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VIKTIG INFORMATION – REFERENS TILL PROSPEKT 

Denna teaser är en marknadsföringsbroschyr som har förberetts av Xintela och utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Läsare 
ombedes att läsa prospektet som publicerades av Xintela i juni 2020 för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i bolaget.

Under perioden 4 – 18 november 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 rätt att teckna nya aktier i Xintela AB (”Xintela” eller ”Bolaget”). Vid fullt  
utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Xintela cirka 38,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK. Emissionslikviden är av-
sedd att användas inom verksamhetsområdet Cellterapi till färdigställande av ansökan om tillstånd att producera stamceller i den egna GMP-förberedda anläggningen, 
utöka produktionsteamet, förbereda för klinisk studie på artrospatienter, samt fortsatta prekliniska studier inom verksamhetsområdet Onkologi.

Nyttjande av teckningsoptioner 
av serie TO 2 i Xintela AB (publ)
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Xintela utvecklar medicinska produkter inom cellterapi och 
onkologi baserade på Bolagets patentskyddade markör-
teknologiplattform, XINMARK®.

Inom verksamheten för cellterapi har Xintela utvecklat stam-
cellsplattformen XSTEM® som består av allogena (donerade) 
mesenkymala stamceller, selekterade och kvalitetssäkrade 
med hjälp av Bolagets patentskyddade stamcellsmarkör. 
Selektionsmetoden ökar enligt Bolaget homogenitet och 
reproducerbarhet av stamcellspreparationerna vilket skiljer 
Xintela från andra stamcellsbolag. Bolagets första cellterapi- 
produkt är XSTEM-OA för behandling av ledsjukdomen 
artros. Bolaget har genomfört en preklinisk studie på hästar 
med artros och har visat att de selekterade stamcellerna är 
säkra och att de minskar nedbrytning av brosk och ben efter 
en broskskada. Därtill har Bolaget fått positiv respons från 
Läkemedelsverket på den prekliniska dokumentationen 
och protokollet för en klinisk fas I/II studie på patienter med 
knäartros som planeras starta 2021. 

Produktionen av XSTEM-OA kommer att ske i Bolagets 
egna GMP-förberedda anläggning som är byggd i direkt 
anslutning till Bolagets laboratorielokaler. Genom att själva 
producera sina stamcellsprodukter får Bolaget full kontroll 
och flexibilitet över produktionen och bedömer att det 
både förkortar tid och minskar kostnader väsentligt. Bolaget 
arbetar med att färdigställa produktionsprocesser och 
kvalitetsdokumentation och planerar under fjärde kvartalet 
2020 att ansöka om tillstånd från läkemedelsverket för att 
producera stamceller för kliniska studier.

Inom verksamheten för onkologi utvecklar det helägda 
dotter-bolaget Targinta målsökande antikroppar för be-

handling av aggressiva cancerformer som hjärntumören 
glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Bolaget arbetar 
med två parallella behandlingsstrategier, Antibody-Drug 
Conjugates (ADC) där ett cellgift kopplas till antikropparna 
för att bromsa tumörens tillväxt, samt antikroppar som har 
egen funktionshämmande effekt på tumören. Xintela har 
visat positiva prekliniska resultat i djur-modeller med båda 
behandlingsmetoderna vilket är en viktig validering av 
Bolagets patentskyddade målmolekyl för utveckling av nya 
cancerterapier.

 Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund 
och är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Affärsidé och strategi 
Xintelas affärsidé är att utveckla och kommersialisera nya 
behandlingar inom stamcellsterapi och onkologi baserat  
på Bolagets patentskyddade och egenutvecklade  
teknologiplattform XINMARK®. 

Xintelas strategi är att bedriva innovativ forskning och 
utveckling inom stamcellbaserade cellterapier och anti-
kroppsbaserade cancerterapier genom teknologiplatt- 
formen XINMARK®. Inom cellterapi är Bolagets ambition 
att utveckla projekten till tidig klinisk fas för behandling av 
människa (Proof-of-Concept) och till preklinisk fas (Proof-
of-Principle) för behandling av djur och därefter ingå i 
partnerskap för fortsatt utveckling och kommersialisering 
alternativt utlicensiering av projekten. 

Inom onkologi är Bolagets strategi att inleda partnerskap 
eller utlicenciera projekt efter Proof-of-Principle studie. 

Xintela i korthet

Optionerna i sammandrag

Information

Inlösenperiod: 

4-18 november 2020

Teckningskurs: 
Teckningskursen har satts till 2.28 SEK baserat på 70% av den volymviktade genomsnitts- 
kursen i Xintelas aktie på Nasdaq First North GM under en period om tio handelsdagar 
omedelbart föregående den 30 oktober 2020 (30 oktober inräknat).

