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Resumé

Resumé

Dette resumé består af  oplysningskrav, der benævnes “Elementer”. Disse Elementer er nummereret i afsnit A – E 
(A.1 – E.7).

Dette resumé indeholder alle de Elementer, der skal være indeholdt i et resumé for denne type værdipapirer og 
udsteder. Da nogle Elementer ikke skal medtages, kan der forekomme huller i nummereringen af  Elementerne.

Selv om et Element skal indsættes i resuméet, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevante oplysninger 
om Elementet. I så fald indeholder resuméet en kort beskrivelse af  Elementet med angivelsen ”ikke relevant”.

sektion A – indledning og AdvARsleR
A.1 Indledning og 

advarsler
Dette resumé bør læses som indledning til prospektet. 

enhver beslutning om at investere i alligator skal træffes på baggrund af  prospektet som helhed 
af  en investor. 

Såfremt en sag om oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende 
investor i henhold til national lovgivning være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med 
en oversættelse af  prospektet inden sagen indledes

kun de personer, der har indleveret resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civil-
retligt erstatningsansvar, dog kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende 
med de andre dele af  prospektet, eller hvis det og andre dele af  prospektet ikke indeholder sådanne 
nøgleoplysninger som hjælp til investorernes overvejelser om, hvorvidt de vil investere i alligator.

A.2 Samtykke til at 
anvende Prospektet

Ikke relevant. alligator giver ikke samtykke til, at prospektet benyttes af  finansielle formidlere til brug 
for efterfølgende handel eller placering af  værdipapirer, som er omfattet af  prospektet. 

sektion B – udstedeR og eventuel gARAntistilleR
B.1 Juridisk navn og 

forretningsnavn
Selskabets navn (og forretningsnavn) er alligator bioscience ab, og dets selskabsnummer er 
556597-8201.

B.2 Domicil og retlig form alligator er et svensk aktieselskab, stiftet i Sverige og med hjemsted i lund kommune. Selskabet er 
stiftet i henhold til svensk ret. Selskabet er underlagt reglerne i den svenske selskabslov (Sw. Aktie
bolagslagen (2005:551)).

B.3 Beskrivelse af   
udsteders 
virksomhed 

alligator er et forskningsbaseret biotekselskab, der udvikler innovative antistofbaserede lægemidler 
til immunterapi rettet mod tumorer. Selskabet beskæftiger sig hovedsagligt med de tidlige faser af  
lægemiddeludvikling, fra idéstadiet til og med de kliniske studier i fase lla. Selskabet leder en række 
projekter både selvstændigt og sammen med internationale biotek- og farmaceutiske selskaber 
samt akademiske institutioner. alligators primære produktkandidater er:

 ■ aDc-1013, et agonistisk antistof  rettet mod cD04-receptoren. produktkandidaten gennemgår et 
klinisk fase I-studie og er blevet licenseret til Janssen.   

 ■ ator-1015, et bispecifikt agonistisk antistof  med egenskaber, som gør, at den hovedsagligt akti-
veres i tumorvævet. produktkandidaten gennemgår præklinisk udvikling, og der er truffet beslut-
ning om en større produktion inden de kliniske undersøgelser.    

 ■ ator-1016, et bispecifikt agonistisk antistof, som lokaliserer tumorer. produktkandidaten gennem-
går konceptvaliderende undersøgelser. 

Derudover har alligator to unavngivne produktkandidater i forskningsfasen. I 2015 havde alligator en 
nettoomsætning på 290 MSek og et resultat før skat på 207 MSek. Selskabet har hjemsted i lund, 
Sverige og havde pr. 30. september 2016, 35 ansatte.

B.4a En beskrivelse af  
vigtige tendenser i 
industrien

Det er alligators opfattelse, at behovet og efterspørgslen på immunterapi vil stige i fremtiden. De 
største trends på markedet angives nedenfor. 

Stigende antal af  anvendelsesområder for immunterapi: Det er Selskabets opfattelse, at immun-
terapeutiske lægemidler har potentialet til at revolutionere behandlingen af  cancer. Immunterapeuti-
ske lægemidler blev oprindelig benyttet til at behandle modermærkekræft, men disse lægemidler har 
potentiale til at være effektive mod stort set samtlige former for cancer, og er allerede begyndt at 
blive brugt til behandling af  nyre-, hoved og hals-, lunge- og blærecancer samt lymfoma. Det er 
Selskabets opfattelse, at anvendelsen af  immunterapeutiske lægemidler vil blive påbegyndt til 
behandling af  et stort antal forskellige cancerformer i takt med at forskningen af  immunonkologi 
udvikles. 



Resumé

InvItatIon tIl køb af aktIer I allIgator bIocIence ab (publ) | 3
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industrien, forts

Samarbejde mellem lægemiddelselskaber: Det bliver stadig mere almindeligt at store lægemid-
delselskaber (”Big Pharma”) samarbejder med mindre forskningsbaserede biotek- og farmaceuti-
ske selskaber i udviklingen af  lægemidler. omkostningerne ved at udvikle lægemidler er store, hvor-
for mindre selskaber ofte vælger at licensere deres produkter til big pharma, før omfattende kliniske 
undersøgelser skal foretages. big pharma udfører herefter de nødvendige kliniske undersøgelser og 
kommercialiserer lægemidlet på det globale marked. på denne måde gøres processen for produkt-
udvikling, fra koncept til kommercialiserer, mere effektiv og risiciene fordeles mellem parterne. De 
forskningsbaserede biotek- og farmaceutiske selskaber får også et tidligt afkast på f.eks. fremskridt 
og delbetalinger, der relaterer sig til udvikling. ved at licensere samarbejdet kan et mindre selskab 
som regel også få ret til delbetalinger, der relaterer sig til både salg og royalties af  salget og kan 
derved sikre deres fremtidige indkomst på den lange bane. 

