniaReader Vet och SAA för häst. Samtidigt lanserade Bolaget en produktlinje 
från Woodley Equipment (UK). 

Geografiska marknader- veterinärdiagnostik 

Bolaget har under 2018 och inledande delen av 2019 intensifierat satsningen på hästmarknaden i 
USA. USA är världens största marknad21 för veterinärdiagnostik och enligt Bolagets bedömning 
definitivt den mest intressanta vad gäller diagnostiska hjälpmedel till hästnäringen. Bolagets test 
för snabbsänka (SAA) hos häst har, framför allt under slutet av 2018 och början av 2019 rönt stor 
uppmärksamhet bland hästveterinärer. LifeAssays Distributör i USA, förutser en mycket snabb 
tillväxt i försäljningen från Q3 2019. 

Bolagets tester för hund och katt är etablerade i USA sedan några år men tillväxten har varit 
långsam. Inflammationsmarkörer används inte i samma utsträckning för ex. häst för hundar och 
katter. Diskussioner pågår löpande med Partners för att accelerera försäljningen även av dessa 
tester. 

I Kina, likaväl som i Korea, har LifeAssays produkter för testande av CRP hos hund och SAA hos 
katt etablerats sig som referenstester. Enligt Bolagets bedömning är LifeAssays det företag vars 
produkter alla konkurrenter på väg in på marknaden mäter sig emot. Lokalt producerade 
produkter har de senaste åren tagit marknadsandelar både i Kina och Korea. Anledningen är 
uteslutande pris där lokalt producerade produkter kan erbjudas till slutkund under våra 
tillverkningskostnader. 

Norden är fortsatt den enskilt största marknaden för LifeAssays produkter men den riktade 
satsningen i USA har som mål att säkra en jämnare fördelning mellan LifeAssays olika 
marknader och därmed göra Bolaget mindre sårbart. 

Lanseringen av s.k. tredje parts produkter, i vårt fall ett brett sortiment av veterinärdiagnostiska 
produkter från Woodley (UK) har gått enligt plan. Vi förväntar en starkare utveckling från slutet av 
Q2 då Woodleys produkter kommer att kunna kopplas samman och kommunicera med 
veterinärklinikernas journalsystem. Detta kommer öka konkurrenskraften avsevärt. 

LIFEASSAYS AKTIER 

Allmän information om aktierna 

Aktierna i LifeAssays har emitterats i enlighet med aktiebolagslag (2005:551). Rättigheter som är 
förenade med aktier emitterade av LifeAssays, inklusive de rättigheter som följer av LifeAssays 
bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna 
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i LifeAssays är denominerade i kronor och av samma klass. Aktiens ISIN-kod är SE0011205459 
och kortnamn LIFE B. Det finns möjlighet för LifeAssays att emittera A-aktier, men inga sådana 
aktier är per dagen för Fusionsdokumentet emitterade.  

LifeAssays är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem. Samtliga till aktien 
knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. 
Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster på 
LifeAssays bolagsstämma och varje B-aktie berättigar till en (1) röst på LifeAssays 
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 LifeAssays tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av 
LifeAssays har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som 
aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. 

Enligt LifeAssays bolagsordning ska aktiekapitalet lägst vara 2 400 000 kronor och inte överstiga 
9 600 000 kronor, och antalet aktier får inte understiga 40 000 000 och inte överstiga 
160 000 000. LifeAssays aktiekapital uppgick per den 23 februari 2021 till 4 730 030,04 kronor 
fördelat på 78 833 834 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,06 kronor. 

Aktieägaravtal m.m. 

Styrelsen känner inte till att det finns några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan 
LifeAssays aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över LifeAssays. Såvitt styrelsen 
känner till finns inte heller några ytterligare överenskommelser eller motsvarande som kan 
komma att leda till att kontrollen över LifeAssays förändras eller förhindras. 

Skattelagstiftning 

Skattelagstiftningen i respektive investerares medlemsstat och LifeAssays registreringsland kan 
komma att inverka på inkomsterna från värdepapperen. 

Bemyndigande 

Det finns ett bemyndigande som registerades hos Bolagsverket den 3 juli 2020 och emission ska 
kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet innefattar 
rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med 
apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 
och 5 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så 
många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar 10 procent av det totala 
antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första 
gången. 

Central värdepappersförvaring 

LifeAssays är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Av denna 
anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföringen och registrering av aktierna 
sker av Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införda i aktieboken 
och antecknade i avstämningsregistret är berättigade till samtliga aktierelaterade rättigheter. 
Euroclear går att nås på adress Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. 

