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VIKTIG INFORMATION Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Attana 
AB:s informationsmemorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Investe-
raren rekommenderas att läsa informationsmemorandumet i sin helhet, som finns att tillgå på Attana AB:s hemsida 
https://www.attana.com, innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som 
är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Attana AB, organisationsnummer: 556931–4106.
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Verksamhets- och  
marknadsbeskrivning
Kort om Attana
Attana grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och 
utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakte-
risering i realtid. Baserat på Bolagets patenterade teknologier säljer 
Attana uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument 
till kunder i Europa, samt delvis i Asien och Nordamerika. 2013 köp-
te grundarna ut övriga investerare från Bolaget för att satsa på den 
snabbt växande marknaden för uppdragsforskning. Attana genererar 
den affärskritiska informationen med hjälp av en patenterad teknologi 
som är tredje generationens biosensor, där styrkorna från första och 
andra generationens biosensorer kombineras och dessutom tillför 
helt ny information.

Teknik
Attanas teknologi är en biosensor. En biosensor består i sin enklaste 
form av ett mätinstrument, till exempel en våg eller en ljusdetektor, 
och en identifieringsmetod, exempelvis en läkemedelsmolekyl som 
interagerar med sin tänkta receptor i kroppen, på samma sätt som 
rätt nyckel kan öppna ett specifikt lås. Som mätinstrument använder 
Attana en kvartskristallmikrovåg med pikogramkänslighet, QCM (Qu-
artz Crystal Microbalance). Som identifiering används bland annat 
receptor, läkemedelsmolekyler och djur- och humanceller.

Attanas tredje generations biosensor kan mäta interaktionskinetik 
under mer biologiska förhållanden än konkurrerande andra genera-
tionens biosensorer. Detta genom att Bolaget kan mäta interaktio-
ner mellan läkemedelsmolekyler och receptorer när receptorerna 
fortfarande är intakta i t.ex. ett cellmembran. Precis som i kroppen 
kan Attana variera miljön så att den efterliknar de miljöer som finns 
i kroppen. Ph är som exempel olika i blod och inne i celler, vilket gör 
att interaktionshastigheterna och affiniteten är olika. Vidare är oftast 
receptorerna i cellmembranen mindre tillgängliga än upprenade re-
ceptorer. Det innebär att associationshastigheten blir långsammare, 
dvs. det blir svårare för läkemedelsmolekylen att nå receptor. Detta 
påverkar läkemedlets effektivitet. På cellmembran eller i blodet finns 
även andra molekyler som kan interagera med läkemedelsmolekylen, 
s.k. off-target interaktioner. 

Attana kan även mäta dessa och om de är för många eller för starka 
påverkar det läkemedelsfunktion och kan potentiellt ge upphov till  
biverkningar. Figuren nedan visar hur Attana systematiskt variera i 
olika förhållanden och därmed kan belysa en läkemedelsmolekyls 
styrkor och svagheter bättre än konkurrerande tekniker, enligt  
Bolagets bedömning.

Attanas teknik lämpar sig både före (prekliniska studier) och parallellt 
med djurförsök och kliniska tester på människor (FAS I, FAS II och 
FAS III-studier). Bolagets primära fokus är på de prekliniska faserna.  
I figuren nedan visas hur Attanas kunder lyckats i kliniska studier.
 

1    IFPMA, Facts and figures 2022, Deloitte Centre for Health Solutions, Balancing the R&D Equation. Measuring the return from Pharmaceutical 
Innovations 2016, PhRMA, 2016 Profile, Biopharmaceutical research industry. 

2    IFPMA, Facts and figures 2017, Deloitte Centre for Health Solutions, Balancing the R&D Equation. Measuring the return from Pharmaceutical 
Innovations 2016, PhRMA, 2016 Profile, Biopharmaceutical research industry.
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The research-based biopharmaceutical industry has been involved in development of 
nearly all the medicines and vaccines currently on the market. Without the innovative 
biopharmaceutical industry, the generics industry would not exist. In 2020, 53 new 
medicines were launched,26 while currently more than 9,000 compounds are at di�erent 
stages of development globally.27 The di�erence in these numbers highlights the many 
research hurdles that need to be overcome before compounds can be developed into 
safe and e�ective medicines.