Demografisk udvikling: Den demografiske udvikling, såsom en voksende ældre befolkning i 
udviklede lande samt højere indkomster og forbedret adgang til og mere udbredt brug af  lægemidler 
på udviklingsmarkeder, forventes at føre til, at det samlede marked for lægemidler kommer til at 
vokse.   

Forøgede udgifter og investeringer: I det kommende år forventes en stigning af  udgifter, især i de 
udviklede lande, som følge af  en stigning på priserne på lægemidler til nye og dyrere terapiformer, 
samt en stigning på prisen per produkt i visse lande såsom uSa. Indførelsen af  affordable care act i 
uSa, har ført til en mere omfattende forsikringsdækning, som fortsat vil påvirke stigningen af  udgif-
ter1). Derudover forventes udviklingen i bl.a. udviklingslande at stige i de kommende år, som følge af  
en forbedring af  det sociale sikkerhedsnet og private forsikringer. omfanget af  og tempoet på både 
offentlige og private investeringer i disse lande vil have en afgørende indflydelse på den fortsatte 
stigning i brugen af  lægemidler2).     

Forbedret adgang til lægemidler: Den globale adgang til lægemidler forventes at stige. Stignin-
gen vil blive drevet af  en mere markant brug af  dyre og mærkede lægemidler i udviklede lande, en 
mere udbredt brug af  billigere alternativer når patenter udløber og bedre adgang til lægemidler i 
udviklingslande. 

1) the IMS Institute for Healthcare Informatics’ globale forudsigelser for medicinalvarer frem mod 2020, november 
2015.

2) the IMS Institute for Healthcare Informatics’ globale forudsigelser for medicinalvarer frem mod 2020, november 
2015.

B.5 Koncernstruktur alligator bioscience ab er moderselskabet i en koncern, som udover alligator bioscience ab består 
af  de helejede datterselskaber atlas therapeutics ab og a bioscience Incentive ab.

B.6 Anmeldelsespligtige 
parter, større aktio
nærer, og kontrollen 
med Selskabet 

I Sverige er den laveste grænse for anmeldelsespligtige beholdning af  aktier (også kaldet flagning) 
fem procent af  samtlige aktier eller af  stemmerettighederne. af  tabellen nedenfor fremgår de aktio-
nærer i Selskabet, som ejer mindst fem procent af  aktierne og stemmerettighederne per den 
4 november 2016, medtaget de for Selskabet kendte forandringer som er sket frem til dagen for 
prospektets offentliggørelse.

Navn Antal aktier Procent af aktier og stemmerettigheder 

banque Internationale à luxembourg Sa1) 12.491.620 21,1%

Sunstone life Science ventures fund II k/S 7.623.719 12,9%

Duba ab 6.497.620 11,0%

euroclear bank Sa2) 4.431.631 7,5%

lars Spånberg 3.213.858 5,4%

øvrige aktionærer 24.985.936 42,2%

I alt 59.244.384 100,00%
1) omfatter bestyrelsesmedlem Jonas Sjögrens beholdning af  4.674.700 aktier.
2) omfatter JJcD’s beholdning af  4.346.631 aktier.

på dagen for prospektet er der en ejeraftale mellem Sunstone life Science ventures fund II k/S, 
Duba ab, carl borrebaeck og Mathias uhlén. Denne ejeraftale vil dog ophøre i forbindelse med 
noteringen på nasdaq Stockholm. 

Selskabets bestyrelse er ikke bekendt med, at der skulle eksistere andre ejeraftaler eller aftaler 
mellem Selskabets aktionærer, som har til formål at have indflydelse på Selskabet. ligeledes er 
Selskabets bestyrelse ikke bekendt med aftaler eller lignende, der kan føre til en ændring af  kontrol-
len med Selskabet. 
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B.7 Udvalgte historiske 
finansielle 
oplysninger

nedenstående sammendrag af  finanselle oplysninger, der omfatter hele året, er taget fra alligators 
fuldstændige finansielle oplysninger for regnskabsårene 2014-2015, som er særligt fremlagt til brug 
for prospektet, og udarbejdet i overensstemmelse med den svenske årsregnskabslov (Sw. Årsredo
visningslagen), IfrS og rfr 1 og supplerende regnskabsregler for koncerner, og som er blevet revi-
deret af  Selskabets revisor i overensstemmelse med revr 5 ”gennemgang af  finansielle oplysninger 
i prospekter”. oplysningerne vedrørende perioden januar-september 2015 og 2016 er taget fra alli-
gators delårsrapport for perioden januar-september 2016, som er udarbejdet i overensstemmelse 
med IaS 34 ”Delårsrapportering” og den svenske årsregnskabslov (Sw. Årsredovisningslagen). 
Delårsrapporten er gennemgået af  Selskabets revisor.      

prospektet indeholder visse finansielle nøgletal, som ikke er defineret i IfrS. Selskabet er af  den 
opfattelse, at disse nøgletal udgør et vigtigt supplement, da de muliggør en bedre vurdering af  
Selskabets økonomiske udvikling. Disse nøgletal bør ikke vurderes særskilt eller anses som en erstat-
ning for resultatindikatorer udarbejdet i overensstemmelse med IfrS. Desuden bør nøgletallene, som 
alligator har defineret dem, ikke sammenlignes med andre nøgletal med lignende betegnelser, som 
anvendes af  andre selskaber. Dette skyldes, at ovennævnte nøgletal ikke altid defineres på samme 
måde, og andre selskaber kan udregne dem på en anden måde end alligator.  

