Kompletterade information i samband med noteringen på Nasdaq First
North.
Informationen nedan i bör läsas tillsammans med informationen i prospektet daterat den 1
september 2017.
Teckningsoptioner 2015/2017 #1
Styrelsen beslutade den 18 september 2015, efter bemyndigande från extra bolagsstämman den 28
augusti 2015, om emission av högst 729 540 så kallade units. Varje unit består av en aktie och en
teckningsoption. Tre teckningsoptioner medför rätt att teckna en ny aktie i Bolaget (som efter beslut
om uppdelning av aktier (så kallad aktiesplit) 1:5 vid årsstämman den 14 juni 2017 medför att varje
innehavare av en teckningsoption har rätt att teckna en ny aktie). Rätt att teckna units tillföll, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en på förhand vidtalad krets av investerare i syfte att utöka
ägarkretsen i Bolaget. Teckningsoptionen som omfattas av varje unit medför rätt att teckna en ny aktie
i Bolaget till en teckningskurs om 0,05 SEK. Teckning av nya aktier genom utnyttjande av
teckningsoptionen kan ske under perioden 1 oktober 2017 till och med 15 oktober 2017. Enligt
omräkningsvillkoren för teckningsoptionerna som utlöses vid en notering äger
teckningsoptionsinnehavare istället rätt att teckna en aktie för 100 teckningsoptioner varvid och
teckningskursen för varje aktie ska motsvara aktiekursen dagen före teckningstillfället multiplicerat
med tio. Baserat på en aktiekurs om 19,40 kr (erbjudandepriset) skulle teckningskursen för en aktie bli
194 kr och 100 teckningsoptioner ge rätt till en aktie.
För det fall att samtliga tecknade teckningsoptioner nyttjas och ingen notering sker kommer antalet
aktier i Bolaget att öka med 729 540 och aktiekapitalet med 36 477,00 SEK. Om samtliga utgivna
teckningsoptioner nyttjas och ingen notering sker medför det en utspädning om cirka 4,51 procent av
aktiekapitalet och rösterna i Bolaget i förhållande till antalet aktier efter Erbjudandets genomförande.
För det fall att samtliga tecknade teckningsoptioner nyttjas och notering sker kommer antalet aktier i
Bolaget att öka med 7 295 och aktiekapitalet med 364,75 SEK. Om samtliga utgivna teckningsoptioner
nyttjas och notering sker medför det en utspädning om cirka 0,05 procent av aktiekapitalet och
rösterna i Bolaget i förhållande till antalet aktier efter Erbjudandets genomförande.
Teckningsoptioner 2015/2017 #2
Styrelsen beslutade den 18 september 2015, efter bemyndigande från extra bolagsstämman den 28
augusti 2015, om emission av högst 187 500 units. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption
(som efter beslut om uppdelning av aktier (så kallad aktiesplit) 1:5 vid årsstämman den 14 juni 2017
medför att varje innehavare av en teckningsoption har rätt att teckna en ny aktie). Rätten att teckna
units tillföll, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en på förhand vidtalad krets av investerare
i syfte säkra tillgången på kapital samt utöka ägarkretsen i Bolaget. Teckningsoptionen som omfattas
av varje unit medför rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,05 SEK. Teckning av
nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptionen kan ske under perioden 1 oktober 2017 till och
med den 15 oktober 2017. Enligt omräkningsvillkoren för teckningsoptionerna som utlöses vid en
notering äger teckningsoptionsinnehavare istället rätt att teckna en aktie för 100 teckningsoptioner
varvid och teckningskursen för varje aktie ska motsvara aktiekursen dagen före teckningstillfället
multiplicerat med tio. Baserat på en aktiekurs om 19,40 kr (erbjudandepriset) skulle teckningskursen
för en aktie bli 194 kr och 100 teckningsoptioner ge rätt till en aktie.
För det fall att samtliga tecknade teckningsoptioner nyttjas och ingen notering sker kommer antalet
aktier i Bolaget att öka med 187 500 och aktiekapitalet med 9 375,00 SEK. Om samtliga utgivna
teckningsoptioner nyttjas och ingen notering sker medför det en utspädning om cirka 1,20 procent av
aktiekapitalet och rösterna i Bolaget i förhållande till antalet aktier efter Erbjudandets genomförande.
För det fall att samtliga tecknade teckningsoptioner nyttjas och notering sker kommer antalet aktier i