Utdelning 

Ingen utdelning lämnades för 2019. LifeAssays vinstmedel ska i första hand gå till att förstärka 
LifeAssays finansiella ställning och i andra hand framtida tillväxt. Styrelsen har för närvarande 
inte antagit någon utdelningspolicy och kommer framöver se över behovet att anta en 
utdelningspolicy. 
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Beslut om vinstutdelning beslutas av årsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear 
Sweden. Om aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på 
LifeAssays och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller 
hela beloppet LifeAssays. LifeAssays tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden 
vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige med undantag för eventuella 
begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för 
aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige 
utgår dock normalt svensk kupongskatt. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer 
att föreslås eller beslutas om någon utdelning i LifeAssays. De nyemitterade aktierna har samma 
rätt till utdelning som befintliga aktier av samma slag. 

Offentliga uppköpserbjudanden och tvångsinlösen 

LifeAssays aktier omfattas av Takeover-regler för vissa handelsplattformar, utgivna av Kollegiet 
för svensk bolagsstyrning. Ett uppköpserbjudande kan gälla samtliga eller en del av aktierna och 
antingen vara frivilligt eller obligatoriskt på grund av så kallad budplikt, vilket uppstår då en 
enskild aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav av motsvarande 
30 procent eller mer av samtliga röster i ett bolag. 

Ett offentligt uppköpserbjudande kan ske mot kontant vederlag, mot vederlag i form av 
nyemitterade aktier i det uppköpande bolaget, eller mot vederlag i form av en kombination av de 
båda. Ett offentligt uppköpserbjudande kan vara villkorat eller ovillkorat. Aktieägare kan välja att 
acceptera ett uppköpserbjudande eller att tacka nej, även om det senare kan komma att medföra 
tvångsinlösen av aktieägarens aktier. 

Tvångsinlösen kan påkallas av en aktieägare som innehar mer än 90 procent av aktierna i ett 
bolag, oavsett aktiernas röstvärde, och innebär en lagstadgad rätt för sådan majoritetsaktieägare 
att lösa in samtliga aktier som inte innehas av majoritetsägaren. Tvångsinlösen kan även i 
samma situation påkallas av minoritetsägare. Priset på aktier som inlöses genom tvångsinlösen 
kan fastställas på två sätt. Om tvångsinlösen påkallas av en majoritetsägare till följd av ett av 
denne lämnat offentligt uppköpserbjudande, ska lösenbeloppet, om vissa villkor är uppfyllda, 
motsvara det erbjudna vederlaget för aktierna i uppköpserbjudandet, om inte särskilda skäl 
motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas 
vid en försäljning av aktierna under normala förhållanden. Processen för fastställande av skälig 
ersättning för aktier som omfattas av tvångsinlösen utgör en del i det aktiebolagsrättsliga 
minoritetsskyddet, vilket har till syfte att tillse att samtliga aktieägare behandlas rättvist. 
Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljenämnd. 

LifeAssays aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande 
LifeAssays aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. 

FÖRETAGSLEDNING 

Styrelse 

Enligt LifeAssays bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter 
samt högst fem suppleanter vilka ska väljas årligen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. 
Per dagen för Fusionsdokumentet består LifeAssays styrelse av tre stämmovalda ledamöter, 
inklusive ordföranden. 

Styrelseledamöterna, deras befattning, när de valdes första gången och om de anses vara 
oberoende i förhållande till LifeAssays och ledande befattningshavare samt till större aktieägare 
beskrivs i tabellen nedan. 
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Namn Befattning Födelseår Invald Innehav aktier 

Martin 
Linde 

Ordförande 1971 2019 (ordförande sedan 2020) 2 600 000 

Anders 
Ingvarsson 

Ledamot/Verkställande 
direktör 

1957 2020 (VD sedan 2011) 1 006 493 

Fredrik 
Häglund 

Ledamot 1975 2018 3 981 158 

Anders Ingvarsson  

Styrelseledamot sedan 2020, verkställande direktör sedan 2011 

Född: 1957. 

Utbildning och erfarenhet: MSc i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Grundare och 
konsult avseende bland annat bioteknologi i Aktiebolaget Anders Ingvarsson Consulting. 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i AegirBio AB och Magnasense Technologies Oy 
(Finland). Ägare av samtliga aktier, styrelseledamot samt verkställande direktör i Aktiebolaget 
Anders Ingvarsson Consulting. 

Innehav: Anders Ingvarsson med familj äger 1 006 493 aktier i LifeAssays.  