konsolideRet ResultAtopgøRelse

Ikke reviderede Reviderede

Beløb i TSEK 
01.01.2016

–30.09.2016
01.01.2015

– 30.09.2015
01.01.2015

–31.12.2015
01.01.2014

– 31.12.2014

nettoomsætning 51.808 289.286 289.797 0

andre driftsindtægter 1.045 3.508 3.822 1.171

52.852 292.794 293.619 1.171
 
Driftsomkostninger

øvrige eksterne omkostninger –42.874 –27.604 –49.335 –48.605

personaleomkostninger –19.908 –21.272 –28.611 –27.594

afskrivninger og nedskrivninger af  
materielle og immaterielle anlægs-
aktiver –24.022 –1.799 –12.667 –2.185

Samlede driftsomkostnigner –86.804 –50.675 –90.613 –78.385

Driftsresultat –33.951 242.118 203.006 –77.213

Resultat fra finansielle poster

resultat fra øvrige værdipapirer og 
tilgodehavender 0 2.126 2.291 0

finansielle indtægter 5.838 2.583 2.081 432

finansielle omkostninger –894 –1 –1 –1

4.944 4.709 4.371 431

Resultat før skat –29.008 246.827 207.377 –76.782

Skat for periodens resultat 0 0 0 0

Periodens resultat som kan henfø-
res til Moderselskabets aktionærer  –29.008 246.827 207.377 –76.782
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oplysninger, forts

konceRnens BAlAnce

Ikke reviderede Reviderede

 Beløb i TSEK 30.09.2016 30.09.2015 31.12.2015 31.12. 2014

AKTIVER

Anlægsaktiver

Immaterielle aktiver

andele i udviklingsprojekter 17.949 50.149 40.069 50.149

patenter 2.535 3.757 3.354 3.934

Materielle aktiver

udstyr, maskiner og computere 4.322 1.979 2.323 2.305

Finansielle aktiver

andre langfristede værdipapirs-
beholdninger 94 126 95 0

Anlægsaktiver i alt 24.900 56.012 45.840 56.388

Omsætningsaktiver

Kortfristede tilgodehavender

tilgodehavender 0 0 689 0

andre tilgodehavender 7.743 2.224 2.804 2.740

forudbetalinger og periodiserede  
indtægter 4.200 1.268 1.319 1.239

likvider 346.457 394.895 365.605 37.428

Omsætningsaktiver i alt 358.401 398.387 370.417 41.407

Aktiver i alt 383.301 454.399 416.256 97.794

PASSIVER

Egenkapital

aktiekapital 23.698 23.606 23.606 19.445

andre kapitalindskud 337.766 335.051 335.051 218.139

overført overskud 38.398 –169.065 –169.065 –92.283

periodens resultat –29.008 246.827 207.377 –76.782

Egenkapital som kan henføres til 
Moderselskabets aktionærer  370.854 436.419 396.969 68.519

Kortfristet gæld

leverandørtilgodehavender og anden 
gæld 3.064 2.233 4.890 4.195

øvrige forpligtelser 484 9.339 632 17.735

påløbne omkostninger og forudbetal-
te indtægter 8.899 6.408 13.765 7.345

Nuværende gældsforpligtelser i alt 12.447 17.980 19.287 29.275

EGENKAPITAL OG PASSIVER I ALT 383.301 454.399 416.256 97.794
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B.7 Udvalgte historiske 
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konsolideRet pengestRømsopgøRelse 

Ikke reviderede Reviderede

Beløb i TSEK 
01.01.2016

–30.09.2016
01.01.2015

– 30.09.2015
01.01.2015

–31.12.2015
01.01.2014

– 31.12.2014

Driftsaktiviteter

Driftsresultat –33.951 242.118 203.006 –77.213

aktiebaseret afløning 86 0 0 0

afskrivninger og nedskrivninger 24.022 1.799 12.667 3.186

–9.843 243.916 215.673 –74.027

renteindtægter 343 38 42 431
rentebetalinger –3 –1 –1 –1

betalt skat 0 0 0 0

Pengestrøm fra driftsaktivitet før 
ændringer i driftskapital –9.503 243.954 215.715 –73.597

Ændringer i driftskapital

Ændringer i driftstilgodehavender –7.131 487 –833 3.195

Ændringer i driftsmæssige forpligtelser –6.840 –11.296 –.9.988 7.665

Pengestrøm fra driftsaktivitet –23.474 233.145 204.894 –62.737

Investeringsaktiviteter

resultat fra kapitalinteresser i andre 
virksomheder 0 2.000 2.291 0

køb af  immaterielle aktiver –164 –1.019 –1.187 –2.667

køb af  materielle aktiver –2.926 –277 –838 –1.359

Pengestrøm fra investeringsaktivi-
teter –3.090 704 266. –4.026

Finansielle aktiviteter 

aktieemission 2.070 121.073 121.073 34.034

erhvervede optionspræmier 737 0 0 931

Pengestrøm fra finansielle  
aktiviteter 2.807 121.073 121.073 34.965

Pengestrøm for perioden –23.757 354.922 326.232 –31.797

Likvide midler i begyndelsen af  
perioden 365.605 37.428 37.428 69.224

Omregningsdifferencer 4.608 2.545 1.944 1

Likvide midler ved afslutningen af 
perioden 346.457 394.895 365.605 37.428
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nøgletAl  

af de nedenstående nøgletal er kun “Indtjening pr. aktie før udvanding” og ”Indtjening pr. aktie efter 
udvanding” obligatoriske IfrS definitioner af  nøgletal. De resterende nøgletal; ”nettoomsætning”, 
”periodens resultat”, ”likvide midler ved afslutningen af  perioden”, ”pengestrøm fra driftsaktivitet”, 
”pengestrøm for perioden”, og ”egenkapital”, er taget fra en af  IfrS’ definerede økonomiske opstillin-
ger, mens ”Driftsresultat”, ”f&u omkostninger”, ”f&u omkostninger som en procentdel af  driftsom-
kostninger undtagen nedskrivninger”, ”egenkapital per aktie før udvanding”, ”egenkapital pr. aktie 
efter udvanding”, ”Soliditet”, ”gennemsnitligt antal ansatte” og ”gennemsnitligt antal ansatte inden for 
f&u”, er alternative præstationsmål, som Selskabet har valgt.            

