
 

Coegin News har intervjuat Tore Duvold, verkställande direktör i 
Coegin Pharma AB, inför den kommande företrädesemissionen 
 
Den 12 januari 2022. 
 
I samband med den kommande företrädesemissionen i Coegin Pharma AB så publicerar 
Coegin News en VD-intervju där Tore Duvold ger sin syn på bolaget och den kommande 
företrädesemission. 

Det var ju en minst sagt händelserik höst för Coegin Pharma med förändringen från att vara ett bolag till 
att idag vara en grupp med totalt fyra bolag. Vill du berätta mer om tanken med portföljbolagen? 
 
Bildandet av portföljbolagen ger oss riktigt bra förutsättningar för att finansiera våra läkemedelsprojekt 
separat och samtidigt skydda Coegins befintliga aktieägare. För att få bättre förutsättningar för separata 
finansieringar av portföljbolagen har vi bildat två norska bolag, Avexxin Oncology och Reccura Therapeutics, 
och ett svenskt bolag, Follicum. Genom de norska bolagen får vi tillgång till den norska kapitalmarknaden. 
Detta underbyggs också av att vi har en norsk, välrenommerad forskare i vår organisation, Berit Johansen. 
 
Och nu gör ni en emission. Varför?  
 
Emissionen vi gör nu är begränsad och helt enligt vår strategiska plan som vi har kommunicerat tidigare. Den 
ger oss goda möjligheter för att både utveckla och särkapitalisera de tre portföljbolagen på ett effektivt sätt 
och det ger styrka i förhandlingarna med potentiella partners för FOL005 och AVX001.  
 
Ni gör en kombinerad riktad emission och företrädesemission. Berätta mer om bakgrunden till detta 
beslut. 
 
Kapitalmarknaden är otroligt tuff idag och det har drabbat techbranschen, inklusive biotech, hårt. Det är få 
tillväxtföretag som har kunnat försvara sina tidigare börsvärden. Många av dessa företag är idag kraftigt 
undervärderade. Det är också svårt att få in stora, långsiktiga investerare. Många bolag gör emissioner med 
stor utspädning som drabbar befintliga aktieägare. Vi har arbetat intensivt med planeringen av emissionen 
och etableringen av portföljbolagen under en längre tid och tack vare det har vi ett begränsat kapitalbehov 
idag. Vi gör en väl genomtänkt emission där vi tar in en strategisk, långsiktig ägare med Alveco Invest. Vi vill 
samtidigt också ge våra befintliga aktieägare möjlighet att ta del av samma erbjudande.   
 
Varför valde Alveco Invest att investera i just Coegin?   
 
De ser en tydlig uppsida i Coegin och tror starkt på oss i ledningen, vår affärsmodell och vår breda pipeline. 
Vi har två unika, validerade plattformar och hela sju läkemedelsprojekt, varav fyra är redo för klinisk fas II 
studier.   
 
Hur kommer emissionslikviden att användas? 

Cirka 20 procent kommer att användas till rörelsekapital. Cirka 55 procent kommer att användas till support 
av portföljbolag i utveckling av projekt samt affärsutveckling och finansieringsarbete. Cirka 25 procent 
kommer att användas till support och vidareutveckling av resursnav för portföljbolagen. Enligt vår planering 
ska medlen från en fulltecknad emission täcka hela kapitalbehovet för 2023.   

Då har ni god tid på er att ta läkemedelsprojekten vidare till partnerskap, utlicensering eller 
försäljning. Hur ser du på framtiden? 
 
Vi räknar med en riktigt spännande och positiv tid framöver. Jag ser att Coegin Pharma har en stor 
tillväxtpotential med hela tre portföljbolag, varav två befinner sig i klinisk fas. Vi har Avexxin med ett 
potentiellt banbrytande koncept för cancerbehandling. Reccura fokuserar på hudcancer som i dag främst 
behandlas genom kirurgi. Och Follicum har ett projekt som jag tror kan bli en ”golden standard” för 
behandling av håravfall på en enorm marknad. Vi har ett stort intresse från potentiella partners som vi har 
löpande dialog med. Vår nya affärsmodell ger oss en låg burnrate i moderbolaget och fler möjligheter för 
exit och särfinansiering. Därför ser jag mycket positivt på framtiden. 
 