Figure 1: The Research and Development Process28
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26 U.S. Food and Drug Administration. Novel Drug Approvals for 2020. Available at: https://www.fda.gov/drugs/
new-drugs-fda-cders-new-molecular-entities-and-new-therapeutic-biological-products/novel-drug-approvals-2020

27 Adis R&D Insight Database. Available at: https://adis.springer.com Visited October 2021

28 Pugatch Consilium (2015) Measuring the Global Biomedical Pulse. Available at: https://www.pugatch-
consilium.com/reports/BCI%202015%20-%20Measuring%20the%20Biomedical%20Pulse.pdf; 

 PhRMA (2021) PhRMA Annual Membership Survey. Washington DC: Pharmaceutical Research 
and Manufacturers of America, p 4. Available at: https://www.phrma.org/-/media/Project/
PhRMA/PhRMA-Org/PhRMA-Org/PDF/M-O/PhRMA_membership-survey_2021.pdf 

 IQVIA Institute (2021). Global Trends in R&D.Available at: https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/
institute-reports/global-trends-in-r-and-d/iqvia-institute-global-trends-in-rd-0521forweb.pdf

Marknadsöversikt
Läkemedelsindustrin investerade under 2020 omkring 2 000 miljar-
der SEK i forskning och utveckling av nya läkemedel (IFPMA). Avkast-
ningen på utvecklingen av nya läkemedel har sjunkit från 10% 2010 till 
3,7% 2015 och den genomsnittliga kostnaden för ett nytt läkemedel 
att nå marknaden är omkring 15 miljarder SEK. En stor anledning till 
de höga kostnaderna är att färre än 10% av de läkemedelskandidater 
som når de kliniska faserna (då man inleder försök på människor) blir 
godkända för marknaden (IFPMA, Deloitte och PhRMA). Marknaden 
för identifiering, förståelse och optimering kring hur läkemedelsmo-
lekyler interagerar med andra molekyler och enheter (celler, virus, 
bakterier, etc.) i kroppen finns till största delen i Nordamerika, Europa 
och Asien. Baserat på de angivna källorna och intern kompetens upp-
skattar Bolaget sin tillgängliga marknad till omkring 25 miljarder SEK.1 

Kraven på att erhålla resultat snabbt ökar kontinuerligt varför upp-
dragsforskning är en ökande marknad. Bolaget tror att dessa trender 
som ökad efterfrågan på validerade resultat, tillgång på kvalificerad 
personal och behov av resultat kommer att snabbt resultera i en kraf-
tig ökning av efterfrågan på specialiserade uppdragsforskningstjäns-
ter utförda på avancerade analysinstrument.2 

Affärsmodell och strategi
Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba, kvalitetssäkrade, forsk-
ningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på Bolagets 
patenterade teknologier och därigenom effektivisera de långa och 
kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Genom inter-
aktionskarakteriseringen tillhandahåller Attana information som både 
förbättrar selektering av läkemedelsmolekyler och ger förslag på nöd-
vändiga förbättringar som krävs för att få läkemedelsmolekyler att 
fungera.

Intäkterna inom uppdragsforskning tillkommer dels genom direktför-
säljning eller via partners, dels genom nära samarbeten med kunder 
där kunderna och Attana gemensamt söker finansiering via EU-pro-
jekt. I det senare fallet hjälper Attana kunderna med forskning och 
utveckling, snarare än att Bolaget genomför hela studien.

Beroende av uppdrag och marknad ser intäktsmodellerna ut enligt 
följande: 

•  Uppdragsforskning faktureras vid start av projektet, vid uppnåd-
da milstolpar och vid slutrapportering. Vissa typer av projekt 
faktureras månatligt. 

•  Analysinstrument faktureras i samband med installation, som 
en engångsintäkt. Därefter faktureras förbrukningsvaror, servi-
ce och supportavtal löpande. 

Motiv för erbjudandet 
Motivet för Företrädesemissionen är primärt att stärka Bolagets  
rörelsekapital. 