01.01.2016
–30.09.2016

01.01.2015
– 30.09.2015

01.01.2015
–31.12.2015

01.01.2014
– 31.12.2014

nettoomsætning1), tSek 51.808 289.286 289.797 0

Driftsresultat1), tSek –33.951 242.118 203.006 –77.213

periodens resultat1), tSek –29.008 246.827 207.377 –76.782

Indtjening pr. aktie før udvanding1), Sek –0,49 4,62 3,81 –1,59

Indtjening pr. aktie efter udvanding1) 2), Sek –0,49 4,48 3,70 –1,59

f&u omkostninger3), tSek –40.206 –30.880 –49.490 –42.352

f&u omkostninger som en procentdel af  
driftsomkostninger undtagen nedskrivninger3) 63,6% 60,9% 61,5% 54,0%

likvide midler ved afslutningen af  perio-
den1), tSek 346.457 394.895 365.605 37.428

pengestrøm fra driftsaktivitet1), tSek –23.474 233.145 204.894 –62.737

pengestrøm for perioden1), tSek –23.757 354.922 326.232 –31.797

egenkapital1), tSek 370.854 436.419 396.969 68.519

egenkapital pr. aktie før udvanding3), Sek 6,26 7,40 6,73 1,41

egenkapital pr. aktie efter udvanding3), Sek 5,91 7,20 6,55 1,36

Soliditet3), % 97% 96% 95% 70%

gennemsnitligt antal ansatte3) 31 26 27 26

gennemsnitligt antal ansatte inden for f&u3) 28 23 24 23

1) nøgletallene for 2014 og 2015 er reviderede og taget fra alligators reviderede regnskaber. nøgletallene for perioden 1. januar – 30. 
september 2015 og 2016 er ikke reviderede og taget fra alligators gennemgåede delårsrapporter for perioden 1. januar – 30. sep-
tember 2016. 

2) udvandingseffekten tages ikke i betragtning ved negative resultater. 
3) nøgletallet er hverken revideret eller gennemgået. 

Definitioner
Nettoomsætning
Indtægter fra solgte varer og tjenester i hoveddriften i den nuværende periode. 

Driftsresultat
resultat før finansielle aktiviteter og skat.  

Resultat per aktie før og efter udvanding 
resultatet divideret med det vægtede gennemsnit af  aktier i perioden før og efter udvanding.  

Det gennemsnitlige antal af  aktier før og efter udvanding 
Det gennemsnitlige antal af  udestående aktier i perioden før og efter udvanding. 

F&U omkostninger
Selskabets direkte omkostninger til forskning og udvikling. omkostninger vedrørende personale, 
materialer og eksterne tjenester.   

F&U omkostninger som en procentdel af  driftsomkostninger undtagen nedskrivninger 
f&u omkostninger divideret med driftsomkostninger undtagen nedskrivninger. 
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Likvider
likvide beholdninger. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet
pengestrøm før investeringsaktiviteter og finansielle aktiviteter. 

Pengestrøm for perioden 
periodens ændring i likvider undtagen påvirkningen fra ikke-realiserede fortjenester og tab på 
valutakurser.     

Egenkapital pr. aktie før og efter udvanding 
egenkapital divideret med antallet af  aktier ved periodens afslutning før og efter udvanding.  

Soliditet
egenkapital som en procentdel af  de samlede aktiver. 

Det gennemsnitlige antal ansatte 
Det gennemsnitlige antal af  ansatte ved begyndelsen af  perioden  og periodens afslutning. 

Det gennemsnitlige antal ansatte inden for F&U
Det gennemsnitlige antal ansatte i Selskabets forsknings- og udviklingsafdelinger ved periodens 
begyndelse  og periodens afslutning.

Væsentlige ændringer siden 30. september 2016 
efter den 30. september 2016 har Janssen doseret den første patient i en intravenøs fase I undersø-
gelse med aDc-1013.

Væsentlige ændringer I perioden, som omfatter udvalgte finansielle oplysninger  
alligators nettoomsætning udgjorde 51.808 tSek i perioden januar – september 2016 sammenlignet 
med 289.286 tSek for den samme periode i 2015. Indtægter i januar – september 2016, vedrører 
milestones betalinger i henhold til licensaftalen med Janssen, hvorimod indtægter fra januar – 
september 2015, vedrørte den indledende betaling i henhold til licensaftalen med Janssen.

alligators nettoomsætning udgjorde 289.797 tSek i 2015, sammenlignet med 0 Sek i 2014. 
nettoomsætningen vedrører i sin helhed den indledende betaling i henhold til licensaftalen med 
Janssen.

B.8 Finansielle proforma 
oplysninger

Ikke relevant. prospektet indeholder ingen finansielle proforma aktiviteter.  

B.9 Resultatprognose Ikke relevant. prospektet indeholder ingen resultatprognose eller beregning af  forventet resultat.  

B.10 Revisionsanmærk
ninger

Ikke relevant. revisor har ikke gjort anmærkninger i revisionsberetningen om de historiske finansielle 
oplysninger, som er omfattet af  prospektet.    

