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Inbjudan till teckning av aktier

”Med nuvarande behandlingar har man inte 
lyckats bota patienter med autoimmuna  
sjukdomar. TOL2, vår läkemedelskandidat,  
har i en autoimmun sjukdomsmodell visats  
göra just det…” 



VIKTIG INFORMATION
Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Toleranzias memorandum och innehåller 
inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Varje beslut att investera i Toleranzia bör grunda sig på en bedöm-
ning av innehållet i memorandumet i dess helhet, vilket efter godkännande kommer finnas tillgängligt på www . toleranzia.com

Erbjudandet i sammandrag

Sista dag för handel inkl. teckningsrätt: 7 februari 2018

Avstämningsdag: 9 februari 2018

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget äger 
företräde att teckna aktier. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) 
teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningstid: 14 – 28 februari 2018

Teckningskurs för aktie: 3 SEK

Handel med teckningsrätter: På AktieTorget under perioden 14 – 26 februari 2018

Handel med BTA: På AktieTorget under perioden 14 februari 2018 tills Bolagsverket registrerat  
Nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring slutet av mars. 

Antal aktier i erbjudandet: 7 992 814 aktier

Antal aktier innan emission: 7 992 814 aktier

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,4 MSEK från 
nuvarande ägare, Robert Joki, och garantiåtaganden om cirka 16,8 MSEK 
av fonderna Formue Nord Markedsneutral och Modelio Equity.

Emissionsvolym: 23 978 442 SEK

ISIN-kod aktier: SE0007438577

ISIN-kod teckningsrätter: SE0010833343

ISIN-kod BTA: SE0010833350 



VD-ord
Genom nuvarande nyemission tar 
Toleranzia ett stort steg mot klinisk 
utveckling av ett nytt läkemedel 
som på ett effektivt och långtids-
verkande sätt kan behandla och 
möjligen även helt bota patienter 
med myastenia gravis, en patient-
grupp som idag saknar effektiv 
behandling. Vår läkemedels-
kandidat, TOL2, utvecklas mot 
myastenia gravis som är en auto-
immun sjukdom som leder till 

allvarlig muskelsvaghet och en svår livssituation med försämrad 
livskvalitet för patienten.  

För TOL2 har Toleranzia beviljats särläkemedelsstatus (Orphan 
Drug Designation) i USA, vilket medger betydande marknadsex-
klusivitet samt omfattande hjälp från regulatoriska myndigheter. 
Förutom de rent regulatoriska fördelarna är marknaden för 
särläkemedel mycket gynnsam kommersiellt. Vi bedömer att 
peak-sales för orphan-sjukdomen myastenia gravis kan uppgå till 
cirka 1,2 miljarder USD.   

”Vi bedömer att peak-sales för 
orphan-sjukdomen myastenia gravis  

kan uppgå till cirka 1,2 miljarder USD.”

Myastenia gravis är en av många autoimmuna sjukdomar 
– det finns ca 100. Dessa är i regel kroniska tillstånd som kan ge 
betydande funktionsnedsättning. Vårt immunsystem reagerar nor-
malt bara mot främmande, ej kroppsegna, ämnen såsom bakterier 
och virus eller cancerceller. Autoimmunitet innebär att immunför-
svaret reagerar felaktigt – intolerant – mot kroppens 
egna beståndsdelar.  

Med nuvarande behandlingar har man inte lyckats återställa 
tolerans i immunsystemet och därmed bota patienter med auto-
immuna sjukdomar. TOL2, vår läkemedelskandidat har i en auto-
immun sjudomsmodell visats göra just det och vi hoppas därför 
att vi med TOL2 ska kunna erbjuda patienter med myastenia gravis 
en säker, effektiv och förhoppningsvis botande behandling.    

Med Toleranzias toleransteknologi har vi som målsättning att 
utveckla säkra och effektiva läkemedel som endast oskadliggör de 
specifika delar av immunsystemet som ger upphov till den auto-
immuna sjukdomen. Därmed bevaras helt och hållet immun-
systemets livsviktiga förmåga att skydda mot infektionssjuk-
domar och att hindra cancerutveckling. 

Genom nuvarande emission får vi resurser till att genomföra flera 
värdehöjande aktiviteter såsom storskalig produktion av TOL2 
samt toxikologi- och säkerhetsstudier och förberedelser av kliniska 
prövningar i människa. Därutöver kan vi inleda både stabilitets-
studier och arbetet med att formulera läkemedlet på bästa sätt. 
Via emissionen räknar vi med att 2019 stå väl rustade för att starta 
kliniska studier på patienter med myastenia gravis. 

”Via emissionen räknar vi med  
att 2019 stå väl rustade för att  

inleda kliniska studier på 
patienter med myastenia gravis.” 