Emissionslikvidens användande
Föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare 
uppgår till cirka 25 MSEK. Givet en fulltecknad emission avses likvi-
den användas enligt följande fördelning:

•  Rörelsekapital: Stärkt operativ likviditet, kontinuerlig produkt-
vård kopplad till rekrytering av personer inom sälj och mark-
nadsföring alternativt diagnostik efter behov, ca 40-60%.

•  Ökad marknadsföring, deltagande i fler konferenser, riktade 
seminarier mot kunder. Ökade resurser på sociala media med 
syfte att öka medvetenheten om Attana, ca 10-20%.

•  Mjukvaruutveckling: Införande av nödvändiga uppdateringar av 
befintlig mjukvara samt viss anpassning för diagnostiska appli-
kationer, ca 10-25%. 

•  Samarbetsprojekt med kunder för att erhålla kliniska data för 
regulatoriska godkännanden inom Diagnostik, ca 10-25%. 

•  Allokerade resurser till nyckelkunder för att öka intäkterna och 
bredda användandet hos nyckelkunder, ca 5-10%.

• Etablera cirka 5 referenskunder i USA, ca 5-10%.

• Emissionskostnader, ca 10-20%.

• Amortera lån, ca 10-20%.

  

Utveckling av nya läkemedel tar upp till 
15 år och kostar i genomsnitt 20 miljar-
der SEK (Källa: IFPMA, Facts and figu-
res 2022). Det är i denna process som 
Attanas uppdragsforskning och analy-
sinstrument är användbara. 



Kontakt

Erbjudandet i korthet
Allmänna villkor
Den som på avstämningsdagen den 12 december 2022 var regist-
rerad som aktieägare i Attana äger företrädesrätt att teckna aktier i 
Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För en (1) befintlig 
aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) teckningsrätt. 
Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) ny-
emitterade aktier i Erbjudandet.

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,18 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att erhålla teckningsrätter i Fö-
reträdesemissionen var den 12 december 2022. Sista dag för handel 
i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var 
den 8 december 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt 
till deltagande i Företrädesemission var den 9 december 2022.

Teckningstid
Teckning av aktier ska ske från och med den 14 december 2022 till 
och med den 29 december 2022. Efter teckningstidens utgång blir 
outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. 
Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avise-
ring från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter och betald  
tecknade aktier (BTA)
Handel med BTA kommer att ske på NGM Nordic SME från och med 
den 14 december 2022 fram till dess att Företrädesemissionen re-
gistrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring slutet av 
januari 2023. Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att 
inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder er-
håller BTA och information från respektive bank eller förvaltare enligt 
dennes rutiner. ISIN-kod för BTA är SE0019175019.

Tillgängliga dokument
Tillhandahållande av handlingar
Bolagets bolagsordning, registreringsbevis samt fullständiga villkor 
för Företrädesemissionen finns tillgängliga i elektroniskt format på 
Bolagets webbplats, https://www.attana.com. Kopior av handlingar-
na hålls också tillgängliga på Bolagets kontor under informationsme-
morandumets giltighetstid (ordinarie kontorstid).

Övrigt
Vissa definitioner
Med “Attana” eller “Bolaget” avses Attana AB, org. nr 556931-4106. 
Med ”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet” avses erbjudandet 
till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna aktier enligt vill-
koren i informationsmemorandumet.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Synch Ad-
vokat AB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar 
emissionsinstitut till Attana i samband med Företrädesemissionen.  

Emittent

Attana AB
Greta Arwidssons väg 21
SE-114 19 Stockholm
E-post: info@attana.com

Emissionsinstitut

Aqurat  
Fondkommission AB
Kungsgatan 58
SE-111 22 Stockholm
E-post: info@aqurat.se

Central  
Värdepappers- 
förvarare

Euroclear Sweden AB
Box 191
SE-101 23 Stockholm
 
 

Finansiell Rådgivare

Stockholm Corporate  
Finance AB
Birger Jarlsgatan 32 A
SE-114 29 Stockholm

Legal Rådgivare

Synch Advokat AB
Birger Jarlsgatan 6
SE-114 34 Stockholm
E-post: contact@synchlaw.se