B.11 Arbejdskapital alligator er af  den opfattelse, at den nuværende arbejdskapital er tilstrækkelig til at dække behovet 
for de kommende tolv måneder. Dette indebærer, at Selskabet kan opfylde sine betalingsforpligtelser, 
når de forfalder til betaling. 

sektion c – væRdipApiReR 
C.1 De udbudte 

værdipapirer 
aktierne i selskabet alligator bioscience ab (ISIn Se0000767188).

C.2 Valuta aktierne er udstedt i svenske kroner (Sek).

C.3 Antal aktier og  
nominel værdi 

på tidspunktet for dette prospekt er aktiekapitalen 23.697.753,60 Sek, fordelt på 59.244.384 aktier til 
en nominel værdi på 0,40 Sek pr. aktie. alle aktier er fuldt indbetalt. 

C.4 Aktiernes rettigheder alle aktier har ret til en stemme på generalforsamlingen. Såfremt Selskabet beslutter, at udstede nye 
aktier, warrants eller konvertible obligationer, ved enten kontant kapitalforhøjelse eller kapitalforhø-
jelse ved gældskonvertering, skal aktionærerne som udgangspunkt have en fortrinsret til forholds-
mæssig tegning. alle aktier har lige ret til udbytte og likvidationsprovenu. beslutninger om udbytte 
træffes af  generalforsamlingen, og udbetaling sker via euroclear Sweden ab. ret til udbytte tilkom-
mer den aktionær, der er registreret som aktionær i euroclear Sweden ab’s ejerbog på den af  gene-
ralforsamlingen vedtagne dag for afstemningen. 

C.5 Eventuelle 
indskrænkninger i 
omsætteligheden

Ikke relevant. aktierne er ikke behæftet med omsættelighedsbegrænsninger.    
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C.6 Notering på reguleret 
marked 

komiteen for børsnoteringer hos nasdaq Stockholm besluttede den 27. oktober 2016, at give tilla-
delse til at lade aktierne handle på nasdaq Stockholm, forudsat at spredningskravet for Selskabets 
aktier bliver opfyldt. Handlen forventes påbegyndt omkring den 23. november 2016. 

C.7 Udbyttepolitik Ifølge den af  bestyrelsen vedtagne udbyttepolitik, vil alligator fortsat fokusere på videreudvikling og 
udvidelse af  Selskabets projektportefølje. tilgængelige finansielle ressourcer og rapporterede resul-
tater skal derfor reinvesteres i virksomheden for at finansiere Selskabets strategi på længere sigt.  
Det er ikke bestyrelsens intention at foreslå udbytte til aktionærerne førend Selskabet i en længereva-
rende periode genererer overskud. ethvert fremtidigt udbytte og størrelsen heraf  vil afhænge af  
Selskabets længerevarende vækst, indtjeningsvækst og kapitalbehov, set i forhold til de aktuelt 
vedtagne mål og strategier. udbytte skal, i tilfælde af  at der stilles forslag herom, være afbalanceret i 
forhold til Selskabets mål, omfang og risiko. 

sektion d – Risici 
D.1 Primære risici  

forbundet med  
Alligator og markedet

alligators virksomhed og marked er underlagt en række risici, der påvirker, eller muligvis vil påvirke, 
Selskabets virksomhed, finansielle position og resultater. De følgene risikofaktorer, beskrevet i vilkår-
lig rækkefølge, vurderes at have betydning for alligators fremtidige udvikling. De væsentligste risici, 
der vurderes potentielt at kunne påvirke alligators virksomhed, resultater og finansielle position, 
materielt og negativt, i forhold til Selskabets virksomhed og marked, er:  

 ■ risici relateret til, at Selskabet og dets partnere ikke opnår eller opretholder nødvendige tilladelser 
og lovmæssige godkendelser, der er nødvendige for at kunne gennemføre prækliniske og kliniske 
studier, at kliniske studier bliver forsinket, afbrudt, eller at de opnår uventede eller uønskede resul-
tater, høje omkostninger, muligheden for at rekruttere deltagere til kliniske studier eller at delta-
gerne udsættes for uacceptable sundhedsrisici;

 ■ risici relateret til, at Selskabets produktkandidater ikke opfylder kravene til markedsføringsgodken-
delse, at Selskabet og dets partnere mangler ressourcer til at fuldføre ansøgninger om tilladelser 
til markedsføring, eller at Selskabet og dets partnere ikke opfylder de omfattende lovmæssige 
krav, fastsat af  myndighederne vedrørende bl.a. ledende kliniske studier, produktion og salg på 
markedet;

 ■ risici relateret til, at Selskabet har en begrænset projektportefølje i den tidlige udviklingsfase, at 
enkelte projekter, der kan have betydelig indvirkning på alligators drift, oplever tilbagegang, at det 
er vanskeligt at forudse hvordan og i hvilken udstrækning enkelte projekter i den tidlige udviklings-
fase kan opnå kommercialisering, eller at Selskabets produktportefølje, grundet sit snævre anven-
delsesområde, kan påvirkes af  problemer på forskningsområdet eller på grund af  konkurrerende 
produkter;  

 ■ risici relateret til, at Selskabet er afhængigt af  samarbejdspartnere til udvikling og kommercialise-
ring af  produktkandidater, at Selskabet ikke kan udvikle produktkandidater videre end til fase 
II-studier i eget regi, at samarbejdet medfører at udviklingen og kommercialiseringen havner 
udenfor Selskabets kontrol og at Selskabet herefter er nødsaget til at give afkald på vigtige rettig-
heder, at samarbejdspartnere ikke opfylder sine forpligtelser eller at samarbejdet afbrydes såvel 
som fraværet af  royalties og andre betalinger;