[Anders Ingvarsson är oberoende i förhållande till LifeAssays och LifeAssays ledning, och 
beroende i förhållande till LifeAssays större aktieägare.] 

Fredrik Häglund  

Styrelseledamot sedan 2018 

Född: 1975 

Utbildning och erfarenhet: Ek.Lic Strategic Management, Business Administration, Lund 
University (2002), BSc Financial Economics, Economics, Lund University, (2000).  

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. AegirBio AB, Skansporten 
Fastighetsförvaltning AB, Starfast Fastighetsförvaltning AB och EllingTofta Jordbruks AB. Fredrik 
har även styrelseuppdrag i flera mindre privata bolag. Council of Trustees Länsförsäkringar 
Insurance, Länsförsäkringar Insurerers Association. 

Innehav: Fredrik Häglund äger 3 981 158 aktier i LifeAssays. 

[Fredrik Häglund är oberoende i förhållande till LifeAssays och LifeAssays ledning och beroende i 
förhållande till LifeAssays större aktieägare.] 

Martin Linde  

Ordförande sedan 2020. 

Född: 1971. 
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Utbildning och erfarenhet: Magisterexamen i ekonomi och Executive MBA-utbildning vid Lunds 
universitet. Tidigare arbetat som Managing Director vid Aqilles Invest AB, Sensodetect AB, 
ArcAroma AB, Nordic Foodgroup AB samt General Manager vid Atria Retail AB. 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Staffansgården i Trää AB, Optifreeze AB, 
Biofrigas Sweden AB (publ), LifeAssays AB (publ), Stora Södergatans Fastigheter AB, AcouSort 
AB och Thyrolytics AB. Styrelseledamot i Spirifer Fastigheter Aktiebolag, Carbiotix AB (publ) och 
Lundatriangeln AB. Extern verkställande direktör i SensoDetect Aktiebolag.  

Styrelsesuppleant i Semenco AB, Cederlinden AB, Magnusgården AB och Green touch AB.  

Innehav: Martin Linde äger tillsammans med familj genom bolag 2 600 000 aktier i LifeAssays. 

 [Martin Linde är oberoende av LifeAssays, LifeAssays ledning samt i förhållande till LifeAssays 
större aktieägare.] 

Gunnar Telhammar 

Chief Financial Officer (CFO) sedan 2020. 

Född: 1961. 

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom vid Lunds universitet. Arbetat som bl.a. auktoriserad 
redovisningskonsult vid Pragati AB år 2012 - 2018. Lärare i redovisning, årsredovisning och 
Microsoft Excel vid IHM Business School år 2007-2016. 

Övriga pågående uppdrag: CFO i Xintela AB (publ), AcouSort AB (Publ), ImmuneBiotech. 

Innehav: Gunnar Telhammar äger inga aktier i LifeAssays.  

[Gunnar Telhammar är beroende i förhållande till LifeAssays och LifeAssays ledning men 
oberoende i förhållande till LifeAssays större aktieägare.] 

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare 

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter och/eller ledande 
befattningshavare. 

Ingen av LifeAssays styrelseledamöter eller ledande befattningshavare under de senaste fem 
åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) representerat ett företag som försatts i konkurs eller 
likvidation, eller varit föremål för konkursförvaltning, (iii) varit föremål för anklagelse och/eller 
sanktion av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända 
yrkessammanslutningar) eller (iv) förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents 
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner 
hos en emittent.  

Det finns inga särskilda överenskommelser om ersättning för styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare efter det att uppdraget eller anställningen avslutats.  

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via LifeAssays kontor med 
adress LifeAssays AB (publ), Ideongatan 3A, 223 62 Lund, Sverige. 

Ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare samt 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare 

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Arvode till 
ordinarie styrelseledamöter ska, för tiden intill årsstämman 2021, utgå med ett belopp 
motsvarande 60 000 kronor respektive 100 000 kronor till styrelseordförande. 

LifeAssays har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter 
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styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.  

Bolagsstyrning 

LifeAssays är inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning och har inte heller frivilligt 
förpliktigat sig att följa denna.  LifeAssays följer tillämpliga regler i aktiebolagslagen, de regler och 
rekommendationer som följer av LifeAssays notering på NGM Nordic SME samt god sed på 
aktiemarknaden. 

Samtliga ledamöter är valda till årsstämman 2021. En styrelseledamot äger rätt att när som helst 
frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer av styrelsens fastställda arbetsordning. VD:s 
arbete regleras genom instruktioner från LifeAssays. Såväl arbetsordning som instruktioner 
fastställs årligen av LifeAssays styrelse. LifeAssays styrelse har inte inom sig upprättat en 
ersättningskommitté och ett revisionsutskott.  