Toleranzia består av ett kompetent, engagerat och målinriktat 
team och bakom den operativa verksamheten finns världsledande 
expertis samt en styrelse med stor erfarenhet och bred kunskap 
inom autoimmuna sjukdomar och utveckling av kommersiell verk-
samhet. Toleranzias team har som vision att kunna erbjuda patien-
ter en ny, säker och effektiv behandling och möjlighet att bota svåra 
autoimmuna sjukdomar. Det är en viktig ledstjärna i vårt arbete.  

Inom tre år är det min förhoppning att vi framgångsrikt har 
genomfört en klinisk fas I/IIa-studie i myastenia gravis och har 
ingått avtal med ett ledande läkemedelsföretag som slutför de 
kliniska studierna och tar TOL2 till marknaden. Parallellt har vi 
identifierat och påbörjat preklinisk utveckling av en ny läkemedels-
kandidat inom ytterligare en autoimmun sjukdom där det 
medicinska behovet fortfarande är mycket stort.  

Jag vill önska både befintliga aktieägare och nya intressenter varmt 
välkomna att deltaga i Toleranzias nyemission! 

Charlotte Fribert
Verkställande direktör



Motiv för nyemission
Toleranzia avser via Nyemissionen att anskaffa kapital för 
att genomföra en storskalig produktion av läkemedels-
kandidaten TOL2, genomföra toxikologi- och säkerhetsstudier 
av TOL2, förbereda inför kliniska prövningar av TOL2 i 
människa, samt genomföra erforderlig affärsutveckling 
och övrig löpande verksamhet. 

Emissionslikvidens användande 
Vid fulltecknad Nyemission tillförs Bolaget cirka 24 MSEK 
före emissionskostnader. Toleranzia har erhållit tecknings-
förbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 19,2 MSEK. 
Den totala emissionslikviden om cirka 24 MSEK är (efter 
finansiering av emissionskostnader om totalt cirka 3,9 MSEK, 
varav garantikostnader utgör cirka 1,8 MSEK) avsedd att 
användas för att finansiera ovanstående arbete.  

Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet 
inte är tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 
12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta 
memorandum. Underskottet uppgår till 18,5 MSEK. Rörelse-
kapitalbehov bedöms uppkomma under det andra kvartalet 
2018. För att tillföra Bolaget 
rörelsekapital genomför Toleranzia nu en nyemission om 
cirka 24 MSEK. För att Bolaget ska tillföras tillräckligt med 
rörelsekapital för att kunna driva den löpande verksamheten 
i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att 
Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs 
åtminstone cirka 18,5 MSEK genom Nyemissionen.  

Toleranzia har, via skriftliga avtal, erhållit tecknings-
förbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 19,2 MSEK, 
vilket innebär att Nyemissionen är säkerställd till 80 procent. 
Av emissionsbeloppet har teckningsförbindelse om cirka 

2,4 MSEK erhållits från nuvarande ägare, Robert Joki, och 
garantiåtaganden om cirka 16,8 MSEK erhållits av fonderna 
Formue Nord Markedsneutral och Modelio Equity. För 
emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt 
cirka 1,8 MSEK. Dessa åtaganden har inte säkerställts via 
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en 
eller flera teckningsåtagare eller emissionsgaranter inte skulle 
fullgöra sina åtaganden kan det hända att Bolaget inte skulle 
tillföras tillräckligt med kapital efter att emissionskostnader 
har finansierats för att täcka sitt underskott och driva 
utvecklingen i önskvärd takt.  

Utöver ovan nämnda teckningsförbindelser kan ytterligare 
teckningsförbindelser komma att ingås. Huvudägarna i  
Bolaget, GU Ventures AB och MIVAC Development AB,  
samt styrelseledamoten Klementina Österberg har åtagit 
sig att vederlagsfritt överlåta samtliga eller en del av sina 
blivande teckningsrätter i Nyemissionen till av Corpura 
Fondkommission AB anvisade personer villkorat av att dessa 
personer åtar sig att teckna aktier i Nyemissionen. Sådana 
teckningsåtaganden har ännu inte ingåtts, men som mest kan 
2 048 578 teckningsrätter komma att överlåtas på detta sätt. 
Ingen ersättning kommer utgå till tecknarna eller överlåtarna. 
Likvid kommer inte säkerställas på förhand. Anledningen 
till överlåtelsen av teckningsrätter från GU Ventures AB och 
MIVAC Development AB är att dessa bolag är majoritetsägda 
av svenska staten och att bolagens statliga uppdrag är att 
investera i tidiga faser i nya idéer och i nya företag för att  
kommersialisera kunskap och kompetens från landets  
lärosäten. GU Ventures AB och dess dotterbolag MIVAC  
Development AB har därigenom ingen möjlighet att  
fortsatt investera statligt kapital i Toleranzia.



