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ANNONS

XINTELA GENOMFÖR JUST NU EN FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS 
Teckningsperiod: 24 juni–8 juli 2020.
Emissionsbelopp: 37 MSEK med option för styrel-
sen att utöka emissionen med ytterligare 3,5 MSEK
Teckningskurs: 2,40 SEK per unit, motsvarande 
2,40 SEK per aktie. Teckningsoptioner erhålls 
vederlagsfritt.
Garanti- och teckningsåtganden: Företrädese-

missionen omfattas till cirka tolv (12) procent av 
teckningsförbindelser från befintliga aktieägare 
och är därtill fullt garanterad genom garanti-
åtaganden från externa investerare.
Övrig information: Varje innehavd aktie i Bolaget 
på avstämningsdagen den 22 juni 2020 berättigar 
till tre (3) uniträtter. Åtta (8) uniträtter berättigar till 

teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 2,40 
SEK per unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterade 
aktie och en (1) teckningsoption. Uniträtter handlas 
på Nasdaq First North Growth Market under ticker-
namn ”XINT UR”.
Teckningsanmälan och kontaktuppgifter:
http://xintela.se/investerare

DISCLAIMER: Ett prospekt (“Prospektet”) har upprättats med anledning av genomförandet av nyemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner, till befintliga aktieägare i Xintela AB (publ) (“Xintela” eller 
“Bolaget”) (“Företrädesemissionen”). Prospektet kan erhållas på http://xintela.se/foretradesemission och har godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande får inte uppfattas som ett godkännande av de 
erbjudna värdepapperen. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Stamceller och målsökande anti-
kroppar med unik markörteknologi

Nyckeln i Xintelas verksamhet är 
den egenutvecklade och patentskyddade 
markörteknologin, XINMARK®. Xintelas 
markörer är specifika proteiner som sitter 
som igenkänningsflaggor på ytan av vissa 
celler som stamceller och aggressiva can-
cerceller. Den huvudsakliga markören, in-
tegrin α10β1, som upptäcktes av Xintelas 
vd Evy Lundgren-Åkerlund i sin tidigare 
forskning vid Lunds Universitet, har väl-
digt intressanta användningsområden. 

– Vi kan använda markören på flera sätt, 
ett av dem är att detektera och behandla 
cancerceller som finns i vissa tumörer 
som i gliobastom den vanligaste och mest 
aggressiva hjärntumören hos vuxna och 
i trippelnegativ bröstcancer som är en 
mycket aggressiv form av bröstcancer. 
Ett annat användningsområde är att med 
hjälp av markören identifiera och rena 
fram stamceller exempelvis från fettväv 
och använda dessa för att behandla sjuk-
domar som ledsjukdomen artros. 

Målsökande antikroppar för 
cancerbehandling
Aggressiva cancerformer är en utmaning 
för sjukvården och det finns ett stort behov 
av att hitta nya, riktade behandlingsstrate-
gier som kan förbättra patienters överlev-
nad och livskvalitet. Xintela inriktar sig i 
första hand på två mycket aggressiva och 
svårbehandlade cancertyper, glioblastom 
och trippelnegativ bröstcancer.

– Vår behandlingsmetod går ut på att 
rikta en behandling till dessa med målsö-
kande antikroppar som binder sig till cel-
len genom markören och dödar cancer-
cellerna och bromsar tumörens tillväxt. 
Vi har tidigare publicerat (Cancers 2019, 
Vol.11 s. 587) och genom pressmeddelan-
den rapporterat positiva resultat av våra 
antikroppar i prekliniska studier på både 
glioblastom och trippelnegativ bröstcan-
cer. Arbetet inom onkologi bedrivs av vårt 
helägda dotterbolag Targinta AB.  

Stamcellbaserad behandling
Mesenkymala stamceller har förmåga 
att regenerera vävnader genom antingen 
att direkt bidra till att återskapa ny väv-
nad som exempelvis broskvävnad eller 
att stimulera celler i en skadade vävnad 
till egen reparation. En annan egenskap 
är att stamcellerna utsöndrar substanser 

som kan reglera immunsystemets celler 
och som har en antiinflammatorisk ef-
fekt. Med hjälp av sin markörteknologi 
selekterar, producerar och kvalitetssäkrar 
Xintela allogena (donerade) mesenkymala 
stamceller från fettväv som bildar stam-
cellsplattformen XSTEM®. Xintelas första 
stamcellsinriktning är behandling av ar-
tros med produkten XSTEM-OA och för-
bereder för att starta en klinisk studie på 
patienter med knäartros under 2021.  

