
 

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oncology 
Venture Sweden AB 
 
Om tilläggsprospektet 
Detta tilläggsprospekt utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudande om att teckna aktier i Oncology Venture 
Sweden AB som har upprättats av styrelsen i Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”), med 
organisationsnummer 559016-3290. Bolaget genomför en företrädesemission med teckningstid 11 – 25 januari 2018. Även 
allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Prospektet godkändes och registrerades av 
Finansinspektionen den 4 januari 2018. Finansinspektionens diarienummer är 17-20723. Prospektet offentliggjordes den  
4 januari 2018 och finns att tillgå på bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor (.www.oncologyventure.com. och 
.www.aktietorget.se.). 
 
Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas som en del av prospektet. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 
2 kap. 34 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument (”LHF”) och är den 22 januari 2018 godkänt och 
registrerat av Finansinspektionen. Finansinspektionens diarienummer för tilläggsprospektet är 18-1257. Datum för 
offentliggörande av tilläggsprospektet är den 22 januari 2018. 
 
Detta tilläggsprospekt har upprättats med anledning av att: 
 

- Oncology Venture, den 15 januari 2018, efter det att Finansinspektionen godkänt Oncology Ventures prospekt, 
offentliggjorde ett pressmeddelande avseende de initiala slutsatserna från en DRP-studie gällande en fas 3 TKI-
produkt från Big Pharma. I studien av biopsidata från njurcancerpatienter - där DRP-resultat jämfördes med 
resultaten från kliniska studier - kunde ett konsekvent resultat ses. Baserat på detta är bolagets målsättning nu 
att vidareutveckla läkemedlet och dess DRP till kommersiell framgång. 

 
Den tillkommande informationen läggs i Oncology Ventures prospekt på nedan angivna sidor: 
 
Sida 5, B.3 ”Verksamhet” 
Följande mening i tredje stycket under B.3 ersätts i prospektet: Meningen ”OV-SPV2 ApS har inlicensierat en TKI-hämmare 
från Big Pharma-bolaget Novartis Pharma AG för behandling av cancer med hjälp av DRP® och Bolaget har en möjlighet 
att slutligt inlicensiera produkten när DRP® har validerat denna. OV-SPV2 ApS kommer att genomföra ett snabbt test av 
användbarheten av DRP® och beroende på resultat ansöka om ”end of phase 2”-möte med FDA gällande TKI-
hämmaren.” ersätts med ” OV-SPV2 ApS har inlicensierat en TKI-hämmare från Big Pharma-bolaget Novartis Pharma AG 
för behandling av cancer med hjälp av DRP® och Bolaget har valt att nyttja licensoptionen för TKI-hämmaren till följd av 
initiala data presenterade i januari 2018.” 
 
Sida 20, ”Oncology Venture har nyligen gjort stora framsteg, bl.a. genom att ha…” 
Följande punkt läggs till sist i punktlistan: 

 Meddelat initiala slutsatser från en DRP®-studie gällande TKI-hämmaren från Novartis, vilka visade ett 
konsekvent resultat. 

 
Sida 21, ”VD Peter Buhl Jensen har ordet” 
Följande meningar i prospektets VD-ord (rad 7-11 i stycket två) ersätts med nedanstående: ”Första delen ger tillåtelse att 
på förhand pröva om DRP® kan identifiera vilka patienter som gynnas av behandling med TKI i en fas 3-studie i njurcancer. 
Biopsidata från 150 patienter ifrån studien ska analyseras med vår DRP®-teknologi och blindat förutsäga vilka av 
patienterna som hade effekt av läkemedlet. Om DRP® kan göra detta är vår avsikt naturligtvis att ingå den andra delen 
av avtalet eftersom vi därmed har en exceptionell riskreducerad möjlighet att utveckla effektiva cancerbehandlingar.” 
ersätts med ”Första delen gav oss tillåtelse att på förhand pröva om DRP® kunde identifiera vilka patienter som gynnas 
av behandling med TKI i en fas 3-studie i njurcancer. Biopsidata från 150 patienter ifrån studien analyserades med vår 
DRP®-teknologi och de initiala slutsatserna visar ett konsekvent resultat. Vi har därför beslutat att nyttja licensoptionen 
avseende TKI-produkten och TKI-produkten kommer att vara den starkaste och mest avancerade i Oncology Ventures 
pipeline, med klar effekt i flera cancertyper. Jag är övertygad att vi kan utveckla TKI:n till kommersialisering och när vi väl 
fått det fulla datapaketet kan vi fortsätta utveckla DRP® till ett användbart verktyg för klinisk vägledning till att förutsäga 
patienters nytta av läkemedlet.” 
 