Bolaget att öka med 1 875 och aktiekapitalet med 93,75 SEK. Om samtliga utgivna teckningsoptioner
nyttjas och notering sker medför det en utspädning om cirka 0,01 procent av aktiekapitalet och
rösterna i Bolaget i förhållande till antalet aktier efter Erbjudandets genomförande.
Teckningsoptionsprogram 2016/2019

Styrelsen beslutade den 25 april 2016, efter bemyndigande från bolagsstämman den 8 juni 2015, om
emission av högst 50 000 teckningsoptioner (som efter beslut om uppdelning av aktier (så kallad
aktiesplit) 1:5 vid årsstämma den 14 juni 2017 medför att varje innehavare av en teckningsoption har
rätt att teckna fem nya aktier). Rätt att teckna teckningsoptionerna tillföll, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vissa särskilt utvalda nyckelpersoner i Bolaget. Antalet optioner som
tecknades uppgick till 49 250. Varje teckningsoption medför rätt att teckna fem nya aktier i Bolaget till
en teckningskurs uppgående till 20 SEK. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption
kan ske under perioden 29 maj 2018 till och med 30 maj 2019. För det fall att samtliga tecknade
teckningsoptioner nyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 246 250 aktier och
aktiekapitalet med 12 312,50 SEK. Om samtliga utgivna teckningsoptioner nyttjas medför det en
utspädning om cirka 1,57 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget i förhållande till antalet aktier
efter Erbjudandets genomförande.

Teckningsoptionsprogram 2017/2019 #1

Styrelsen beslutade den 21 april 2017, efter bemyndigande från bolagsstämman den 20 juni 2016, om
emission av 50 000 teckningsoptioner (som efter beslut om uppdelning av aktier (så kallad aktiesplit)
1:5 vid årsstämma den 14 juni 2017 medför att varje innehavare av en teckningsoption har rätt att
teckna fem nya aktier). Rätt att teckna teckningsoptionerna tillföll, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, ledande befattningshavare i Bolaget, däribland Marianne Olsson, Henrik Appelgren,
Maria Agemark, Anki Malmborg-Hager och Anna Chérouvrier Hansson. Varje teckningsoption medför
rätt att teckna fem nya aktier i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 30 SEK. Teckning av ny aktie
genom utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden 1 januari 2019 till och med den 30 april
2019. För det fall att samtliga tecknade teckningsoptioner nyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att
öka med 250 000 aktier och aktiekapitalet med 12 500 SEK. Om samtliga utgivna teckningsoptioner
nyttjas medför det en utspädning om cirka 1,59 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget i
förhållande till antalet aktier efter Erbjudandets genomförande.

Teckningsoptionsprogram 2017/2019 #2

Styrelsen beslutade den 24 maj 2017, under förutsättning av årsstämman efterföljande godkännande,
om emission av högst 150 000 teckningsoptioner. Stämman beslutade att godkänna emissionen den
14 juni 2017.
Rätt att teckna teckningsoptionerna tillföll, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomna
nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget och
Koncernen, varvid enskild teckningsberättigad äger rätt att teckna högst 20 000 teckningsoptioner

vardera. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om
44,62 SEK per aktie. För det fall att förevarande notering på Nasdaq First North inte genomförs tecknas
aktie till en teckningskurs uppgående till 30 SEK per aktie. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av
teckningsoption kan ske under perioden 1 januari 2019 till och med 30 april 2019 eller den tidigare dag
som följer av optionsvillkoren. För det fall att samtliga tecknade teckningsoptioner nyttjas kommer
antalet aktier i Bolaget att öka med 97 500 aktier och aktiekapitalet med 4 875 SEK. Om samtliga
utgivna teckningsoptioner nyttjas medför det en utspädning om cirka 0,63 procent av aktiekapitalet
och rösterna i Bolaget i förhållande till antalet aktier efter Erbjudandets genomförande.

