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Pila Pharma inbjuder till teckning av aktier 

 
PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA), (”Pila Pharma” eller ”Bolaget”), publicerar i dag 
följande:  
Med stöd av bemyndigande av årsstämman i Pila Pharma AB (publ) beslutade styrelsen den 
25 oktober 2022 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga 
aktieägare för att finansiera Bolagets fortsatta kliniska studier (”Erbjudandet”). 
Företrädesemissionen omfattar högst 5 366 779 nya emitterade aktier som ska tecknas till 
en kurs om 3,00 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 16,1 MSEK vid full 
teckning. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,8 MSEK. 
Företrädesemissionen har under senaste veckan delvis blivit säkrad med en mindre bas 
genom påtecknande av teckningsförbindelser från några aktieägare och Bolaget har på så 
vis säkrat tillräcklig finansiering för de kommande tolv månaderna och för sina befintliga 
åtaganden. För att kunna genomföra de nästa stegen i utvecklingsplanen förutsätts dock att 
Bolaget tillförs ytterligare kapital. 
Rätten att erhålla teckningsrätter tillkommer de som på avstämningsdagen den 1 
november 2022 var registrerade som aktieägare i Bolaget. Teckning med stöd av 
teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 3 
november 2022 till och med den 17 november 2022. 
Genom Företrädesemissionen kommer, vid full teckning, aktiekapitalet öka med högst 
cirka 229 462,768763 kronor och antalet aktier med högst 5 366 779. För befintliga 
aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en 
utspädningseffekt om cirka 25 procent av kapital och röster i Bolaget. 
Härmed inbjuds aktieägarna i Pila Pharma och allmänheten att teckna aktier i Bolaget, 
med eller utan företrädesrätt, till Erbjudandet. 

Erbjudandet i sammandrag: 
Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutade styrelsen den 25 oktober 2022 att 
genom en företrädesemission av aktier öka Bolagets aktiekapital med högst  
229 462,768763 kronor genom företrädesemission av högst 5 366 779 aktier envar med 
ett kvotvärde om 0,042756 kronor per aktie.  
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, 
inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till 
annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan 
tecknare därvid ska ske. 
 
• Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 16 100 338 kronor. 
• En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger 

innehavaren rätt att teckna en (1) aktie.  
• Teckningskursen är 3,00 kronor per aktie. 
• Företrädesemissionen medför, vid full teckning, en utspädning motsvarande cirka 25 

procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.  
• Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 1 

november 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i 
Företrädesemissionen är den 30 oktober 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie 
utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 31 oktober 2022. 

• Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 3 november 2022 till och med 
den 17 november 2022. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter 
ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från 



 

 

2 / 4 

respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen i 
Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning 
kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 17 
november 2022. 

• Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under 
perioden 3 november 2022 till och med den 14 november 2022. Erhållna 
teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 17 november 2022 
eller avyttras senast den 14 november 2022 för att inte förfalla värdelösa. 

Dorte X. Gram, VD, kommenterar: 
” Denna nyemission skall primärt finansiera vårt diabetesprojekt, XEN-DIA, med arbetet att 
förbereda och inlämna kliniskt prövningstillstånd om 3 månaders fas 2b studie i patienter med 
diabetes typ-2. Resultat från fas 2b studien var och är huvudmålet i vårt bolag och det som 
inom två år kan möjliggöra en rejäl värdeökning av bolaget.  
I tillägg har vi som nytt kortsiktigt mål att ta fram en utvecklingsplan för vårt Orphan projekt. 
Det finns sedan behov av ytterligare finansiering för att kunna genomföra den kliniska fas 2b 
studien inom diabetes och eventuellt kliniska prövningar inom erytromelalgi.  
Vi kommer därför också att förbereda för ytterligare kapitalanskaffning för detta. 
Vi vänder oss i denna emission primärt till våra befintliga men det är så klart inte alla som kan 
teckna fullt pro-rata . Själva tecknar jag så mycket jag kan – denna gång 250 000 SEK. Det 
betyder att andra som inte ännu är aktieägare också kan få möjlighet att teckna nya aktier, i 
den mån det finns teckningsrätter kvar.” 

Memorandum och anmälningssedlar: 
Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet då det belopp som tillförs 
Bolaget genom Företrädesemissionen understiger 2,5 MEUR. Med prospekt avses vad som 
definieras enligt bestämmelserna i Kommissions delegerande förordning (EU) 2019/980 
samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 
(”Prospektförordningen”). Memorandumet kommer följaktligen inte att ha granskats eller 
godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen. 
 
Memorandumet med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar offentliggörs den 2 
november 2022 på Pila Pharmas webbplats, www.pilapharma.com, och Nordic Issuing 
AB:s webbplats, https://nordic-issuing.se/. 
 