 ■ risici relateret til, at Selskabet potentielt krænker patenter og andre immaterielle rettigheder tilhø-
rende tredjemand, hvilket kan medføre omkostninger og tidskrævende retssager, eller at Selska-
bet ikke formår at identificere relevante immaterielle ejendomsrettigheder ved udviklingen af  nye 
produktkandidater eller teknologi;

 ■ risici relateret til, at Selskabets patenter og andre immaterielle rettigheder ikke indeholder tilstræk-
kelig kommerciel beskyttelse, at Selskabet ikke opnår eller opretholder nødvendig patentbeskyt-
telse, at Selskabets immaterielle rettigheder krænkes eller erstattes, at Selskabet ikke har mulig-
hed for at erhverve nødvendige licenser, eller at der sker krænkelse af  Selskabets intellektuelle 
ejendomsrettigheder, hvilket kan medføre omkostningstunge og tidskrævende retssager;

 ■ risici relateret til, at ingen af  Selskabets produktkandidater endnu er blevet kommercialiseret, at 
Selskabet på grund af  manglende kommerciel accept af  produktkandidater fra læger, patienter 
eller betalere af  sundhedspleje, ikke oplever en kommerciel succes, at der forekommer bivirknin-
ger, alternative behandlinger og potentielle begrænsninger og advarsler på godkendte etiketter;        

 ■ risici relateret til, at Selskabet er afhængig af  sin øverste ledelse og andre nøglemedarbejdere, at 
Selskabets drift potentielt bliver udsat eller afbrudt, idet Selskabet mister nøglemedarbejdere eller 
at Selskabet fremadrettet ikke formår at rekruttere kvalificerede medarbejdere. 
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D.3 Risici forbundet med 
værdipapirerne

en investering i aktier er altid forbundet med risici. Sådanne risici kan medføre at prisen for aktierne 
falder væsentligt, og at investorernes investering går tabt. De væsentligste risici, der vurderes poten-
tielt at kunne påvirke alligator, beskrevet i vilkårlig rækkefølge, er:  

 ■ risici relateret til, at udbudsprisen ikke vil matche den pris, som aktier i alligator vil blive handlet til 
på aktiemarkedet efter udbuddet, at aktierne er genstand for betydelige udsving på aktiemarke-
det, eller at der ikke bliver udviklet og igangsat en aktiv handel efter noteringen; 

 ■ risici relateret til, at alligator ikke tidligere har betalt udbytte, og at omfang og størrelse af  et fremti-
digt udbytte vil afhænge af  Selskabets udvikling; 

 ■ risici relateret til, større aktionærers salg af  aktier og markedets hermed forbundne forventning til 
flere salg kan have en negativ påvirkning af  prisen på alligators aktier, og at enhver kapitalforhø-
jelse kan medføre udvanding af  aktionærernes aktiebeholdning; 

 ■ risici relateret til, at det ikke vil være muligt for cornerstone Investors og JJDc at opfylde deres 
forpligtelser, når disse forpligtelser ikke er under indflydelse af  en bankgaranti, båndlagt kapital, 
pant eller lignende aftaler, og idet forpligtelserne for cornerstone Investors er underlagt visse 
vilkår.  

sektion e – udBuddet  
E.1 Provenu og omkost

ninger fra Udbuddet 
I forbindelse med udbuddet forventes tegningen af  nye aktier at indbringe alligator 312 MSek 
fratrukket de hermed forbundne omkostninger. Selskabets udgifter ved udbuddet og noteringen på 
nasdaq Stockholm forventes at udgøre maksimalt 38 MSek. I forbindelse med salg af  aktier vil alli-
gator ikke opnå provenu fra de Sælgende aktionærer. 

E.2a Baggrund for 
gennemførelse af  
Udbuddet

bestyrelsen er indstillet på at realisere alligators langsigtede strategi – at styrke Selskabets position 
som en central aktør på markedet for tumorrelateret immunterapi – ved at udvikle innovative immu-
naktiverende produktkandidater med potentiale til at være ”første klasse” og / eller ”bedst i klassen”. 
Selskabets nuværende likvide midler er tilstrækkelige til at finansiere denne strategi frem til 2020. 
bestyrelsen er dog af  den opfattelse, at udbuddet er berettiget med henblik på at sikre udviklingen 
af  ator-1015 til klinisk fase II, ator-1016 og mindst et af  Selskabets unavngivne forskningsprojek-
ter til klinisk fase I, hvor der i 2020 forventes betydelige økonomiske tilsagn. Desuden har bestyrelsen 
intentioner om at intensivere udviklingen af  produktkandidater, både gennem udvikling af  Selskabets 
projekter i den tidlige forskningsfase og ved igangsættelse af  nye forskningsprojekter.  

I det Selskabet har til hensigt selvstændigt at udvikle dets produktkandidater og følge disse til 
fase IIa-studier førend disse opnår licens, og sideløbende hermed at gennemføre flere forsknings-
projekter – hvilket i sig selv medfører betydelige investeringer – mener bestyrelsen, at Selskabets 
likvide midler skal styrkes yderligere.  