Teckningsoptionsprogram 2017/2020

Årsstämman beslutade den 14 juni 2017, efter förslag från aktieägare, om emission av högst 150 000
teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 7 500 SEK (efter
ovan nämnda uppdelning av aktier). Rätt att teckna teckningsoptionerna tillföll, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, Bolagets styrelseledamöter, med undantag av Bolagets
styrelseordförande, varvid vardera styrelseledamot äger rätt att teckna högst 30 000
teckningsoptioner vardera. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en
teckningskurs om 46,56 SEK per aktie. För det fall att förevarande notering på Nasdaq First North inte
genomförs tecknas aktie till en teckningskurs uppgående till 35 SEK per aktie. Teckning av ny aktie
genom utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden 1 januari 2020 till och med 30 april
2020 eller den tidigare dag som följer av optionsvillkoren. För det fall att samtliga tecknade
teckningsoptioner nyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 95 000 aktier och aktiekapitalet
med 4 750 SEK. Om samtliga utgivna teckningsoptioner nyttjas medför det en utspädning om cirka 0,61
procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget i förhållande till antalet aktier efter Erbjudandets
genomförande.

Total utspädning
Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas till fullo och notering sker medför det en
utspädning om cirka 4,32 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget i förhållande till antalet aktier
efter Erbjudandets genomförande. Bolaget har, utöver vad som angetts ovan, inga utestående
teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade finansiella instrument. Om samtliga
utestående teckningsoptioner utnyttjas till fullo och ingen notering sker medför det en utspädning om
cirka 9,41 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget i förhållande till antalet aktier efter
Erbjudandets genomförande. Bolaget har, utöver vad som angetts ovan, inga utestående
teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade finansiella instrument.

Patent
Av prospektet sid 42 framgår det att ”GARD-teknologin skyddas av en bred patentportfölj som kan
delas in i fem patentfamiljer”. En patentportfölj består av patentansökningar och beviljade patent.
Vidare anges i prospektet sid 72 att ”Därutöver har SenzaGen fem pågående patentansökningar
avseende fem patentfamiljer” Mer nogsamt är att SenzaGen har 31 pågående patentansökningar
avseende totalt fem patentfamiljer.

Sammanfattningsvis har således SenzaGen ett (1) beviljat patent, avser Europa, samt 31 pågående
patentansökningar avseende fem patentfamiljer i sin nuvarande patentportfölj.

Övriga upplysningar:
•
•
•

•

FNCA Sweden AB som är utsedd Certified Adviser äger inga aktier i SenzaGen AB.
Dotterbolaget SenzaGen Inc. ägs till 80% av SenzaGen AB och till 6,7 procent av management
i bolaget. Resterande 13,3 procent ägs av SenzaGen Inc
På sid 51 i prospektet under rubriken Kommentarer till den finansiella utvecklingenJämförelse mellan delårsperioderna 1 januari - 30 juni 2017 och 1 januari - 30 juni 2016
anges felaktigt att Bolagets intäkter under första halvåret 2016 uppgick till 1 602 KSEK. Rätt
siffra är 1 062 KSEK. Vidare framgår på samma sida uppgift om likvida medel per den 30 juli
2017. Rätt datum ska vara 30 juni 2017.
Av prospektet sid 73 under rubriken Transaktioner med närstående, framgår att Institutionen
för Immunteknologi vid Lunds universitet ersätts med totalt 180 660 SEK under
räkenskapsåret 2017, för arbetande styrelseordförande i SenzaGen, Carl Borrebaeck. Av
prospektet sid 59 framgår att Carl Borrebaeck är teknologie doktor i biokemi med inriktning
på molekylär immunologi och professor vid Lunds universitet. Bakgrunden är att
universitetet ersätts av SenzaGen för Carl Borrebaeck för hans uppdrag som arbetande
ordförande på SenzaGen motsvarande 10 %. Rollen som arbetande ordförande inkluderar
representation i samband med kundmöten, konferenser, etc samt expertis inom
fackområdet.