Bakgrund
Autoimmuna sjukdomar utgör en grupp på ca 100 olika 
sjukdomar, som orsakas av att kroppens immunsystem 
felaktigt angriper och förstör kroppsegna ämnen och vävnader. 
Det finns idag ingen bot för denna grupp sjukdomar och därför 
föreligger ett mycket stort medicinskt behov av nya och bättre 
behandlingsmetoder, som kan återskapa patientens tolerans 
mot de kroppsegna beståndsdelar som angrips vid den 
autoimmuna sjukdomen. 

Toleranzia utvecklar läkemedel som utnyttjar immun-
försvarets egen kraft och därför har möjlighet att möta det 
stora medicinska behovet av nya och bättre behandlingar 
för autoimmuna sjukdomar. 

Toleranzias teknologi innefattar design och framtagning av 
unika biologiska läkemedel som kallas tolerogener, vilka 
baseras på sjukdomsspecifika, kroppsegna proteiner. Vid 
behandling oskadliggör dessa tolerogener endast den del 
av immunsystemet som felaktigt angriper kroppsegna 
ämnen medan övriga delar av vårt immunförsvar, såsom 
den livsviktiga förmågan att bekämpa infektionssjukdomar 
och att hindra cancerutveckling, lämnas helt intakta. Som 
ett resultat av behandlingen kommer de angripna ämnena 
åter att tolereras och deras funktion i kroppen att återställas. 
Nuvarande terapier är inte sjukdomsspecifika utan påverkar 
alla delar av vårt immunförsvar vilket medför risk för 
allvarliga infektioner och andra negativa biverkningar.

Läkemedlen är specifika för varje enskild autoimmun sjukdom. 
Toleransteknologin, som är mycket flexibel, bygger på att man 
först identifierar proteindelar som är specifika för en viss sjuk-
dom och därefter konstruerar ett helt nytt biologiskt läkemedel 
som består av de sjukdomsspecifika proteindelarna. Utöver 
Toleranzias primära indikation, myastenia gravis, har Bolagets 
läkemedelskandidater även utvärderats mot andra auto-
immuna sjukdomar. Positiva behandlingseffekter har därvid 
även uppnåtts i relevanta djurmodeller av diabetes typ 1, 
reumatoid artrit och multipel skleros. Detta validerar att 
Toleranzias teknologi har en bred användbarhet för utveckling 
av nya terapier inom en rad olika autoimmuna sjukdomar.

I oktober 2016 meddelade Toleranzia att Bolaget utökat 
möjligheterna att behandla patienter med myastenia gravis 
genom att tillsammans med internationell expertis inom 
myastenia gravis vid Hellenic Pasteur Institutet ha identi-
fierat, tillverkat och genomfört initiala tester av en ny 
produkt – TOL2. Därefter, under 2017 och början av 2018, 
har TOL2 nått flera viktiga milstolpar – framför allt har 
särläkemedelsstatus beviljats i USA och storskalig till-
verkning har inletts under avtal med den franska kontrakts-
tillverkaren PX´Therapeutics.

Vid fortsatt utvärdering av läkemedelskandidaten TOL2 i 
farmakologiska försök i en djurmodell för myastenia gravis, 
har den uppvisat mycket goda egenskaper. 

Behandling med TOL2 har botande effekt på sjukdomen:
• skyddar mot ökande sjukdomssymptom
• sänker nivån av sjukdomsalstrande antikroppar 
• minskar nedbrytning av musklerna
• skyddar mot försämring av muskelstyrka 
• skyddar mot upprepade sjukdomsutbrott (skov)

Nuläge



Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 9 februari 2018 var registrerad 
som aktieägare i Toleranzia äger företrädesrätt att teckna aktier i 
företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. En (1) 
per avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till teckning av en 
(1) nyemitterad aktie. 

Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller, för en (1) på avstämningsdagen 
innehavd aktie, en (1) teckningsrätt (av Euroclear Sweden AB 
benämnd teckningsrätt) (”TR”). Det krävs en (1) teckningsrätt 
för att teckna en (1) aktie. 

Teckningskurs
Teckningskursen är 3 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i 
företrädesemissionen är den 9 februari 2018. Sista dag för handel 
i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen är 
den 7 februari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt 
till deltagande i företrädesemissionen är den 8 februari 2018. 

Teckningstid
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under ti-
den från och med den 14 februari 2018 till och med den 28 februari 
2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter 
ogiltiga och förlorar sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas 
bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering 
från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och 
tiden för betalning, detta skall ske senast sista dagen i tecknings-
perioden.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under 
perioden från den 14 februari 2018 till och med den 26 februari 
2018. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan 
förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och för-
säljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under 
ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma 
rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare 
erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. 

