
VIKTIG INFORMATION
Denna informationsfolder är en introduktion till företrädesemissionen i Xintela (”Företrädesemissionen”) och ska 
betraktas som marknadsföringsmaterial. 

Denna informationsfolder är inte riktad till, eller avsedd att distribueras till eller användas av, någon person som är 
medborgare i eller vistas i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Kanada eller i någon annan 
jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller regler eller förutsätta ytterligare 
registreringsåtgärder eller tillstånd i sådan jurisdiktion.

Informationsfoldern är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. 

Inbjudan till aktieägare och allmänheten att teckna aktier i Företrädesemissionen sker endast genom det 
prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen (”Prospektet”), och som har offentliggjorts 
på www.xintela.se/investerare. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett 
godkännande av de nya aktierna. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de 
potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas 
baserat på informationen i Prospektet. Investerare rekommenderas att läsa hela Prospektet.

Informationen och uttalandena som tillhandahålls i detta dokument gäller per datumet för informationsfoldern och 
kan ändras utan särskilt meddelande därom. Varken Bolaget eller någon annan person har någon skyldighet att 
uppdatera denna informationsfolder, med undantag för vad som gäller enligt tillämpliga lagar. 

Information om 
teckning av aktier
Företrädesemission i Xintela AB (publ)
Teckningsperiod 27 juni – 12 juli 2022



XINTELAS VERKSAMHET I KORTHET

Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi 
och målriktad cancerterapi baserade på Bolagets cellytemarkör 
integrin α10β1 som finns på mesenkymala stamceller (MSC) och 
på vissa aggressiva cancerceller.

Inom stamcellsterapi används integrin α10β1 för att selektera 
och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den patent
skyddade stamcellsprodukten XSTEM®. I april 2022 inleddes 
den första kliniska studien med XSTEM (fas I/IIa) för behandling 
av knäartros och Bolaget kommer att påbörja kliniska studier för 
behandling av svårläkta bensår under det tredje kvartalet 2022. 
Målet med studierna är att visa produktens säkerhet men även 
att erhålla preliminära resultat som visar regenererande effekt 
av XSTEM. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska studierna i 
den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Parallellt 
förbereder Xintela för utveckling av en veterinärmedicinsk stam
cellsprodukt för artros hos hästar samt utvärderar andra kom

mande indikationsområden för XSTEM inklusive lungkomplika
tionen ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome). Xintela har 
genomfört prekliniska studier i relevanta djurmodeller vilka ger 
stöd för XSTEM som en säker och effektiv stamcellsbehandling.

Inom cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget 
Targinta AB, utvecklas målsökande och toxinbeväpnade anti
kroppar för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer 
och hjärntumören glioblastom. Bolagets målsökande antikrop
par är riktade mot markören integrin α10β1 som uttrycks i hög 
grad i dessa cancerformer och resultat från prekliniska modeller 
har visat att antikropparna har en hämmande effekt på både till
växt och spridning av cancercellerna. Läkemedelskandidaterna 
TARG10 och TARG9 (ADC, Antibody-Drug Conjugate) har inlett 
preklinisk utvecklingsfas med syfte att bygga ett regulatoriskt 
datapaket inför kommande kliniska studier i cancerpatienter.

ÖVERGRIPANDE NÄRLIGGANDE MILSTOLPAR

Under det kommande året är Xintelas utvecklingsarbete företrädesvis fokuserat på följande:

Stamcellsterapi
• Klinisk studie (fas I/IIa) med XSTEM för behandling av 

artros, Utläsning av säkerhet i slutet av 2022 och tidig effekt 
2023.

• Start av klinisk studie (fas I/IIa) med XSTEM för behandling 
av svårläkta bensår under tredje kvartalet 2022. Utläsning 
av säkerhet och preliminär effekt i slutet av 2022.

• Identifiera partners för fortsatt utveckling och 
kommersialisering av XSTEM och EQSTEM (hästprodukt).

• Bredda XSTEM till ytterligare indikationsområden.
• Inleda kontraktstillverkning i Bolagets GMP-anläggning. 