 
 



 

Sida 22, under rubrik ”Prioriterade aktiviteter” 
Befintlig mening tilläggs i första stycket (rad 1): Efter meningen ”Om TKI-datan är positiv kommer bägge produkter att 
framgångsrikt ha förutspåtts av DRP® och således vara kraftigt riskreducerade.” läggs följande mening till ”Oncology 
Venture meddelade i januari 2018 att initiala data från DRP®-studien med TKI-produkten visade att en konsekvent signal 
kunde identifieras gällande TKI-DRP:s förmåga att förutsäga klinisk nytta i fas 3-TKI-studien i njurcancerpatienter.” 
 
Befintliga meningar i första stycket (rad 8-10) ersätts med följande: ”Oncology Venture kommer enligt tidsplan att den 
tredje veckan i januari 2018 offentliggöra data från analys av biopsierna från Novartis TKI-studie i njurcancer. Om datan 
är positiv kommer denna utgöra den mest avancerade produkten i pipelinen och har potential att leda till ett ”End of 
Phase 2” på FDA-mötet.” ersätts med ”Oncology Venture meddelade i januari 2018 att initiala slutsatser från DRP®-
studien med TKI-produkten visade konsekventa resultat. Flera parametrar utvärderades i denna blindade studie och även 
fast vissa ej var statistiskt signifikanta var andra det och en konsekvent signal kunde identifieras gällande TKI-DRP:s 
förmåga att förutsäga klinisk nytta i fas 3-TKI-studien i njurcancerpatienter. Baserat på detta är bolagets målsättning nu 
att vidareutveckla läkemedlet och dess DRP® till kommersiell framgång. TKI-produkten är således den mest avancerade 
produkten i pipelinen och produkten har potential att leda till ett ”End of Phase 2” vid möte med FDA.” 
 
Sida 23, under rubrik ”TKI” 
Under avsnittet ”Aktivitet inledd” ersätts följande mening: Meningen ”Oncology Venture inväntar för närvarande data 
från biopsier från Novartis, vilka beräknas bli tillgängliga den tredje veckan i januari 2018. Bolaget kommer vid denna 
tidpunkt veta om DRP® kan förutspå respondenter, varpå vid positivt utfall Oncology Venture kommer att inleda samtal 
med FDA (amerikanska läkemedelsmyndigheten) avseende en ”end-of-phase 2 meeting request” och därefter kan 
Bolaget kommunicera framtiden avseende TKI-hämmaren.” ersätts med ”Initiala slutsatser från DRP®-studien med TKI-
produkten visade ett konsekvent resultat. Flera parametrar utvärderades i denna blindade studie och även fast vissa ej 
var statistiskt signifikanta var andra det och en konsekvent signal kunde identifieras gällande TKI-DRP:s förmåga att 
förutsäga klinisk nytta i fas 3-TKI-studien i njurcancerpatienter.” 
 
Under avsnittet ”Ägarskap” läggs följande mening till sist under ”TKI”: ”Oncology Venture meddelade i januari 2018 att 
styrelsen har beslutat att nyttja licensoptionen för TKI-produkten.” 
 
