
Affär för att teckna aktieroch även Hansa Medical 
Den 5 mars 2014 fastställde en fenomenal General Satisfying av Hansa Medical attgenomföra en helt ny 

utgåva av visa till företrädesrättigheter för företagetBLUJFÊHBSFJ TZGUF BUU mOBOTJFSB 

HFOPNGÚSBOEF BW GBT ** TUVEJFS NFEBolagets läkemedelskandidat IdeS för behandling av 

njurhårtransplantation,och för att ytterligare skapa ytterligare skyltar för IdeS. 

Affären utgör ett optimum av 3 704 229 aktier och dessutom uppgår medlemskostnaden tilltill 10 kr, 

vilket innebär att Hansa Medical ingår fullt ut vid fullteckning37 042 290 kr före problempriser.  

Erbjöd att Erbjudandetfulltecknat, kommer variationen av aktier i verksamheten att höjas med 3 704 

229 aktiertill 25 929 603 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 14 procent avkapital och röster. 

Erbjuds att Erbjudandet är fulltecknat kommeraktiekapitalet ska ökas med 3 704 229 kr. 

Hansa Medicals två största innehavare, Bo Håkansson via bolag och ävenNexttobe AB har faktiskt åtagit 

sig att teckna sina motsvarande aktier avDet nya aktieproblemet, totalt 71,8 procent. Bolaget har 

faktiskt också kommit överens om en bekymmersgaranti med Bo Håkansson och Nexttobe AB avseende 

den komponent som ej äromfattas av medlemsdedikationerna, 28,2 procent.  

För problemgarantinbetalning av totalt cirka 0,8 miljoner kronor utgår. 
Kapitalister uppmanas därför att teckna aktier i enlighet med villkoren i ProTQFLUFU 

'VMMTUÊOEJHU1SPTQFLUMOOTUJMMHÊOHMJHUWJBXXX IBOTBNFEJDBM DPNLund den 17 mars 

2014) BOTB.FEJDBM "# QVCMStyrelsenEn finansiell investering i lösningarSensibiliserade människorFör 

15-30 procent av patienterna som väntar på njurtransplantationantikroppar mot HLA en barriär för 

hårtransplantation.  

Dessa patienter kallasHFOFSFMMUGÚSTFOTJUJTFSBEF% 

ÌEFTTBQBUJFOUFSNBUDIBTNPUFOTQFDJmLEPOBUPSJEFOUJmFSBTHÌOHQÌHÌOHEPOBUPSTQFDJmLBBO

UJLSPQQBS% 4 "TPNmetoder att det donerade organet snarare ges till ytterligare en patient på 

väntelistan.Hårtransplantation av dessa individer är svårt eftersom antikropparna går till faraatt starta 

ett intensivt förnekande som förmodligen äventyrar detanvändbar bidragit till det transplanterade 

organet.  

Flera animeradeklienter hänvisas av det skälet till år av dialys med betydande farorinfektioner, 

hjärtsjukdomar samt en märkbart minskad livslängd.  

I dagmOOT JOHFO FUBCMFSBE CSB NFUPE GÚS BUU TOBCCU PDI FGGFLUJWU TÊOLBantikroppsnivåer 

före transplantation. På ett par störretransplantationsenheter i USA gör specifikt transplantation möjlig 

av vissaplockade sensibiliserade individer med såväl tidskrävande som dyr förbehandling med 

intravenös gammaglobulin eller plasmaferes.  

DessaNFUPEFSIKÊMQFSFOEBTUFUUGÌUBMQBUJFOUFSPDIEFUTUPSBnFSUBMFUÊSIÊOWJTBEFför 

dialys.IdusImmunoglobulin G-nedbrytande enzym av Streptococcus pyogenes, IdeS,ÊSFUUFO 

[ZNTPNNZDLFUTQFDJmLUJOBLUJWFSBS * H( BOUJLSPQQBS% POBUPSTQFDJmLBBOUJLSPQQBS% 4 

"IPTTFOTJUJTFSBEFQBUJFOUFSÊSBW * H (UZQPDI.Hansa Medicals terapiteknik består av en intravenös 

engångsdos.med IdeS i samband med njurtransplantation. IdeS har potential att tas 



bort.antikroppshinder inom minuter samt därmed tillåta.transplantation för dessa personer som sällan 

kan ges en transplantation.fastnar dock på dialys på obestämd tid. 