Cancerterapi, genom dotterbolaget Targinta AB
• Preklinisk effekt- och preliminär säkerhetsutvärdering av 

läkemedelskandidaterna TARG10 och TARG9.
• Start av cellinjeutveckling, den första produktionsfasen, för 

antikroppskandidat TARG10 och/eller TARG9.
• Bredda utvecklingsarbetet till ytterligare redan 

identifierade cancerindikationer.
• Identifiera partner för framtida klinisk utveckling och 

kommersialisering av TARG10 och/eller TARG9. 

 

MOTIV FÖR FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD EMISSION SAMT 
ANVÄNDNING AV LIKVID

För att fortsätta driva utvecklingen av Bolagets kliniska samt 
prekliniska studier är Bolaget i behov av ytterligare rörelseka
pital. 

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning 
inte tillräckligt för de aktuella behoven de kommande 12 måna
derna med beaktande av Bolagets befintliga affärsplan och 
strategi, och har som ett led i detta beslutat om föreliggande 
Företrädesemission och Riktad emission.

Bolaget avser att använda nettolikviden från Företrädes
emissionen och den Riktade emissionen i huvudsak för kliniska 
studier med XSTEM, för behandling av knäartros och svårläkta 
bensår, till viss del för fortsatt preklinisk utveckling av Targintas 
läkemedelskandidater samt för återbetalning av 11 MSEK av 
Bolagets utestående lån om totalt cirka 19 MSEK (inklusive 
upplupen ränta och andra avgifter).
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VD SAMMANFATTAR STATUS OCH KOMMANDE MILSTOLPAR

Xintela stamcellsprodukt XSTEM är nu i klinisk utveckling för behandling av knäartros och svårläkta bensår och 
dotterbolaget Targinta har inlett preklinisk utveckling av riktade antikroppar för behandling av aggressiv cancer.

XSTEM i klinisk utveckling 
I vår första kliniska studie på människa (fas I/IIa) som genomförs 
i Australien, utvärderas XSTEM-OA för behandling av knäartros 
på upp till 54 patienter. Det främsta målet i studien är att visa att 
XSTEM-OA är säker men även att erhålla preliminära effektresul
tat. Patienterna, som får en injektion av XSTEM-OA i knäleden, 
kommer att följas i 18 månader med säkerhet och effektutvärde
ring var sjätte månad. Vi räknar därmed att kunna ha säkerhets
data redan det här året och tidiga effektdata under 2023.

Våra omfattande prekliniska studier ger starkt stöd för att 
XSTEM har en DMOAD (Disease Modifying Osteoarthritis 
Drug)-effekt och potential att bli ett genombrott i behandling 
av artros.

Vår andra kliniska studie (fas I/IIa), som ska utvärdera XSTEM-
VLU för behandling av svårläkta (kroniska) venösa bensår är 
planerad att starta efter sommaren i samarbete med vid Uni
versitetssjukhuset i Linköping. Vi har visat att XSTEM-VLU har 
utmärkt sårläkningsförmåga i en preklinisk sårläkningsmodell 
och vi väntar nu på ett godkännande från Läkemedelsverket att 
starta en klinisk studie på 12 patienter. Vi kommer att utvärdera 
säkerhet och läkningseffekt av XSTEM-VLU under 10 veckor och 
i och med den korta studietiden kan vi förvänta oss preliminära 
studieresultat redan i slutet av det här året. 

Produktpatent för all terapeutisk användning av 
våra stamceller 
Vår stamcellsprodukt som består av integrin α10β1selekterade 
och kvalitetssäkrade mesenkymala stamceller (MSC) har god
känt produktpatent som skyddar utveckling och kommersialise
ring för all terapeutisk användning fram till 2038 på flera viktiga 
marknader även inom veterinärmedicin. Patentet har godkänts i 
Australien, Europa, Israel, Mexico och Sydafrika och vi förväntar 
oss flera godkännanden från andra länder under 2022. Genom 
det starka patentskyddet och lovande prekliniska resultat har 
våra stamcellsprodukter stora möjligheter att breddas till ett 
flertal indikationer framöver. 

