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VIKTIG INFORMATION
Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospektet, som har godkänts och registrerats hos Finans
inspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på Nanologicas hemsida, www.nanologica.com. Prospektet kan även beställas kostnadsfritt från Nanologica via 
telefon 08-410 749 49 eller per e-post till ir@nanologica.com. Prospektet innehåller bland annat en presentation av Nanologica, Företrädesemissionen och de risker 
som är förenade med en investering i Nanologica och deltagande i Företrädesemissionen. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta Prospektet som grund för 
beslut att teckna aktier i Nanologica och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Nanologica. Investerare som avser eller överväger att investera i Nanologica 
uppmanas därför att läsa Prospektet.



Under 2022 har Nanologica tagit viktiga steg framåt inom 
affärsområdet kromatografi. Vi har skalat upp produktionen 
av vår kommersiella silika för preparativ kromatografi, NLAB 
Saga®, till tonskala och vi har sålt de första produkterna inom 
preparativ kromatografi, liksom tagit order på NLAB Saga® för 
utvärdering i produktionsskala från en av världens största in
sulin tillverkare. Att vi nu har produkter från vår storskaliga pro
duktion gör att vi kan gå vidare i utvärderingsstegen med fler 
kunder där vi nu kommer kunna sända produkter till fler kunder 
för utvärdering, för att i nästa steg kunna teckna leveransavtal 
för större volymer.

Under våren inledde vi lanseringen av NLAB Saga® och 
våra produkter har mottagits mycket väl. Intresset och efter
frågan är hög och vi upplever en högre efterfrågan på den 
här  sortens produkter totalt sett på marknaden jämfört med 
vad nuvarande leverantörer kan leverera. Detta beror på att 
behovet av in sulin, GLP1analoger och andra peptidbaserad 
läkemedel – vilka generellt behöver vår typ av reningsteknik 
vid framställningen – ökar konstant, dels till följd av att antalet 
dia betiker i världen ökar (framförallt i Asien), dels triggat av en 
allmän övergång från småmolekyler till peptidbaserade läke
medel.  Dessutom har GLP1analoger som tidigare i huvud
sak använts för  behandling av diabetes nu även godkänts för 
behandling av övervikt, vilket öppnar upp ytterligare en stor 
marknad för vår typ av produkt.

Mot bakgrund av detta ser vi att det finns ett möjlighets fön
ster på marknaden för preparativ kromatografi och vi bedömer 
därför att nu är rätt tid att öka våra satsningar och därigenom 
stärka vår konkurrenskraft. Vi bedömer att en ökning av vår 
kapacitet och produktionstakt, liksom en förstärkning av våra 
resurser inom försäljning, marknadsföring och applikations
stöd, kommer att öka möjligheterna för oss att snabbare och 
mer kraftfullt ta oss in på marknaden. Vi har därför beslutat att 
genomföra en företrädesemission för att ge oss de ekonom
iska förutsättningarna att ta vara på denna möjlighet.

Nettolikviden från företrädesemissionen avser vi att använda 
till investeringar i utrustning som effektiviserar processer och 
eliminerar flaskhalsar för att öka vår kapacitet och produktions
takt, liksom till investeringar för att kunna köra parallella pro
duktions strömmar i syfte att kunna tillgodose marknadens 
 behov av olika typer av produkter. Vi avser även förstärka våra 
satsningar inom försäljning, marknadsföring och applikations
stöd och bedömer vidare att en stärkt finansiell ställning sätter 
bolaget i bättre position i kunddialoger.

Klimatet på aktiemarknaden är just nu långt ifrån gynnsamt. 
Därför är vi är glada att vår huvudägare Flerie Invest AB 
fortsätter att visa stark tro på och stort stöd för bolaget  genom 
att dels teckna sin prorataandel, dels garantera emissionen 
upp till 85 procent, trots att teckningskursen sattes utan rabatt. 
Detta gör att vi kommer att få in minst cirka 80 MSEK före 
emissionskostnader, vilket vi bedömer är tillräckligt för att 
genom föra våra planer på intensifierade satsningar inom pre
parativ kromatografi.

