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DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER 
INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION 
DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA 
FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. 

 

Lipigon har beslutat om en 
företrädesemission om 25,1 MSEK 

 
Styrelsen för Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) (”Bolaget” eller ”Lipigon”) har, 
villkorat av extra bolagstämmas efterföljande godkännande, beslutat om en 
nyemission av aktier om cirka 25,1 MSEK med företrädesrätt för Lipigons 
aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till 90 
procent av tecknings- och garantiåtaganden. Företrädesemissionen är villkorad 
av att extra bolagsstämma ("Extra Bolagsstämman") godkänner styrelsens 
beslut. 
 
Kapitalanskaffningen i korthet 

• Syftet med kapitalanskaffningen är främst att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen 
av Lipisense-projektet (fas I samt planeringen av fas II).  

• Företrädesemissionen fastställdes till en teckningskurs om 2,15 SEK per aktie. 

• Genom Företrädesemissionen om högst cirka 25,1 MSEK tillkommer högst 11 679 474 nya 
aktier i Bolaget.  

• Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, 
varvid fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av sex (6) nya aktier. 

• Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av Extra Bolagsstämman den 19 maj 
2022, kommer avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen att vara den 1 
juni 2022. Sista dag för handel i Lipigon-aktien inklusive rätt till deltagande i 
Företrädesemissionen kommer att vara den 30 maj 2022. 

• Kallelse till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras separat. 

• Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa under perioden 3–17 juni 2022. 

• Handel med teckningsrätter beräknas äga rum på Nasdaq First North Growth Market 
under perioden 3–14 juni 2022. 
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• Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till 90 
procent av den totala emissionsvolymen.  

 
Bakgrund och motiv för kapitalanskaffningen 
Lipigon utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, där 
fullgod behandling för närvarande saknas eller är begränsad och där det finns ett stort kvarvarande 
behov av nya och effektiva läkemedel.  Inledningsvis fokuserar Bolaget på utveckling av avancerade 
sjukdomar eller genetiskt definierade patientsegment där det tidigt i den kliniska utvecklingen är 
möjligt att identifiera behandlingseffekt. Detta skapar förutsättningar för studier med färre patienter och 
en kortare väg till marknadsgodkännande och därmed en minskad utvecklingsrisk. För indikationer 
som kräver en stor marknadsföringsorganisation avser Bolaget teckna kommersiella avtal med ett 
eller flera större läkemedelsbolag för att säkerställa den mest effektiva vägen till marknaden och 
kommersiell framgång.  
 
För kommersialisering av specialistläkemedel där antalet förskrivande läkare är begränsat har Bolaget 
möjligheten att på egen hand och tillsammans med partners driva utvecklingsarbetet fram till 
produktlansering och därefter bygga upp en egen säljorganisation i utvalda marknader.  
  
I dagsläget fokuserar Bolagets läkemedelsutveckling på fyra läkemedelsprojekt: Lipisense, 
Lipodystrofi, Dyslipidemi och ARDS (sv. andnödssyndrom). Samtliga projekt har, baserat på 
verkningsmekanismen, potential att på längre sikt rikta sig mot bredare indikationer. 
 
Lipisense är det projekt som kommit längst i utvecklingen mot färdigt läkemedel. Projektet inriktar sig 
initialt på att reducera triglycerider hos patienter med kraftigt förhöjda triglyceridnivåer. Det tillståndet 
kan leda till återkommande fall av det livshotande tillståndet akut inflammation i bukspottkörteln, 
pankreatit. Förhöjda triglyceridnivåer innebär också ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och 
fettleversjukdom. Det finns flera sjukdomar där patienterna har kraftigt förhöjda triglycerider och där 
Lipisense kan komma att användas, alltifrån den mycket sällsynta genetiska sjukdomen, familjär 
kylomikronemi (FCS) och den vanligare sjukdomen svår hypertriglyceridemi (SHTG).  
 
För båda indikationerna, FCS och SHTG, räcker det med att Bolaget kan visa att triglycerid-
minskningen är kliniskt relevant och att läkemedlet är tillräckligt säkert för att Bolaget ska få ett 
marknadsgodkännande. I den planerade första kliniska studien med Lipisense räknar Bolaget med att 
de friska studiedeltagarna som fått en dos av Lipisense kommer att uppvisa en sänkning av 
triglyceridnivåerna. 
 
Läkemedelskandidaterna inom Lipisense-projektet har testats i prekliniska modeller med god effekt. 
Tester av säkerhet och tolerabilitet har slutförts utan anmärkning. Bolaget äger alla rättigheterna till 
Lipisense-projektets substanser och har godkännande att påbörja en klinisk fas I-studie med Lipisense 
under första halvåret 2022, med beräknad top line-data under det första halvåret 2023. Syftet med 
studien är primärt att utvärdera farmakokinetiska egenskaper, säkerhet och tolerabilitet av Lipisense i 
friska frivilliga försökspersoner. I den första delen av kliniska studien där friska studiedeltagare får en 
dos av Lipisense räknar Bolaget med att effektmått i form av sänkta triglyceridnivåer kommer att 
uppvisas. I den andra delen av studien, så upprepas dosering av läkemedelskandidaten.  
 