Behandling av artros – en 
 växande miljardmarknad
Artros är en mycket vanlig ledsjukdom 
där ledbrosket successivt bryts ner, vilket 
är funktionshindrande och ofta mycket 
smärtsamt. Idag behandlas artrospatien-
ternas symtom (smärta och inflammation) 
men det finns inga läkande behandlingar 
och många patienter med långt gången 
artros behöver ersätta den sjuka leden 
med en ledprotes. Förekomsten av artros 
ökar bla på grund av en åldrande befolk-
ning och växande problem med övervikt. 
Marknaden för läkemedel för behandling 
av artros uppskattades till en värdering av 

6,8 miljarder USD i 2019 och väntas växa 
med ca 8 % årligen fram till 2024. 

– Det finns ett stort behov av en be-
handling som kan bromsa nedbrytningen 
av ledbrosk och förbättra ledfunktionen 
hos patienter med artros. Vi bedömer att 
våra selekterade stamceller, XSTEM®, är 
genom sina regenererande och immun-
modulerande egenskaper ett attraktivt 
behandlingsalternativ för en stor grupp 
artrospatienter. Vi har visat i en preklinisk 
studie på hästar  i USA att mesenkymala 
stamceller selekterade med vår markör-
teknologi är säkra och att de minskar ar-
trosutvecklingen i både brosk och ben efter 
en broskskada. Resultaten är en viktig del 
av den prekliniska dokumentationen inför 
vår First-in Human studie nästa år, säger 
Evy Lundgren-Åkerlund.

1 miljon från Vinnova för en 
 covid-19 satsning
I maj 2020 tilldelades Xintela ett bidrag 
från Vinnova för att utvärdera XSTEM® 
i en preklinisk modell för ARDS (Acute 
Respiratory Distress Syndrome) en allvar-
lig lungkomplikation som drabbar vissa 

covid-19 patienter och som leder till flera 
dödsfall. Xintela har påbörjat en preklinisk 
studie i samarbete med thoraxkirurgen på 
Skånes Universitetssjukhus i Lund och 
som kommer att vara klar under 2020. 

– Stamceller har med sina immun-
modulleranade egenskaper förmåga att 
dämpa den cytokinstorm som svårt sjuka 
covid-19 patienter drabbas av. Om den här 
studien faller väl ut kommer vi börja utvär-
dera vår stamceller i en klinisk studie  på 
svårt sjuka covid-19 patienter med ARDS. 

Det här är ett nytt område för Xintela och 
ett bra exempel på den bredd som finns i 
användningen av Xintelas stamcellstekno-
logi, säger Evy Lundgren-Åkerlund.

Produktion av stamceller i egen 
GMP-anläggning
För att producera stamceller för kliniska 
studier har Xintela byggt en egen GMP-
förberedd anläggning och kommer att 
söka produktionstillstånd under hösten. 

– Vår stamcellteknologi i kombination 
med egen GMP-produktion gör oss verk-
ligen unika och attraktiva för samarbets-
partners, säger Evy Lundgren-Åkerlund. 

Senaste året har Xintela tagit sina projekt inom stamcellsterapi och onkologi 
stadigt framåt. De har också lagt fokus på att förbereda sin GMP-anläggningen 
för stamcellsproduktion, något som är kritiskt för Xintelas cellterapiverksam-
het. Bolaget tilldelades nyligen 1 miljon kronor från Vinnova för en prekliniskt 
 studie för behandling av ARDS som drabbar svårt sjuka covid-19 patienter.

”Det finns ett stort behov 
av en behandling som 
kan bromsa nedbryt-
ningen av ledbrosk och 
förbättra ledfunktionen 
hos patienter med artros.”

– Vår stamcellteknologi i kombination med 
egen GMP-produktion gör oss verklingen 
unika och attraktiva för samarbetspartners, 
säger Evy Lundgren-Åkerlund, vd för  
Xintela AB.

I Xintelas GMP-förberedda anläggning sker produktion av stamceller.


