TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN
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PHARMACOLOG I UPPSALA AB (PUBL)

TILLÄGG TILL PROSPEKT
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org. nr 556723-6418 (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) i tillägg till det prospekt avseende Inbjudan till teckning av aktier i Pharmacolog i Uppsala AB
(publ) som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 21 maj 2018 (Finansinspektionens diarienummer
18-6459) och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans
med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av:
• Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 29 maj 2018 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats
(www.pharmacolog.com) där Bolaget offentliggjorde att avstämningsdagen för företrädesemissionen korrigeras.
• Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 30 maj 2018 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats
(www.pharmacolog.com) där Bolaget offentliggjorde att Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset köper två DrugLog®-system.
• Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 12 juni 2018 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats
(www.pharmacolog.com) där Bolaget offentliggjorde att Pharmacolog ingår försäljningssamarbete på den vik-

tiga USA-marknaden.
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och
godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 13 juni 2018 (Finansinspektionens diarienummer 18-10862).
Tilläggsprospektet offentliggjordes den 13 juni 2018.
Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (ww w.fi.se), Bolagets
(www.pharmacolog.com) och Mangolds (www.mangold.se) webbplatser.
Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt
till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 15 juni 2018 (det vill
säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold
Fondkommission AB, ämne: Pharmacolog, Box 556 91, 102 15 Stockholm, Sverige eller via e-post till ta@ mangold.se.
Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit till
Mangold. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning
som ej återkallas kommer förbli bindande.
Informationen ”Universitetssjukhus köper två DrugLog®-system” i Tilläggsprospektet läggs till i avsnitten ”Lansering av
DrugLog® och ReVal™” på sida 35 i Prospektet, punkt B.7 i sammanfattningen samt ”Väsentliga händelser efter den
31 mars 2018” på sida 47 i Prospektet.
Informationen ”Korrigering av avstämningsdag” i Tilläggsprospektet ersätter samtliga förekomster av motsvarande
information i avsnitten ”Villkor och anvisningar” på sidorna 26-28, ”Erbjudandet i sammandrag” på sida 3 samt ”Avstämningsdag” och ”Handel med teckningsrätter” i punkt E.3 i sammanfattningen.
Informationen ”Pharmacolog ingår försäljningssamarbete på den viktiga USA-marknaden” i Tilläggsprospektet läggs till
i avsnitten “Väsentliga avtal” på sida 63 i Prospektet, punkt B.7 i sammanfattningen samt ”Väsentliga händelser efter
den 31 mars 2018” på sida 47 i Prospektet.
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Universitetssjukhus köper två DrugLog®-system
Pharmacolog ingick under 2017 ett avtal med Astrid Lindgrens barnsjukhus om att testa ARM (Advanced Reconstruction
Module) med 2 tillhörande DrugLog® system i klinisk miljö under 6 månader. Sjukhuset har beslutat köpa de två system
man tidigare hyrt.
Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset bedriver med ekonomiskt stöd från SLL Innovation ett
projekt i syfte att tillsammans med Pharmacolog utvärdera ARM (Advanced Reconstruction Module) med tillhörande
DrugLog® i kliniknära miljö. Projektet, som skulle löpa till och med 31 mars 2018, förlängs nu till den 30 september
2018 och i samband med förlängningen har sjukhuset meddelat att de köper de system som de tidigare hyrt.
Projektet ARM, delfinansierat av Vinnova och Pharmacolog, genomfördes under andra halvan av 2016 i syfte att utveckla ett system baserat på Pharmacologs DrugLog® och systemet ePed, den nationella databasen med beredningsinstruktioner av barnläkemedel. Målet var att ta fram ett system för att undvika felbehandlingar genom att kombinera
de specifika instruktioner för iordningställande av över 500 olika läkemedel som ePed redan kartlagt med DrugLog’s
förmåga att inom sekunder avgöra en berednings läkemedelskoncentration, samt därefter etikettera den specifika sprutan eller infusionspåsen. Avtalet innebär en mindre resultatpåverkan och likviden beräknas inkomma under Q3 2018.

Korrigering av avstämningsdag
Avstämningsdagen för företrädesemissionen korrigerats från den 25 maj 2018 till den 29 maj 2018. Sista dag för handel
i Pharmacologs aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var således den 25 maj och första dag för handel i Pharmacologs aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 maj 2018.
Med anledning av korrigeringen har teckningsrätterna och BTA fått nya ISIN-koder enligt nedan:
TR:
BTA 1:
BTA 2:

SE0011310861
SE0011310879
SE0011310887

Pharmacolog ingår försäljningssamarbete på den viktiga USA-marknaden
Pharmacolog och HelioMetrics Inc., Minneapolis, USA har ingått ömsesidigt avtal om försäljnings- och marknadsföringssamarbete. Avtalet innebär att HelioMetrics Inc. utför marknadsföring av DrugLog® till sin kundbas och ger Pharmacolog tillgång till sitt nätverk inom området Drug Diversion.
Samarbetet innebär att HelioMetrics kommer att stödja Pharmacolog i sina marknadsförings- och försäljningsinsatser i
USA och ge Pharmacolog tillgång till sitt nätverk och installerade bas. Avtalet är ömsesidigt och innebär också att Pharmacolog kommer att rekommendera HelioMetrics mjukvaror för Data Analytics till kunder som planerar att införa Drug
Diversion program.

Tillägg till prospektet
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ADRESSER
Bolaget
Pharmacolog i Uppsala AB (publ)
Ekeby bruk A9
752 75 Uppsala
Telefon: +46 18 500 101
Hemsida: www.pharmacolog.com
E-post: info@pharmacolog.se

Finansiell rådgivare och Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telefon: +46 8 5030 1550
Hemsida: www.mangold.se
E-post: info@mangold.se

Legal rådgivare
Advokatfirman Lindahl
Vaksalagatan 10
751 42 Uppsala
Telefon: +46 18 161 850
Hemsida: www.lindahl.se

Revisor
Folkesson Råd & Revision AB
Storgatan 28A
753 31 Uppsala
Telefon: +46 18 172 450
Hemsida: www.folkessonab.se
E-post: info@folkessonab.se

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
Telefon: +46 8 402 90 00
Hemsida: www.euroclear.com
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