Emissionsvolym:
Det finns 16 754 112 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fullt utnyttjande av 
teckningsoptionerna tillförs Xintela 38,2 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel av teckningsoption TO 2:

11 november 2020

Sista dag för inlösen av teckningsoption TO 2:

18 november 2020

Emissionslikvidens användande

Teckningsoptioner av serie TO 2  
(cirka 36,4 MSEK i nettolikvid)

  60% verksamhetsområde cellterapi 
  20% verksamhetsområde onkologi 
  20% stärka Bolagets rörelsekapital
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Bästa aktieägare,
Tack för att du är med på vår spännande resa. 

Xintela siktar mot ett flertal viktiga milstolpar under 
2020/2021 vilka är resultatet av flera års strategiskt och mål-
inriktat arbete i projekten inom stamcellsbehandling och 
cancerbehandling. 

Xintela har genom sin markörteknologi XINMARK® och metod  
att selektera stamceller utvecklat stamcellsplattformen  
XSTEM® som framöver kommer att användas för behand-
ling av ett flertal olika sjukdomar som idag saknar effektiva 
behandlingsalternativ. Första inriktningen är behandling av 
ledsjukdomen artros med målet att stoppa nedbrytning av 
ledbrosk och även att reparera skadat ledbrosk och förbättra 
ledens funktion. Vi planerar att starta en klinisk studie Fas 
I/IIa med stamcellsprodukten XSTEM-OA på patienter 
med knäartros under 2021. 

Vi har tidigare patentskyddat metoden att selektera 
stamceller genom vår markörteknologi. Den 29 oktober 
kunde vi glädjande meddela att vi har fått preliminärt god- 
kännande av Europapatentverket för stamcellsprodukten 
XSTEM® som skyddar användningen av XSTEM® för olika 
behandlingar inklusive artros och andra degenerative led-
sjukdomar. Våra patent säkrar utveckling och kommersial- 
isering av behandlingar från vår stamcellsplattform under 
många år framåt.

Ett nytt indikationsområde för XSTEM® är ARDS, (Acute 
Respiratory Distress Syndrome), en livshotande lungkompli-
kation som b.l.a kan drabba svårt sjuka covid-19 patienter.  
I en pågående preklinisk studie, som vi utför i samarbete 
med Thoraxkirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjuk-
hus i Lund, utvärderar vi XSTEM-ARDS i en väl etablerad 
ARDS-modell på grisar. I ett pressmeddelande den 26 
oktober meddelade vi mycket lovande resultat i den pågå-
ende studien. Resultaten så här långt visar att de djur som 
behandlades med XSTEM-ARDS får en tydlig förbättring av 
lungfunktionen och att stamcellerna kunde vända det kritiska 
ARDS tillståndet. Nästa steg är att utvärdera XSTEM-ARDS 
på patienter inklusive svårt sjuka covid-19 patienter.   

Vår stamcellsteknologi använder vi även för att utveckla 
stamcellsprodukter inom veterinärmedicin för behandling 
av hästar (EQSTEMTM) och hundar (CANISTEMTM). Vår 
strategi är att utveckla och kommersialisera stamcells- 
produkter för djur i samarbete med partner där Xintela 
även producerar stamcellerna.  

En viktig milstolpe är att vi har byggt vår egen GMP- 
anläggning för att själva producera våra stamcellsprodukter. 
GMP-anläggning med sina specialiserade instrument för att 
selektera, expandera och formulera våra stamceller har varit 
klar och använts under lång tid. Den senaste tiden har vi 
fokuserat på själva processen att producera XSTEM® samt 
på det mycket omfattande validerings- och kvalitetsarbetet. 
Läkemedelsverket kommer att inspektera både anlägg-
ningen, produktionsprocessen och produkten XSTEM® och 
fastställa att alla delar möter befintliga regulatoriska krav. 

Vi meddelade 28 oktober att vi har ansökt om tillstånd från 
Läkemedelsverket att bedriva vävnadsinrättning vilket rör 
hantering av vävnader och celler som ska användas i läke-
medelstillverkning. Vi följer planen att lämna in en ansökan 
till Läkemedelsverket om tillverkningstillstånd under Q4 
2020 och vi förväntar oss en inspektion i början av nästa år.