Revisor 

LifeAssays revisor är KPMG AB. David Olow, auktoriserad revisor och partner vid KPMG AB, är 
utsedd som huvudansvarig revisor. Revisorn kan kontaktas på följande adress KPMG AB, Box 
227, 201 22 Malmö. 

LEGAL INFORMATION 

Väsentliga avtal 

Kundavtal och distributionsavtal 

I mars 2016 ingick LifeAssays och AniCura ett avtal på tre år om leverans av diagnostiska tester 
till samtliga kliniker inom AniCuragruppen. AniCura är etablerade på över 100 orter både inom 
och utanför Norden. Avtalet har löpt ut, men fram till dess att ett nytt skriftligt avtal är på plats har 
parterna en muntlig överenskommelse om att fortsätta samarbetet på samma kommersiella 
villkor. 

Life Assays och Evidensia Djursjukvård AB ingick i den 1 mars 2016 ett ramavtal på tre år om 
leverans av produkter och tjänster till Evidensias djursjukvårdskliniker i Sverige, Norge, Danmark 
och Finland. Avtalet har löpt ut, men fram till dess att ett nytt skriftligt avtal är på plats har 
parterna en muntlig överenskommelse om att fortsätta samarbetet på samma kommersiella 
villkor. 

LifeAssays och VetFamily AB ingick i juni 2016 ett ramavtal om försäljning av diagnostiska tester. 
VetFamily är ett inköpssamarbete som vänder sig till fristående djurkliniker i Skandinavien och 
som har kommit till som ett initiativ av AniCura. VetFamily kommer således att inkluderas under 
det existerande avtalet mellan AniCura och Bolaget. VetFamily har sitt ursprung i Danmark, men 
finns nu över hela Skandinavien. Organisationen består i dag av mer än 300 djurkliniker. Avtalet 
har löpt ut, men fram till dess att ett nytt skriftligt avtal är på plats har parterna en muntlig 
överenskommelse om att fortsätta samarbetet på samma kommersiella villkor. 

LifeAssays och Vettris ingick i december 2016 ett ramavtal om försäljning av diagnostiska tester. 
Vettris är en svensk kedja av veterinärkliniker. Avtalet har en löptid om 3 år. 

Leverantörsavtal 

Magnasense har även ingått avtal med Mariachi Oy om tillverkning av instrument. Avtalet 
tecknades i oktober 2013 och löper tills vidare med en uppsägningstid om 24 månader. 

LifeAssays har i januari 2015 ingått avtal med Note Lund AB avseende tillverkning av instrument. 
Avtalet löper på med ett år i taget med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. 

Magnasense ingick i november 2017 ett tillverknings- och distributionsavtal med Anidiagnostics 
Oy, varunder Anidiagnostics Oy ska tillverka, förpacka och distribuera Magnasenses produkter. 
Avtalet löper initialt på fem år och om ingendera part säger upp avtalet senast 24 månader före 
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dess, löper avtalet tills vidare med 24 månaders ömsesidig uppsägningstid. 

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden 

LifeAssays är inte, och har inte heller varit, part i några myndighetsförfaranden, rättsliga 
förfaranden, eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som 
enligt LifeAssays kännedom riskerar att bli inledda) under de senaste tolv månaderna, vilka kan 
få eller under den senaste tolvmånadersperioden haft betydande effekter på LifeAssays 
finansiella ställning eller lönsamhet. 

Transaktioner med närstående 

Per tiden för Fusionsdokumentets upprättande har LifeAssays inte ingått i några 
närståendetransaktioner. 

FINANSIELL INFORMATION 

Den finansiella informationen som redovisas i detta avsnitt avseende räkenskapsåret 2019-01-
01– 2019-12-31 är hämtad från Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019, vilken har 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IFRS samt har reviderats av Bolagets revisor. 
Kvartalsrapporten för Q3 2020 har inte granskats av Bolagets revisor. Informationen bör läsas 
tillsammans med Bolagets revisionsberättelse för 2019 samt kvartalsrapporten för Q3 2020, som 
införlivats i Fusionsdokumentet genom hänvisning. Belopp i detta avsnitt kan i en del fall ha 
avrundats, vilket gör att summeringarna inte alltid är exakta. 

Betydande förändringar i LifeAssays finansiella ställning efter 30 september 2020 

Efter den 30 september 2020 fram till dagen för Fusionsdokumentet har inga betydande 
förändringar i LifeAssays skett. 
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REVISORERNAS YTTRANDE ÖVER FUSIONSPLANEN 
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