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OM EMPLICURE
Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan
godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på
läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Det helägda dotterbolaget
Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med vitt nikotin för oralt bruk som första produkt.

VD HAR ORDET
TVÅ VIKTIGA MILSTOLPAR INOM RÄCKHÅLL
Våra projekt utvecklas enligt plan och vi har under det första
kvartalet tagit stora och viktiga steg i arbetet med att
vidareutveckla och optimera formuleringarna i våra två
huvudprojekt, Amp01 och Empli03.
Utvecklingen i båda verksamheterna visar kon-tinuerligt att en
av de avgörande styrkorna hos våra patenterade biokeramer
är hur vi kan skapa, modulera, styra och kontrollera olika
frisättningsprofiler.
Produkterna inom Amp01 och Empli03 utvecklas inom två
verksamheter men på gemensam plattform vilket ger oss fler
affärsmöjligheter och synergifördelar inom såväl produkt.
utveckling som inom IP, detta då vi kan använda våra framsteg
för att utveckla ny IP inom flera produktområden.
Parallellt med produktutvecklingen fortsätter diskussioner om
utlicensiering med ett antal intressenter för Amp01 och
planering av inledande diskussioner om licens- och
samarbetsavtal för Empli03.
AMP01
Amp01-projektet består av nikotinprodukter till konsument
och bygger på egna nikotinspecifika patent. Amp01 är en torr
nikotinformulering med unika frisättningsprofiler av nikotin
och smakämnen, där utvecklingen mot färdig produkt görs
inom Amplicon AB.
Inom Amp01 har vi både tagit fram olika smakformuleringar
som ska ingå i den slutliga produkten, utvärderat olika
alternativ för produktion i större skala och lämnat in en ny
patentansökan per den 1 april.

Emplicure har utvecklat och dokumenterat den formulering
som skall användas i den kliniska studien med Empli03. Stuien
är en farmakokinetisk studie där koncentration av buprenorfin
mäts i blodet hos ett mindre antal friska frivilliga personer.
Målet med studien är dels farmakokinetisk dokumentation av
Empli03 och dels dokumentation av Emplior-plattformen i
människa.
Vi bedömer att kunna presentera resultat från den kliniska
studien under hösten i år. Resultaten kommer att användas
som underlag för en regulatorisk konsultation med FDA och
för affärskontakter avseende både Empli03 och
Emplior-plattformen.
PATENT
Under kvartalet har vi fått förhandsinformation om flera
patent-godkännanden för plattformen Emplihale avseende
inhalation av läkemedel och nikotin. Detta ger ytterligare
styrka i vår projektportfölj och våra kommande projekt. Vi
bedömer att vårt IP-skydd är starkt, och att vi därmed kommer
ha goda förutsättningar i diskussioner med potentiella
licenstagare och andra affärspartners.
FINANSIERING
I samband med noteringen på Nasdaq First North i somras tog
vi in 40 MSEK i en övertecknad unitemission för att ta Empli03
igenom en klinisk studie och för att utveckla Amplicon och
organisationen.

Tillsammans med tidigare utveckling av en ändamålsenlig
biokeram med frisättningsprofiler för nikotin innebär detta att
vi kommit allt närmare en färdig produktprofil.

Nu levererar vi på på detta och tar in via teckningsoptionerna
av serie TO1 in finansiering för att accelerera utvecklingen av
Empli03, fortsätta färdigställandet av Amp01 till färdig
produkt, driva affärsutvecklingen i verksamheten och fortsätta
utveckla vår portfölj med projekt inom båda verksamheterna
läkemedelsutveckling och konsumentprodukter.

Under juni i år kommer vi presentera två produkter inom
Amp01-projektet med olika smakformuleringar vid det
internationella Global Forum on Nicotine i Warszawa.

Vi ser fram emot ett år fyllt av framsteg där vi ska fortsätta
utveckla våra produkter snabbt och målmedvetet samt
leverera på det förtroende våra aktieägare har visat oss.

EMPLI03
Empli03-projektet består av en läkemedelskandidat mot
kronisk smärta där vi under kvartalet färdigställt den slutliga
formuleringen som ska användas i den kliniska studien.
Empli03 är en buckal tablett (tablett som läggs under läppen)
som innehåller den aktiva substansen buprenorfin, en mildare
opioid, och som har missbrukningsförsvårande egenskaper.

Hälsningar, Torbjörn W. Larsson
VD Emplicure

Utöver detta har vi framgångsrikt fört över tillverkningsmetoden till Quotient Sciences i UK som är vår partner för
tillverkning av de tabletter som ska utvärderas i den kliniska
studien. Denna överföring var en viktig milstolpe inför den
kliniska studien och vi har dessutom utvecklat och
dokumenterat metoder inom produktion och analys för
Empli03.
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UTNYTTJA TECKNINGSOPTIONER
Villkor

För varje en (1) teckningsoption av serie TO1 i Emplicure kan innehavaren teckna en (1) ny
aktie i Emplicure

Teckningskurs

2,09 SEK per aktie

Utnyttjandeperiod

29 april 2022 till och med den 13 maj 2022

Sista dag för handel

11 maj 2022

Betalning

Betalning sker i samband med anämlan om nyttjande

TECKNING GENOM UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER
Du innehar teckningsoptioner av serie TO1.
För varje en (1) teckningoption av serie TO1
som du innehar kan du teckna en (1) ny aktie
till en kurs om 2,09 SEK per aktie.

En (1)
teckningsoption
av serie TO1

Berättigar till

En (1)
ny aktie

Exempel:
Du innehar 100 stycken teckningsoptioner av serie TO1.
Hundra (100)
teckningsopioner
av serie TO1
1

SEK 209
(100 x 2,09)

Erhåller du

Hundra (100)
nya aktier

HAR DU TECKNINGSOPTIONERNA HOS DIN FÖRVALTARE ELLER ÄR DU DIREKTREGISTRERAD
TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE?
Förvaltarregistrerad teckningsoptionsinnehavare (depå hos t.ex. Mangold/Avanza/Nordnet)
Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker i
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Notera att
förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO1 i god tid innan
utnyttjandeperioden avslutas.

Betalning sker i enlighet med
instruktioner från förvaltare.

Du har ett VP-konto (dvs, direktregistrerade teckningsoptioner)
De teckningsoptionsinnehavare som har TO1 på ett VP-konto tecknar
sig direkt via anmälningssedel till Mangold (www.mangold.se/
aktuella-emissioner). Anmälan skickas via mail till
emissioner@mangold.se enligt instruktion på anmälningssedel.

Teckningslikviden ska vara Mangold
tillhanda senast den 13 maj 2022.

NOTERA ATT DE TECKNINGSOPTIONER SOM INTE AVYTTRAS ELLER UTNYTTJAS FÖR TECKNING AV NYA AKTIER KOMMER
ATT FÖRFALLA VÄRDELÖSA. FÖR ATT DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1 INTE SKA FÖRFALLA KRÄVS ATT DU AKTIVT
TECKNAR AKTIER ALTERNATIVT SÄLJER DINA TECKNINGSOPTIONER I GOD TID INNAN UTNYTTJANDEPERIODEN AVSLUTAS.