udviklingen af  lægemidler er ofte forbundet med forsinkelser, da en sådan udvikling er forbundet 
med risici og usikkerhed. nogle påvirkende faktorer er uden for Selskabets kontrol, f.eks. vurderinger 
og beslutninger truffet af  offentlige myndigheder, der kan have en indflydelse på det tidsmæssige 
aspekt, herunder eventuelle forsinkelser, og som konsekvens medføre forhøjede omkostninger og 
kapitalkrav. baseret på disse momenter, er det bestyrelsens opfattelse, at det er berettiget for en virk-
somhed som alligator, at gennemføre en kapitalforhøjelse i forbindelse med noteringen af  Selskabets 
aktier, herunder at lade Selskabet udnytte de positive muligheder i Selskabets drift, hvilket ellers ikke 
ville have været muligt. en børsnotering vil give alligator en adgang til det svenske og det internatio-
nale kapitalmarked, men det vil også indebære en udvidelse af  Selskabets aktionærkreds, samt 
skabe en likviditet i aktien for Selskabets eksisterende aktionærer. Derfor finder bestyrelsen, at tiden 
nu er passende til en notering af  Selskabets aktier på nasdaq Stockholm. Såfremt kapitalforhøjelsen 
bliver fuldt tegnet, er nettoprovenuet fratrukket transaktionsomkostninger estimeret til ca. 312 MSek. 
Selskabet har til hensigt, at anvende nettoprovenuet fra kapitalforhøjelsen til følgende formål og med 
følgende milepæle i prioritet rækkefølge: 
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E.2a Baggrund for 
gennemførelse af  
Udbuddet, forts

1. fortsat udvikling af  ator-1015 indtil og inklusiv fase IIa med henblik på at optimere mulighe-
derne for en succesfuld licens: 40 procent
2.  fortsat udvikling af  ator-1016 med henblik på at opnå udvikling af  produktkandidaten indtil og 

inklusiv fase I: 30 procent
3.  fortsat udvikling af  Selskabets to mest avancerede unavngivne produktkandidater i forsknings-

fase I: 30 procent

bestyrelsens beslutning er også baseret på det faktum, at andre væsentlige betalinger fra samar-
bejdsaftalen med Janssen ikke kan planlægges i tid og af  forsigtighedshensyn ikke bør indgå i den 
estimerede fremtidige pengestrøm. Hvis Selskabet ikke modtager yderligere væsentlige betalinger 
fra Janssen i de kommende år, vil provenuet bidrage til at styrke Selskabets finansielle fleksibilitet og 
position på markedet for immunterapi.

nuværende likvide midler, forud for gennemførelsen af  udbuddet, forventes frem til 2020 at dække: 
1. udvidelse af  antistofbibliotek og bispecifik teknologiplatform 
2. udvikling af  cMc kapacitet til udvikling af  cellelinje  
3. udvikling af  nye forskningsprojekter  
4.  generelle forretningsrelaterede formål som f.eks. administrationsomkostninger og andre operati-

onelle investeringer 

E.3 Udbudsbetingelser Udbuddet
udbuddet er rettet mod offentligheden i Sverige, norge, Danmark og finland , såvel som til institutio-
nelle investorer. udbuddet består af  op til 10.796.231 nye aktier, og 2.153.846 eksisterende aktier i 
alligator, svarende til 18,5 procent af  det totale antal aktier i Selskabet efter udbuddet. 

Overallokeringsoption
De Sælgende aktionærer har tildelt en overallokeringsoption til global coordinator, hvilket betyder at 
global coordinator har ret til inden for 30 dage, gældende fra den første dag hvor Selskabets aktier 
handles på nasdaq Stockholm, at erhverve ydereligere op til 1.938.462 aktier fra de Sælgende aktio-
nærer, svarende til et maksimum på 15 procent af  de udbudte aktier mod betaling af  en pris 
svarende til udbudsprisen. overallokeringsoptionen må alene udnyttes med det formål at dække 
eventuel overtildeling for udbuddet. 

Ansøgningsperiode og ansøgning
ansøgningsperioden for såvel offentligheden i Sverige, norge, Danmark og finland, samt for instituti-
onelle investorer strækker sig over perioden 15. november – 22. november 2016. De Sælgende 
 aktionærer og alligator forbeholder sig til at forlænge ansøgningsperioden i udbuddet. Meddelelse 
om en eventuel forlængelse vil blive udmeldt ved en pressemeddelelse inden udløb af  
ansøgnings perioden.  

for offentligheden i Sverige, norge, Danmark og finland, skal ansøgning om køb af  aktier være 
på minimum 300 aktier og højst op til og med 25.000 aktier, i lige puljer af  100 aktier. 

Prisen i Udbuddet 
prisen i udbuddet er fastsat til 32,50 Sek af  Selskabets bestyrelse og de Sælgende aktionærer i 
samråd med Joint bookrunners, baseret på en række omstændigheder, herunder diskussioner med 
specifikke institutionelle investorer, en sammenligning med markedsprisen på andre sammenligne-
lige børsnoterede selskaber, en analyse af  tidligere transaktioner for selskaber inden for samme 
branche og udviklingsfase, nuværende markedsposition samt skøn af  Selskabets forretningsmulig-
heder og profitmuligheder. Der vil ikke blive pålagt mæglerprovision. 

1) til offentligheden regnes privatpersoner og juridiske personer i Sverige, norge, Danmark og finland, som ansøger om køb af  op til og med 25.000 
aktier.

2) Som institutionelle investorer regnes privatpersoner og juridiske personer som ansøger om køb af  mere end 25.000 aktier.
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E.3 Udbudsbetingelser, 
forts

Tildeling 
beslutning om tildeling af  aktier træffes af  Selskabets bestyrelse og de Sælgende aktionærer efter 
samråd med Joint bookrunners. formålet med tildelingen vil først og fremmest være at opnå en bred 
aktionærkreds med henblik på at fremme en regelmæssig og likvid handel af  Selskabets aktier på 
nasdaq Stockholm. I forbindelse med en beslutning om tildeling af  aktier under udbuddet til instituti-
onelle investorer vil det blive efterstræbt at alligator får en god institutionel ejerkreds. cornerstone 
Investorer er dog garanteret tildeling af  aktier på baggrund af  deres respektive forpligtelser. 