När vi nu har bevisat för våra kunder och för oss själva att vi 
kan tillverka högkvalitativ silika i stor skala går vi in i en mycket 
intressant fas och jag tror att vår affär inom preparativ kroma
tografi inom några år kommer att kunna generera betydande 
lönsamhet för bolaget. Jag är övertygad om att framtiden för 
Nanologica är ljus och jag är stolt över att vara bolagets vd och 
tredje största ägare.

Södertälje 
september 2022

Nanologica AB (publ)
Andreas Bhagwani, vd

Bäste aktieägare,

VD HAR ORDET



BAKGRUND OCH MOTIV
Under 2022 har Nanologica tagit viktiga steg framåt inom 
affärsområdet kromatografi. Produktionen av Bolagets kom
mersiella silika avsedd för preparativ kromatografi, NLAB
Saga®,harskalatsupptilltonskalaidencGMPklassificerade
produktionsanläggning som används. Lansering av NLAB
Saga® pågår på samtliga världsmarknader – Indien, USA,
EuropaochKina–ochiaugustifickBolagetenorderförut
värdering i full produktionsskala från en av världens största
insulintillverkare.

Parallelltmedproduktionhararbeteinlettsmedattökaeffekt
iviteten i de olika processtegen, i syfte att öka produktions
kapacitet och produktionstakt, liksom reducera kostnaderna
i tillverkningsprocessen. Kunder efterfrågar även flera olika
typeravBolagetsprodukt,vilketgörattBolagetplanerarattin
vesteraiparallellaproduktionsströmmarförattkunnatillgodo
semarknadensbehov.

Intresset för och efterfrågan av Bolagets produkter, i kom
bination med gynnsammamarknadsfaktorer på insulin och
peptidmarknaden,görattBolagetbedömerattgenomattöka
kapacitetenochproduktionstakten,liksomstärkaBolagetsre
surserinomförsäljning,marknadsföringochapplikationsstöd,
ökarmöjligheternaattsnabbareochmerkraftfullttasiginpå
marknaden.

Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera intensifi
erade satsningar och investeringar inom affärsområdet pre
parativkromatografi.

Nanologica avser att använda emissionslikviden från
Företrädesemissionen för (i) investeringar i produktionsut
rustning för att öka effektiviteten och kapaciteten i bolagets
silikaproduktion,(ii)satsningarpåförsäljning,marknadsföring
och applikationsstöd inom preparativ kromatografi och (iii)
stärka Bolagets finansiella position vilket Bolaget bedömer
kunnahaenpositivinverkanidialogerochförhandlingarmed
kunder inom preparativ kromatografi. Nettolikviden kommer,
vid full teckning i Företrädesemissionen, att uppgå till cirka
90,4 MSEK och avses disponeras enligt följande, angivet i
prioritets ordning:

• Investeringariproduktionsutrustning,cirka75MSEK
• Satsningarpåförsäljning,marknadsföringochapplika

tionsstöd,cirka10MSEK
• Utökadpersonalstyrka,cirka5,4MSEK

IdetfallFöreträdesemissionentecknastill85procentkommer
nettolikvidenattuppgå till cirka76,3MSEKochavsesdisp
onerasenligtföljande,angivetiprioritetsordning:
 
• Investeringariproduktionsutrustning,cirka68MSEK
• Satsningarpåförsäljning,marknadsföringochapplika

tionsstöd,cirka5MSEK
• Utökadpersonalstyrka,cirka3,3MSEK

ERBJUDANDET
Företrädesemissionen omfattar högst 9 388 608 nya aktier
somemitterastillkursen10,00SEKperaktie.Vidfullteckning
i Företrädesemissionen tillförs Nanologica cirka 93,9MSEK
före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,5
MSEK.