Sida 32, under rubrik ”TKI (OV-SPV2 ApS)” 
Följande meningar ersätts i prospektet: Meningarna ”Oncology Venture har möjlighet att genomföra ett snabbt DRP®-
test på tillgängliga patientbiopsier för att utvärdera om DRP®-verktyget kan identifiera respondenter från de kliniska 
prövningarna.” ersätts med ”Oncology Venture har genomfört ett snabbt DRP®-test för att utvärdera om DRP®-
verktyget kan identifiera respondenter från de kliniska prövningarna. I studien av biopsidata från njurcancerpatienter - 
där DRP®-resultat jämfördes med resultaten från kliniska studier - kunde ett konsekvent resultat ses. Baserat på detta är 
bolagets målsättning nu att vidareutveckla läkemedlet och dess DRP® till kommersiell framgång. Flera parametrar 
utvärderades i denna blindade studie och även fast vissa ej var statistiskt signifikanta var andra det och en konsekvent 
signal kunde identifieras gällande TKI-DRP:s förmåga att förutsäga klinisk nytta i fas 3-TKI-studien i njurcancerpatienter. 
Oncology Venture har beslutat att nyttja licensoptionen för TKI, vars villkor sedan tidigare har förhandlats.” 
 
Sida 35, under rubrik ”OV-SPV2 ApS” 
Följande meningar ersätts i prospektet: Meningarna ”Oncology Venture genomför för närvarande ett snabbt DRP®-test 
på tillgängliga patientbiopsier för att utvärdera om DRP®-verktyget kan identifiera respondenter från de kliniska 
prövningarna. Projektet är ett högriskprojekt och hålls därför separat så att det inte ska påverka Oncology Venture om 
resultaten inte är positiva men styrelsen för Oncology Venture anser att detta är en unik möjlighet att genomföra ett 
riskreducerat utvecklingsprogram av tyrosinkinas-hämmaren om den unika tyrosinkinashämmarens DRP® fungerar. 
Oncology Venture kommer att sublicensiera sin rätt att använda DRP® till OV-SPV2.” ersätts med ”Oncology Venture har 
genomfört ett snabbt DRP®-test för att utvärdera om DRP®-verktyget kan identifiera respondenter från de kliniska 
prövningarna. I studien av biopsidata från njurcancerpatienter - där DRP®-resultat jämfördes med resultaten från kliniska 
studier - kunde ett konsekvent resultat ses. Baserat på detta är bolagets målsättning nu att vidareutveckla läkemedlet 
och dess DRP® till kommersiell framgång. Flera parametrar utvärderades i denna blindade studie och även fast vissa ej 
var statistiskt signifikanta var andra det och en konsekvent signal kunde identifieras gällande TKI-DRP:s förmåga att 
förutsäga klinisk nytta i fas 3-TKI-studien i njurcancerpatienter.” 
 
Följande mening läggs till i prospektet: Efter meningen ”Om resultanten är positiva från den initiala DRP®-analysen avser 
Oncology Venture att co-investera och inbringa detta läkemedel i Bolagets pipeline.” läggs följande mening till ”Oncology 
Venture har beslutat att nyttja licensoptionen för TKI, vars villkor sedan tidigare har förhandlats.” 
 



 

Rätt till återkallelse  
Investerare som, innan tilläggsprospektets offentliggörande, har tecknat aktier i den pågående nyemissionen som 
beskrivs i prospektet har, i enlighet med 2 kap. 34 § LHF, rätt att återkalla sin teckning av aktier inom två arbetsdagar från 
offentliggörandet av detta tilläggsprospekt, det vill säga senast den 24 januari 2018. Härutöver påverkas inte tidsplan 
eller villkor och anvisningar av detta tilläggsprospekt. 
 
Avlämnande av tilläggsprospekt 
Styrelsen för Oncology Venture Sweden AB avlämnar härmed tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet finns att tillgå på 
bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor (.www.oncologyventure.com. och .www.aktietorget.se.). 
 
Hørsholm, den 22 januari 2018 
Styrelsen i Oncology Venture Sweden AB 
 
Duncan Moore – styrelseordförande  
Sanjeevi Carani – styrelseledamot 
Steen Knudsen – styrelseledamot 
Ulla Hald Buhl – styrelseledamot 
Peter Birk – styrelseledamot 
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