Egen GMP-klassad produktionsanläggning, även 
för kontraktstillverkning  
Xintela har tillstånd från Läkemedelsverket att tillverka XSTEM 
och andra avancerade terapier (ATMPs, Advanced Therapy Med
icinal Products) i företagets egen GMP-anläggning. Produktions
anläggningen är i full drift och teamet har framgångsrikt produ
cerat både XSTEM-OA och XSTEM-VLU för de kliniska studierna 
på patienter med knäartros respektive svårläkta venösa bensår.

Genom vår GMP-anläggning och kompetens i GMP-klassad 
produktion kan vi nu även erbjuda kontraktstillverkning av 
andra avancerade terapiprodukter (ATMPs) vilket ger oss vik
tiga intäktsmöjligheter. 

Targintas läkemedelskandidater i preklinisk 
utveckling
Vårt dotterbolag Targinta har tagit stora steg framåt i utveck
lingen av terapeutiska antikroppar riktade mot målmolekylen 
integrin α10β1 för behandling av aggressiv cancer som glioblas
tom och trippelnegativ bröstcancer. Targinta utvecklar två typer 
av antikroppar, dels funktionsblockerande antikroppar som 
bromsar cancercellernas tillväxt och spridning och dels anti
kroppar som är bestyckade med ett kraftfullt toxin, så kallade 
Antibody-Drug Conjugate (ADC) som har avdödande effekt på 
cancercellerna. 

I prekliniska studier har vi visat att den funktionshämmande 
antikroppen och valda läkemedelskandidaten TARG10, signi
fikant minskar tillväxt av den mycket aggressiva hjärntumören 
glioblastom och även tillväxt samt metastasering av trippelne
gativ bröstcancer (TNBC). 

Resultat ger starkt stöd för läkemedelskandidatens fort
satta utveckling och visar dess potential att bli en ny framtida 
behandling för patienter med trippelnegativ bröstcancer och 
andra aggressiva och metastaserande cancerformer.  

Targinta har nyligen även valt ADC-antikroppen TARG9 till 
ny läkemedelskandidat för behandling av aggressiv cancer. 
Targinta har startat preklinisk utveckling av TARG9 som i första 
hand utvecklas mot glioblastom och trippelnegativ bröstcan
cer. 

Patentskydd för målmolekyl och behandlande 
antikroppar 
Targinta har en stark patentportfölj som skyddar både målmo
lekylen integrin α10β1 och terapeutiska antikroppar som är rik
tade mot målmolekylen för behandling av cancer, på flera vik
tiga marknader. Målmolekyl och antikroppar har hittills erhållit 
patentgodkännanden i Europa, Japan, USA och Australien för 
behandling av tumörer i hjärnan och har positiva gransknings
utlåtanden för ett flertal aggressiva cancerformer.  

Avknoppning av Targinta
Vi har sedan en tid förberett Targinta för avknoppning och börs
notering. Vi har siktet inställt på att genomföra avknoppningen 
så snart marknaden har stabiliserats något och planerar för att 
det kan ske direkt efter sommaren. Vid avknoppningen kom
mer Xintelas aktieägare att få aktier i Targinta i proportion till sitt 
aktieinnehav och därmed få möjlighet att delta i Targintas vik
tiga utveckling av nya cancerterapier för aggressiva och dödliga 
cancerformer som idag saknar effektiv behandling.  

Vi ser nu fram emot resultat från Xintelas kliniska studier med 
XSTEM-OA och XSTEM-VLU och från Targintas prekliniska 
utveckling av TARG9 och TARG10, som ska ta oss till partner
skap och kommersialisering.

Med vänlig hälsning, 
Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela AB

Evy Lundgren-Åkerlund Evy Lundgren-Åkerlund 
vd Xintela ABvd Xintela AB



Xintela AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
www.xintela.se 

Finansiell rådgivare
G&W Fondkommission 
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
www.gwkapital.se 

 

Legal rådgivare
Advokatfirman Vinge AB
Östergatan 30
203 13 Malmö
www.vinge.se

Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn  
Fondkommission AB
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm
www.hagberganeborn.se

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

Företrädesemissionen: Aktieägare i Xintela erhåller för varje befintlig aktie två (2) teckningsrätter.                                 
En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från 
och med den 27 juni 2022 till och med den 7 juli 2022.