För några år sedan upptäckte vi att vår markör/målmolekyl 
integrin α10β1 finns på cancerceller i vissa mycket aggressiva 
cancerformer som hjärntumören glioblastom och trippel- 
negativ bröstcancer (TNBC). Vi har nu framgångsrikt utvärderat  
våra antikroppar riktade mot integrin α10β1 och visat att 
dessa signifikant minskar tumörväxt av både glioblastom och 
TNBC i djurmodeller. I pågående studier undersöker vi även 
antikropparnas effekt på andra aggressiva cancerformer. I 
nästa steg ska vi producera vald antikroppskandidat, genom-
föra bioanalyser och toxikologiska studier för att förbereda 
antikroppen för kliniska studier. Strategin är att bygga ett 
starkt prekliniskt paket för att öka värdet och attraktions-
kraften av projektet inför partnerskap för klinisk utveckling 
och kommersialisering.  

Europeiska patentverket (EPO) har nyligen godkänt vårt  
patent som fram till 2038 skyddar behandling av glioblastom 
och andra hjärntumörer med antikroppar riktade mot vår 
målmolekyl. Vi har även ansökt om patent för behandling 
av andra aggressiva cancerformer med våra antikroppar. 
Patentportföljen säkrar utveckling och kommersialisering 
av våra målsökande terapeutiska antikroppar för cancer-
behandling.   

Våra framgångar i onkologiprojekten, som drivs av Xintelas  
helägda dotterbolag Targinta, har bäddat för en fortsatt ut-
veckling mot kliniska studier och för partnerskapdiskussioner. 
Vi har långt gångna planer på att knoppa av Targinta för 
att ge projekten bästa förutsättningar att utvecklas. Till- 
sammans med finansiella rådgivare så utvärderar vi olika 
möjligheter att finansiera ett självständigt Targinta vilket 
kan vara genom en börsnotering, riktad finansiering eller 
samarbetspartner. Samtidigt så färdigställer vi Targina för 
avknoppningen bla genom att identifiera ny styrelse och 
ledning. Målet är att Targinta ska bli ett självständigt och 
självfinansierat bolag under 2021.

Genom viktiga framsteg i projekten och stora patent- 
framgångar är Xintela mycket väl rustat inför kommande  
kliniska studier, partnerskap och kommersialisering  
av sina innovativa behandlingar.  

Bästa hälsningar,
Evy Lundgren-Åkerlund, CEO

VD sammanfattar status 
och kommande milstolpar
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Det finns 16 754 112 utestående teckningsoptioner av serie 
TO 2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger 
rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i 
Xintela till en kurs om 2.28 SEK per aktie. Teckning med 
stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under 
perioden 4 till 18 november 2020. Teckning ska ske genom 
samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 CET den 
18 november 2020.

Såhär utnyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 2

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa 
krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av tecknings- 
optioner, senast klockan 15.00 CET den 18 november 2020, 
alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 11 
november 2020 (teckningsoptionerna handlas på Nasdaq 
First North Growth Market under kortnamnet XINT TO 2).

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan
förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett
investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF).
Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-kontonummer börjar med tre
nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (depå)

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av  
teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan 
förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning 
och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhanda-
hålls av varje sådan bank eller förvaltare. Notera att banker 
och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, 
därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare 
tidigt under inlösenperioden för att erhålla information om 
teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan 
komma att registreras på er värdepappersdepå så som 
”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av 

emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interims-
aktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Xintela.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade (VP-konto)

Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska 
ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel 
till Hagberg & Aneborn. I samband med att anmälnings-
sedel skickas in till Hagberg & Aneborn ska betalning 
erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälnings-
sedeln. Anmälningssedel och denna folder skickas ut till 
innehavare av teckningsoptioner registrerade på VP-konto. 
Anmälningssedel och folder hålls också tillgänglig på 
Hagberg & Aneborns hemsida (www.hagberganeborn.se). 
Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Hagberg 
& Aneborn tillhanda senast klockan 15:00 CET den 18 
november 2020. Tecknade och betalda aktier kommer 
registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller 
”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genom-
förd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt 
omväxlas till ordinarie aktier i Xintela.

Fullständiga villkor

Xintelas prospekt finns tillgängligt för nedladdning på www. 
xintela.se

Observera 

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa 
krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast  
klockan 15:00 CET den 18 november 2020, alternativt säljer 
dina teckningsoptioner senast den 11 november 2020.

Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie 
TO 2, vänligen kontakta Hagberg & Aneborn på telefon 
08-408 933 50. Vator Securities agerar finansiell rådgivare
och Hagberg & Aneborn agerar emissionsinstitut åt Xintela
i samband med inlösen av TO 2.

Sammanfattande villkor för 
teckningsoptioner av serie TO 2

Inlösenperioden 
inleds

Sista dag 
för handel av 

teckningsoptioner

Inlösenperioden 
slutar

Planerat datum för
offentliggörande 

av utfall 

11
NOV

18
NOV

23
NOV

4
NOV
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