TECKNINGSFÖRBINDELSER 
OCH GARANTIÅTAGANDEN
IsambandmedErbjudandetharNanologicaerhållittecknings
förbindelserochgarantiåtagandenmotsvarande85,0procent
avFöreträdesemissionen.Ingångnateckningsförbindelseroch
garantiåtagandenäremellertidintesäkerställdagenombank
garanti,spärrmedel,pantsättningellerliknandearrangemang.

Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 44,7 MSEK,
motsvarande cirka 47,6 procent av Företrädesemissionen.
Ingenersättningutgårföringångnateckningsförbindelser.Er
hållna emissionsgarantier uppgår till cirka 35,1MSEK,mot
svarandecirka37,4procentavFöreträdesemissionen.

TECKNINGSPERIOD
Anmälanomteckningavaktier,medellerutanstödavteck
ningsrätter,skaskeunderperioden21september–5oktober
2022. Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir
ogiltigaefter teckningsperiodensutgångochdärmed förlorar
sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregi
streras från respektive aktieägares VPkonto utan avisering
frånEuroclear.Förattförhindraförlustavvärdetpåtecknings
ätternamåstede,somsenast,antingenutnyttjasförteckning
av aktier den 5 oktober 2022 eller säljas senaste den 30
september 2022.Observera att förfarandet vid ej utnyttjade
teckningsrätterkanvarieraberoendepåförvaltareochivissa
fallskerautomatiskförsäljningavteckningsrätteridetfallför
valtarenintekontaktasigodtidföreteckningsperiodensslut.
Förmerinformationomrespektiveförvaltaresbehandlingavej
utövadeteckningsrätterbörförvaltarenkontaktasomedelbart
vidteckningsperiodensstart.Eneventuellförlängningavteck
ningsperiodenoffentliggörs genompressmeddelande senast
den5oktober2022.

UTSPÄDNINGSEFFEKTER
Antaletaktierkommer,vidfullanslutningiErbjudandet,attöka
från28165826till37554434,vilketinnebärenutspädnings
effektuppgåendetillhögst9388608aktier,motsvarandecirka
25,0procentavrösterochkapital iBolaget.Aktieägaresom
intedeltar iFöreträdesemissionenharmöjlighetatthelteller
delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekter
genomattsäljasinateckningsrätter.

KOSTNADER SOM ÅLÄGGS INVESTERARE
Ingakostnaderåläggs investeraresomdeltar iErbjudandet.
Vidhandelmed teckningsrätterochBTAutgårdocknormalt
courtageenligttillämpligavillkorförvärdepappershandel.

ERBJUDANDET I KORTHET



NANOLOGICA
Nanologica, grundat 2004, är ett nanoteknikbolag som ut veck
lar, till  verkar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämp
ningar inom life science. Nanologica är världsledande när det 
gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegen skaper 
hos silika partiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika 
produkter.

MISSION
Nanologica strävar efter att göra diabetesläkemedel till gäng
liga för fler patienter genom att tillhandahålla produkter som 
kan sänka produktions kostnaden hos läkemedels tillverkarna.
Nanologica utvecklar en inhalationsplattform för att ge patien
ter med svåra lungsjukdomar tillgång till nya eller förbättrade 
behandlingar.

AFFÄRSOMRÅDE KROMATOGRAFI
Kromatografi är en separationsmetod baserad på att olika 
ämnen i en lösning passerar genom en kromatografikolonn 
olika snabbt. Hastigheten beror på hur de olika ämnena inter
agerar med silikapartiklarna inuti kolonnen. Preparativ kroma
tografi används som reningssteg i produktion av peptid läke
medel, till exempel insulin. 

Inom kromatografi strävar Nanologica efter att göra insulin och 
andra peptidläkemedel tillgängliga för fler behövande patien
ter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Målet är att 
etablera en snabbt växande, hållbar och lönsam verksamhet 
genom att tillhandahålla silikabaserade produkter för analys 
och rening av substanser, med fokus på peptider och dia
betes läkemedel.