Teckningsperiod: Teckning av nya aktier i Företrädesemissionen sker på Nasdaq First North Growth Market under 
perioden från och med den 27 juni 2022 till och med den 12 juli 2022.

Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel i BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från den 27 juni 2022 till och med 
att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring 
vecka 32, 2022.

Teckningskurs: Teckningskursen är 0,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 178 268 042 nyemitterade aktier, motsvarande totalt 44,6 
MSEK. I samband med Företrädesemissionen avser Bolaget att genomföra en kompletterande Riktad 
emission upp till cirka 10 MSEK, till samma villkor som i Företrädesemissionen, och med avsteg från 
företrädesrätt.

Antal aktier före Företrädesemissionen: 89 134 021

Aktiens kortnamn: XINT

ISIN-kod: SE0018169013

Teckningsförbindelser: Cirka 1 MSEK, motsvarande cirka 2,2% av Företrädesemissionen

Garantiåtaganden: Cirka 43 570 000 MSEK, motsvarande cirka 97,8% av Företrädesemissionen

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA AKTIER 

FÖR DIG SOM REDAN ÄGER AKTIER I XINTELA

För dig som har depå hos bank/ förvaltare 
(aktie/fond-konto, ISK, Kapitalförsäkring)
1. Om du har dina aktier i Xintela på en depå, på 

ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapi
talförsäkring hos bank eller annan förvaltare får 
du information från din förvaltare om antalet 
teckningsrätter som du erhållit.

2. För att teckna aktier ska teckning/betalning ske 
genom instruktioner som du får från din förval
tare. För mer information och vidare instruktio
ner hur du går tillväga för att teckna aktier, vän
ligen kontakta din förvaltare/bank/nätmäklare i 
god tid, eller besök deras webbsida. Du finner 
oftast informationen hur du tecknar under fli
ken ”Erbjudanden” eller snarlikt.

 För dig som har VP-konto
1. Om du har dina aktier i Xintela på ett VP-konto 

framgår antalet teckningsrätter som du har 
erhållit på den förtryckta emissionsredovis
ningen från Euroclear.

2. a) Om du nyttjar samtliga teckningsrätter ska 
den förtryckta emissionsredovisningen från 
Euroclear användas.

 b) Om du har köpt, sålt eller av annan anledning 
vill nyttja ett annat antal teckningsrätter ska du 
fylla i och skicka in ”Särskild anmälningssedel” 
som kan erhållas från Hagberg & Aneborn 
Fondkommission AB via epost info@hagber
ganeborn.se eller www.hagberganeborn.se. 
Särskild anmälningssedel ska vara Hagberg & 
Aneborn Fondkommission tillhanda senast kl. 
15.00 den 12 juli 2022. 

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 anmäl
ningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Anmälan är bindande.

OBS! Betalning sker samtidigt med teckning 
senast den 12 juli 2022.

FÖR DIG SOM INTE ÄGER AKTIER I XINTELA

För dig som har depå hos bank/förvaltare 
(aktie/fond-konto, ISK, Kapitalförsäkring)
1. Teckning och betalning ska ske genom respek

tive förvaltare/bank/nätmäklare.

2. För att teckna aktier ska teckning/ betalning 
ske genom instruktioner som du får från din 
förvaltare. För mer information och vidare 

instruktioner hur du går tillväga för att teckna 
aktier, vänligen kontakta din förvaltare/bank/ 
nätmäklare i god tid, eller besök deras hem
sida. Du finner oftast informationen hur du 
tecknar under fliken ”Erbjudanden” eller snar
likt.

För dig som har VP-konto
Fyll i anmälningssedel för teckning av aktier utan 
företrädesrätt som finns på www.xintela.se samt 
på www.hagberganeborn.se. Anmälningssedel 
ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission 
AB tillhanda senast kl 15.00 den 12 juli 2022. Om 
du blir tilldelad aktier får du en avräkningsnota 
som ska betalas enligt anvisningar på denna 


