Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning
av Units i Sprint Bioscience AB (publ)
2 mars 2018
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1. Om tillägget till prospekt
Distribution av detta tilläggsprospekt och teckning av Units är föremål för vissa begränsningar,
se ”Viktig information” i Prospektet.
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Sprint Bioscience AB (publ), org.nr
556789-7557, (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det prospekt som
godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 14 februari 2018 med diarienummer
18-516 och som offentliggjordes av Bolaget 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 att
Bolaget genom ett pressmeddelande den 28 februari 2018 offentliggjort att Petra Pharma har
meddelat Bolaget att Petra Pharmas styrelse har fattat beslut om att initiera de toxikologiska
studier som krävs för att ta PIP4K2 projektet in i kliniska studier. Därmed erhåller Sprint
Bioscience den första delmålsbetalningen i projektet om 2 MUSD.
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 2 mars
2018 (Finansinspektionens diarienummer 18-4385). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 2
mars 2018.
Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på
annat sätt samtyckt till teckning av Units i Företrädesemissionen har enligt 2 kap. 34 § lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke
inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med
den 6 mars 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB,
Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm eller via e-post till info@ hagberganeborn. se.
Investerare som har anmält sig för tekning av Units genom förvaltare ska kontakta sin
förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli
bindande och om investerare önskar att kvarstå vid sin teckning av Units behöver denne ej
vidta några åtgärder.
.

.

Med anledning av ovanstående möjlighet till återkallelse av anmälan beslutade styrelsen den
1 mars 2018 att förlänga teckningsperioden med tre dagar, innebärande att sista dagen för
anmälan om teckning av Units är den 6 mars 2018.
För fullständiga villkor och information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet som
tillsammans med Tilläggsprospektet finns att tillgå på Bolagets och Redeye AB:s respektive
hemsidor (www. sprintbioscience .se och www. redeye. se).
.

.

.

.

2. Tillägg till prospekt
I Prospektet ska följande tillägg göras:

I ”Notera att uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde” på sidan 1 i Prospektet ska
första punkten bytas ut mot följande:
•

Utnyttja uniträtter för teckning av Units senast den 6 mars 2018, eller

I ”Företrädesemissionen i sammandrag - Teckningsperiod” på sidan 3 i Prospektet ska första
meningen bytas ut mot följande:
15 februari – 6 mars 2018.

I ”Företrädesemissionen i sammandrag – Teckning utan företrädesrätt” på sidan 3 i
Prospektet ska första meningen bytas ut mot följande:
Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske till Hagberg & Aneborn senast kl. 15.00
den 6 mars 2018 på särskild anmälningssedel som kan erhållas från Hagberg & Aneborn på
www. hagberganeborn .se eller på telefonnummer 08–408 933 50.
.

.

I avsnittet ”Sammanfattning - B3 - Huvudsaklig verksamhet – Projektportfölj – PIP4K2A” på
sidan 6 i Prospektet ska andra stycket bytas ut mot följande:
Projektet är utlicensierat till Petra Pharma och drivs i samarbete där Petra Pharma står för
alla utvecklingskostnader. Projektet har nu nått det stadium där Petra Pharmas styrelse har
fattat beslut om att initiera GLP-tox studier, det vill säga de toxikologiska studier som krävs
för att ta projektet in i kliniska studier.

I avsnittet ”Sammanfattning - B7 – Finansiell information i sammandrag - Väsentliga
händelser sedan den 31 december 2017” på sidan 11 i Prospektet ska följande tillägg göras:
Den 28 februari 2018 meddelande Petra Pharma att bolagets styrelse har fattat beslut om
att initiera GLP-tox studier, dvs de toxikologiska studier som krävs för att ta PIP4K2-projektet
in i kliniska studier. Därmed erhåller Sprint Bioscience den första delmålsbetalningen i
projektet om 2 MUSD.

I avsnittet ”Sammanfattning – E3 – Erbjudandets former och villkor” på sidan 16 i Prospektet
ska texten i tabellen avseende teckningsperiod ersättas med följande:
Teckningsperiod:

15 februari – 6 mars 2018

I avsnittet ”Inbjudan till teckning av Units i Sprint Bioscience” på sidan 29 i Prospektet ska
sjunde meningen i andra stycket bytas ut mot följande:
Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 15 februari 2018 till och med den 6
mars 2018 eller ett senare datum beslutat av styrelsen för Sprint Bioscience.

I avsnittet ”Villkor och anvisningar – Teckningstid” på sidan 34 i Prospektet ska första
meningen bytas ut mot följande:
Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 15 februari
2018 till och med den 6 mars 2018.

I avsnittet ”Villkor och anvisningar – Ej utnyttjade uniträtter” på sidan 34 i Prospektet ska
första meningen bytas ut mot följande:
Uniträtter som ej sålts senast 27 februari 2018 eller utnyttjats för teckning av Units senast
den 6 mars 2018 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning.

I avsnittet ”Villkor och anvisningar – Teckning med stöd av företrädesrätt” på sidan 35 i
Prospektet ska första meningen bytas ut mot följande:
Teckning av Units med stöd av uniträtter kan ske genom samtidig kontant betalning under
perioden från och med den 15 februari 2018 till och med den 6 mars 2018.

I avsnittet ”Villkor och anvisningar – Teckning med stöd av företrädesrätt” på sidan 35 i
Prospektet ska första meningen i andra stycket punkten 2 bytas ut mot följande:
Särskild anmälningssedel ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 6 mars
2018.

I avsnittet ”Villkor och anvisningar – Teckning utan stöd av företrädesrätt” på sidan 35 och
36 i Prospektet ska första meningen i första stycket, tredje meningen i första stycket och
första meningen i andra stycket bytas ut mot följande:
Teckning av Units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av Units
med företrädesrätt, det vill säga från och med den 15 februari 2018 till och med den 6 mars
2018.
En sådan förlängning ska meddelas senast den 6 mars 2018.
Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 6 mars 2018.

I avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning - Historik” på sidan 44 i Prospektet ska följande tillägg
göras:
ÅR
2018

MILSTOLPAR
Petra Pharma beslutar att initiera GLP-tox
studier i PIP4K2-projektet

FINANSIERING

I avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning – Projekt – PIP4Ka – Status i projektet” på sidan 49 i
Prospektet ska andra meningen bytas ut mot följande:
Projektet har i februari 2018 nått det stadium att Petra Pharmas styrelse har fattat beslut
om att initiera GLP-tox studier, det vill säga de toxikologiska studier som krävs för att ta
projektet in i kliniska studier.

I avsnittet ”Eget kapital, skulder och annan finansiell information - Väsentliga händelser
sedan den 31 december 2017” på sidan 69 i Prospektet ska följande tillägg göras:
Den 28 februari 2018 meddelade Petra Pharma att bolagets styrelse har fattat beslut om att
initiera GLP-tox studier, dvs de toxikologiska studier som krävs för att ta PIP4K2-projektet in i
kliniska studier. Därmed erhåller Sprint Bioscience den första delmålsbetalningen i projektet
om 2 MUSD.

I avsnittet ”Legala frågor och övrig information - Väsentliga avtal – Utvecklings- och
licensavtal – Petra Pharma Corp” på sidan 89 i Prospektet ska andra stycket andra meningen
bytas ut mot följande:

Den 28 februari 2018 meddelade Petra Pharma att bolagets styrelse har fattat beslut om att
initiera GLP-tox studier, dvs de toxikologiska studier som krävs för att ta PIP4K2-projektet in i
kliniska studier. Därmed erhåller Sprint Bioscience den första delmålsbetalningen i projektet
om 2 MUSD.