Ej utnyttjade teckningsrätter
Teckningsrätter som ej sålts senast den 26 februari 2018 eller 
utnyttjats för teckning av aktier senast den 28 februari 2018, 
kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. 
Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Emissionsredovisning  
och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämnings-
dagen den 9 februari 2018 är registrerade i den av Euroclear för 
Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissions-
redovisning med vidhängande inbetalningsavi, anmälningssedel 
för teckning utan stöd av teckningsrätter samt informations-
broschyr. Fullständigt prospekt kommer att finnas tillgängligt på 
Bolagets hemsida www.toleranzia.se samt Aqurat Fondkom-
missions hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som är 
upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteck-
ning över panthavare med flera, erhåller inte någon information 
utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av 
teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom 
kontant betalning under perioden från och med den 14 februari 
2018 till och med den 28 februari 2018. Observera att det kan ta 
upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. 
Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedan-
stående två alternativ. 

1. Emissionsredovisning 
- förtryckt inbetalningsavi från Euroclear. I det fall samtliga på 
avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning 
av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear an-
vändas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. 
Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga 
tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta 
texten. Anmälan är bindande. 

2. Särskild anmälningssedel 
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som 
framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den 
särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning 
genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som 
anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta 
inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. 
Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon 
eller e-post. 

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast 
kl. 15.00 den 28 februari 2018. Eventuell anmälningssedel som 

sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista tecknings-
dagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person 
kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende. Anmälan är bindande. 

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Toleranzia
Box 7461
103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade 
hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovis-
ning eller anmälningssedel, dock utsändes informationsbroschyr 
innehållande en sammanfattning av villkor för företrädes-
emissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning 
och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från 
respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt 
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma 
period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga 
från och med den 14 februari 2018 till och med den 28 februari 
2018. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla 
omständigheter förlänga teckningstiden. En sådan förlängning 
skall meddelas senast den 28 februari 2018. Anmälan om teckning 
utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning 
utan teckningsrätter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller 
lämnas till Aqurat med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälnings-
sedeln kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post. 
Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida 
www.toleranzia.se samt från Aqurat Fondkommissions hemsida 
www.aqurat.se.

Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 
28 februari 2018. Anmälningssedel som sänds med post bör därför 
avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet 
att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av 
teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Anmälan är bindande. 

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregist-
rerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt 
dennes rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i USA, Brasilien, Kanada, Taiwan, Australien, Hong Kong, 
Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika samt Nya Zeeland) 
och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan 
vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för 
information om teckning och betalning. På grund av restriktioner 
i värdepapperslagstiftningen i USA, Brasilien, Kanada, Taiwan, 
Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, 
Sydafrika eller Nya Zeeland kommer inga teckningsrätter att 
erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa 
länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier 
i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan  
stöd av företrädesrätt 
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt 
enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för 
företrädesemissionens högsta belopp. 

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd 
av teckningsrätter ske till dem som tecknat aktier med stöd av 
teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal 
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan 
stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full 
tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält 
för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i 
förhållande till garanterat belopp.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt 
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrä-
desrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form 
av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar 
efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas 
inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid 
kan antal aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljnings-
priset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt 

Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av 
dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellan-
skillnaden. 

De som tecknar aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer 
att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Betalda tecknade aktier (BTA) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta 
kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. 
Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att 
inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens 
VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på 
VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket. 

Leverans av aktier
Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, 
vilket beräknas ske omkring den 23 mars 2018, ombokas BTA till 
aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget 
att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett 
pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av 
svensk rätt.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den 
första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att 
de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har 
samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna. 

Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämnings-
bolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och 
kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden 
AB, Box 191, 101 23 Stockholm. 

Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, 
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av 
Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, 
dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Handel i aktien 
De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på 
AktieTorget, som är en handelsplattform men inte en reglerad 
marknad. 

Övrigt 
Bolaget äger inte rätt att avbryta företrädesemissionen. Bolaget 
äger inte heller rätt att tillfälligt dra in erbjudandet.

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de 
nya aktierna kommer Aqurat Fondkommission AB att ombesörja 
att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat Fondkommission 
AB kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift 
om ett bankkonto som Aqurat Fondkommission AB kan återbetala 
beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande 
belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teck-
ningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller 
modifiera en teckning av nya aktier. 

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma 
att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för 
sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om 
teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma 
att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk 
kommer i så fall att återbetalas.

Villkor och anvisningar

Toleranzia AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A 

411 26 Göteborg
Besöksadress: 

Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

E-post: info@toleranzia.com
Hemsida: www.toleranzia.se 