AFFÄRSOMRÅDE DRUG DEVELOPMENT
Inom drug development (läkemedelsutveckling) utvecklar 
Nanologica en plattformsteknologi med en unik bärarpartikel för 
att leverera läkemedel till luftvägarna. Läkemedelssubstanser 
kapslas in inuti porerna på amorfa nanoporösa silikapartiklar 
för inhalation. De resulterande läkemedelsprodukterna förvän
tas uppvisa förbättrad biotillgänglighet och aerosoliseras lätt 
från kommersiellt tillgängliga torrpulverinhalatorer.

Genomförbarhetsstudier med inhalerade molekyler pågår. 
Plattformen utvecklas i syfte att kunna tillhandahålla nya be
hand lings möjligheter för patienter med lungsjukdomar. Målet 
är att skapa långsiktiga värden både med egna produkter och 
tillsammans med läkemedelspartners.

SILIKA
Silika, eller kiseldioxid, är en kemisk förening av kisel och syre 
(SiO2). Kristallin silika i form av kvarts är ett vanligt mineral i 
jordskorpan, liksom den största beståndsdelen i sand. Silika 
förekommer också i amorf, ostrukturerad, form, som naturligt 
förekommer som opal och i snäckskal. Amorf silika kan till
ver kas syntetiskt och används i olika produkter som fyllmedel 
eller antiklumpmedel i livsmedel och läkemedel.

Nanologica tillverkar amorfa silikapartiklar i mikrometerstorlek 
som är synliga för blotta ögat som ett fint vitt pulver. Partiklarna 
är porösa, “tvättsvampliknande”, där porerna är i nano meter
storlek.

Partiklarnas storlek, porositet och ytegenskaper kontrolleras 
precist med bolagets egenutvecklade tekniker och metoder. 
Partikelstorlek är en kritisk faktor för båda Nanologicas affärs
områden; partikelstorlek avgör prestandan inom kromatografi 
och inom läkemedelsadministrering är det en viktig faktor för 
var i lungan läkemedlet hamnar när det inhaleras.

PRODUKTION
Nanologica har en mindre forsknings och produktionsanlägg
ning vid huvudkontoret i Södertälje, där utveckling av nya pro
dukter samt produktion av silika i liten skala bedrivs. Bolaget 
har sedan 2019 investerat i storskalig produktionskapacitet. 
Den storskaliga produktionslinan är GMPcertifierad och har 
framgångsrikt genererat material som är identiskt med det 
mat erial som produceras vid anläggningen i Södertälje.

AKTIEN
Nanologicas aktie NICA är sedan 29 mars 2022 listad på 
Nasdaq Stockholm Main Market

KORT OM NANOLOGICA

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

TECKNINGSPERIOD
21 september – 5 oktober 2022.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 19 september 2022 är aktieägare i Nano
logica äger företrädesrätt att, i relation till tidigare innehav, teckna aktier i 
Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. 
Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för 
handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 september 
2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är 
den 16 september 2022.

EMISSIONSBELOPP OCH OMFATTNING
Företrädesemissionen omfattar upp till 9 388 608 aktier, motsvarande en 
emissions likvid om högst 93 886 080 SEK före emissionskostnader.

TECKNINGSKURS
10,00 SEK per aktie.

VÄRDERING (PRE-MONEY)
277 MSEK.

UTSPÄDNING
Antalet aktier kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, att öka från 28 165 826 
till 37 554 434, vilket innebär en utspädningseffekt uppgående till högst 
9 388 608 aktier, motsvarande cirka 25,0 procent av röster och kapital i Bolaget. 
Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller 
delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekter genom att sälja sina 
teckningsrätter. 

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
21 – 30 september 2022.

HANDEL MED BTA
Från och med den 21 september 2022 fram till registrering av Företrädes
emissionen hos Bolagsverket.

HANDELSPLATS
Nasdaq Stockholm Small Cap.
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