Styrelsen har beslutat att genomföra föreliggande Företrädesemission för att säkerställa fortsatt 
framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Syftet med 
Företrädesemissionen är främst att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av Lipisense fas I 
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(MAD-studier) och planeringen av fas II. En mindre del reserveras till de andra tre 
läkemedelsprojekten. Lipigon har även möjlighet att utöka sin projektportfölj med främst nya 
utvecklingsprojekt från egen forskning.  
 
Användning av emissionslikvid 
Den sammanlagda nettolikviden (upp till cirka 21,2 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader och 
ersättning för garantiåtagande om totalt cirka 3,9 MSEK) avses användas till följande ändamål 
angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning: 

 
• Klinisk utveckling Lipisense fas I (MAD-studier): cirka 70 procent 
• Planering Lipisense fas II: cirka 5 procent 
• Förstärkning av rörelsekapital samt övriga projekt: cirka 25 procent 

 
Företrädesemissionen 
Den 3 maj 2022 beslutade styrelsen för Lipigon, förutsatt Extra Bolagstämmas godkännande, om 
Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen kommer högst 11 679 474 nya aktier att 
emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst cirka 1 316 132,96 SEK. 
Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,15 SEK per aktie. Efter att kapitalanskaffningen 
genomförts kommer antalet aktier i Lipigon att uppgå till högst 21 412 372, och aktiekapitalet kommer 
att uppgå till högst cirka 2 412 910,77 SEK. Genom Företrädesemissionen kommer Lipigon tillföras 
cirka 25,1 MSEK före transaktionskostnader. 
 
Under förutsättning av Extra Bolagsstämmans godkännande kommer avstämningsdagen för rätt att 
delta i Företrädesemissionen att vara den 1 juni 2022 och teckningsperioden för 
Företrädesemissionen beräknas löpa mellan 3–17 juni 2022. Sista dag för handel i Lipigon-aktien 
inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen kommer att vara den 30 maj 2022. 
 
Aktieägare som på avstämningsdagen, den 1 juni 2022, är registrerade aktieägare i Bolaget har 
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. 
Aktieägare kommer att erhålla en teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem teckningsrätter berättigar 
till teckning av sex nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning 
av aktier utan stöd av teckningsrätter.  
 
Företrädesemissionen innebär en utspädningseffekt om högst cirka 54,5 procent i förhållande till 
antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Ett informationsmemorandum avseende 
Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början. 

 
Tecknings- och garantiåtaganden  
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,5 MSEK (motsvarande cirka 18 procent av 
Företrädesemissionen). Bolaget har erhållit garantiförbindelser från investerarkonsortiet, bestående av 
kvalificerade investerare, om cirka 18,1 MSEK (motsvarande cirka 72 procent av 
Företrädesemissionen). Företrädesemissionen omfattas därmed till 90 procent av tecknings- och 
garantiåtaganden. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om 10 procent av det 
garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som 
ingåtts. 
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Preliminär tidplan för kapitalanskaffningen (alla datum hänför sig till 2022) 
 

19 maj Extra Bolagsstämma för beslut om Företrädesemissionen 

30 maj  Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i 
Företrädesemissionen 

31 maj  Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i 
Företrädesemissionen 

1 juni  Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga 

aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att 
erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i 
Företrädesemissionen 

2 juni  Publicering av informationsmemorandum 

3–14 juni  Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market 

3–17 juni Teckningsperiod i Företrädesemissionen 

Omkring den 22 juni Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen 

 
Rådgivare 
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare 
till Lipigon i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i 
samband med Företrädesemissionen. 
 
För ytterligare information 
Stefan K. Nilsson, VD 
Tel: +46 05-78 17 68 
E-post:  stefan@lipigon.se 
 
Denna information är sådan som Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 3 maj 2022 kl.18:45 CEST. 

 
Om Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) 
Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i 
kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 
års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge 
särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot 
bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av 
fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-
läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen 
lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi 
(allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se. 
 
Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser 
är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. 
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Om Stockholm Corporate Finance AB 
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster 
inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv 
(M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv 
svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och 
investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står 
under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. 
För mer information se: www.stockholmcorp.se. 
 
Viktig information 
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara 
föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta 
pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana 
begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något 
erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. 
 
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller 
teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, 
kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller 
någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte 
skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder 
än de som krävs enligt svensk lag. 
 
Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, 
sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Lipigon. Detta dokument 
har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-
medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten 
enligt prospektförordningens (2017/1129) mening. 
 
Framåtriktade uttalanden 
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, 
övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella 
situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna 
där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. 
Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord 
som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller 
”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i 
detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare 
antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade 
uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara 
korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål 
för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de 
som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, 
osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser 
skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom 
sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade 
uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida 
exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller 
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revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt 
beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, 
åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid 
dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon 
skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade 
uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till 
innehållet i detta pressmeddelande. 
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