I tilfælde af  overtegning vil tildeling kunne foregå efter hel eller delvis vilkårlighed, og tildeling vil 
kunne blive tilbageholdt eller ske ved tildeling af  et mindre antal aktier end anført i ansøgningen.

alligators ansatte og kunder af  Managers kan indgå i særlige overvejelser ved tildelingen. Mana-
gers ansatte kan også tildeles aktier, men disse vil ikke blive prioriteret. tildeling vil ske i overens-
stemmelse med reglerne udstedt af  Svensk børsmæglerforening og det svenske finanstilsyn. Selv 
eksisterende aktionærer kan komme til at blive prioriteret ved tildelingen.

Betingelser for gennemførelsen af Udbuddet 
De Sælgende aktionærer, alligator og Joint bookrunners har til hensigt, at indgå en aftale om anbrin-
gelsen af  alligators aktier omkring den 22. november 2016 (”Anbringelsesaftalen”). udbuddet er 
betinget af, at interessen for udbuddet efter Joint bookrunners vurdering er tilstrækkelig stort til en 
effektiv handel med aktien, at anbringelsesaftalen bliver indgået, at visse sædvanlige opfyldelsesbe-
tingelser i aftalen bliver opfyldt og at anbringelsesaftalen ikke bliver opsagt. Joint bookrunners kan 
ophæve anbringelsesaftalen frem til betalingsdagen den 25. november 2016, såfremt der indtræffer 
væsentlige negative omstændigheder, som i henhold til global coordinators rimelige vurdering vil 
gøre det uhensigtsmæssigt eller praktisk umuligt at gennemføre udbuddet i overensstemmelse med 
beskrivelsen i prospektet, hvis Selskabet bryder sine garantier eller hvis nogle af  de sædvanlige 
opfyldelsesbetingelser i anbringelsesaftalen ikke er opfyldt.  

Første handelsdag
Det forventes, at første handelsdag sker den 23. november 2016. udbuddet af  aktier til offentlighe-
den i Sverige, norge, Danmark og finland, vil forventeligt blive annonceret omkring den 23. novem-
ber 2016, ved udsendelse af  en betalingsnota. når tegningsbeløbene er blevet behandlet af  global 
coordinator, vil aktiernes tegningsbeløb blive overført til enten et værdipapirsdepot, servicedepot 
eller værdipapirkonto afhængig af  køberens valg. Den tid som det kræves, for overførsel af  en beta-
ling samt overførsel af  betalte aktier til køberne af  aktier i alligator, kan medføre, at disse købere ikke 
vil have de købte aktier tilgængelige på den anviste værdipapirsdepot, servicekonto eller værdipa-
pirkonto før tidligst den 25. november 2016. I tilfælde af  at erhververen ikke har aktierne i sin rådig-
hed på hverken sit depot, service konto eller værdipapirkonto, kan det have den konsekvens, at 
erhververen ikke kan sælge aktierne på børsen den pågældende dag, hvor handlen af  aktierne 
begynder.

Stabiliseringsmål  
I en periode på 30 dage efter den første handelsdag, kan global coordinator gennemføre transaktio-
ner på nasdaq Stockholm, der stabiliserer prisen for aktierne, eller opretholder denne pris på et 
niveau, der afviger fra hvad der ellers ville have været tilfældet i markedet.

E.4 Interesser og mulige 
interessekonflikter 

carnegie, Dnb og redeye er Managers i forbindelse med udbuddet. Managers vil yde finansiel 
rådgivning og andre tjenesteydelser til Selskabet og de Sælgende aktionærer i forbindelse med 
udbuddet. Manager ejer ingen aktier i Selskabet, og de modtager ingen supplerende økonomisk 
gevinst ud over den på forhånd aftalte betaling.   

E.5 Sælgende aktionæ
rer/ Lockup aftaler

Sunstone life Science ventures II k/S og Duba ab udgør de Sælgende aktionærer. 
Sælgende aktionærer, medlemmer af  bestyrelsen og ledelsen som ejer aktier samt visse 

udvalgte eksisterende aktionærer1), har forpligtet sig til i en periode efter første handelsdag med 
Selskabets aktier på nasdaq Stockholm, ikke at sælge aktier eller på anden vis foretage handler der 
kan sidestilles hermed (”lock-up perioden”). forpligtelsen omfatter ikke aktier erhvervet ved udbud-
det eller herefter. for så vidt angår de Sælgende aktionærer omfatter forpligtelsen under lock-up 
aftalen ikke salg af  aktier ved udbuddet. Med udgangspunkt i at der sker fuld tegning i forbindelse 
med udbuddet, og at optionen ved overtildeling udnyttes fuldt ud, er samlet ca. 44,5 procent af  
Selskabets aktier underlagt lock-up aftalen efter udbuddet. for aktionærer som er bestyrelsesmed-
lemmer eller i den øverste ledelse er lock-up perioden 360 dage. for Sælgende aktionærer er 
lock-up perioden 270 dage. lock-up aftalens forpligtelser strækker sig over en periode på 180 dage 
for alle andre aktionærer som har påtaget sig ikke at sælge aktier. global coordinator kan diskretio-
nært give dispensation for ovenstående forpligtelser.  

1) JJDc, Stena ab, atlas antibodies ab, Johan rockberg, Mikael lönn, Marianne rapp og Staffan rasjö.                   
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E.6 Udvanding Såfremt kapitalforhøjelsen ved udbuddet tegnes fuldt ud vil antallet af  aktier i alligator stige med 
10.769.231 aktier fra 59.244.384 til 70.013.615, hvorved de eksisterende aktionærer udvandes med 
15,4 procent af  det samlede antal aktier i Selskabet efter udbuddet. 

E.7 Gebyrer Ikke relevant. Investorerne pålægges ikke gebyrer i forbindelse med udbuddet.