Anmälningssedel finns tillgänglig på Nordic Issuings webbplats och ska vara Nordic 
Issuing AB tillhanda senast klockan 15.00 den 17 november 2022.  

Tidplan för Erbjudandet: 
Teckning av aktier sker under perioden 3 november 2022 till och med den 17 november 
2022.  
Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market market 
under perioden 3 november – 14 november 2022. 
 
Teckningstid:     3 november  – 17 november 2022 
Likviddag  för teckning med stöd av företrädesrätt:  senast den 17 november 2022 
Likviddag för teckning utan stöd av företrädesrätt: Planerat till den 26 november 2022 
 
Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell 
förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 17 
november 2022. 

Rådgivare: 
MAQS Advokatbyrå KB, org. nr 916539-0692 (”MAQS Advokatbyrå”) är legal rådgivare till 
Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB, org. nr 559338-2509 
(”Nordic Issuing”) är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. 
Årstämmovalda auktoriserade revisorer är Deloitte AB. 
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Motiv för Erbjudandet 
När Pila Pharma förra sommaren noterades på Nasdaq First North Growth Market i 
Stockholm var det för att finansiera första delen av resan fram till fas 2b-resultat inom 
diabetes typ-2. Pila Pharma gick till börsen med en treårsplan på bakgrund av mycket lovande 
data från två fas 2a-studier på diabetespatienter med vår aktiva substans (API) XEN-D0501. 
Vi sa att vi skulle tillverka (1) mer API för att sedan kunna genomföra (2) längre prekliniska 
studier som är regulatoriskt krav för att kunna få tillstånd att utföra (3) fas 2b studien.  
 
Nu - ett år efter notering – är vi en bra bit på väg. Vi har tillverkat ny API (1) och de prekliniska 
studierna pågår enligt plan (2).  Detta arbete är fullfinansierat, men det vidare arbetet med att 
göra klart till en ansökan om kliniskt prövningstillstånd för fas 2b studien kräver ytterligare 
kapital. Ytterligare kapitaltillförsel förutsätts också innan vi kan genomföra själva studien och 
starta upp nya projekt, inklusive vårt projekt Orphan Drug Destination (särläkemedelsstatus), 
ODD, inom erytromelalgi.  
 
Denna nyemission skall primärt finansiera vårt diabetesprojekt, XEN-DIA, med arbetet att 
förbereda och inlämna kliniskt prövningstillstånd om 3 månaders fas 2b studie i patienter med 
diabetes typ-2. Resultat från fas 2b studien var och är huvudmålet i vårt bolag och det som 
inom två år kan möjliggöra en rejäl värdeökning av bolaget. I tillägg har vi dock ett nytt mål om 
att kommersialisera vårt ODD projekt och som nästa steg kommer vi att ta fram en klinisk 
utvecklingsplan som underlag för detta.  
 
Vi kommer att behöva ytterligare finansiering för att kunna genomföra den kliniska fas 2b 
studien inom diabetes och eventuellt kliniska prövningar inom ODD/ erytromelalgi och 
kommer att förbereda för ytterligare kapitalanskaffning för detta. 
 
 
 
 
För mer information:  
Dorte X. Gram, VD      
SMS: +46 (0)73 903 6969    
dxg@pilapharma.com     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bolagets aktie, med kortnamn PILA, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth 
Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser, Tel. 08-684 05 800,  
M: info@aqurat.se 

 
  



 

 

4 / 4 

Om Pila Pharma (Publ) 

Pila Pharma är ett svenskt bioteknikföretag inom diabetessegmentet baserat i Malmö. 
Bolagets mål är att utveckla TRPV1-antagonister som nya behandlingar. Bolaget utvecklar för 
närvarande XEN-D0501 som ett nytt oralt antidiabetiskt läkemedel. Företaget äger både 
användarpatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister, samt de 
immateriella rättigheterna för den kliniska utvecklingskandidaten XEN-D0501. FDA i USA 
beviljade nyligen ”Orphan Drug Designation” för XEN-D0501 för behandling av erytromelalgi. 
Bolaget noterades på Nasdaq First North GM i Stockholm under 2021. 

Om XEN-D0501 och TRPV1-antagonister 

XEN-D0501 är en TRPV1-antagonist som är en selektiv och potent syntetisk liten molekyl, 
som inlicensierades 2016 och som tidigare utvecklats av Bayer Healthcare, Tyskland och 
Xention/Ario Pharma, Storbritannien. TRPV1-receptorn (även kallad “chili-receptorn”) och 
TRPV1-antagonister som nedreglerar neurogen inflammation, har visat upp tillämpningar för 
smärta och inflammatoriska sjukdomar och spelar potentiellt en roll även vid diabetes. Före 
inlicensieringen hade XEN-D0501 visat sig ha en god säkerhetsprofil i andra patientgrupper 
(icke-diabetes). Pila Pharma har hittills genomfört två kliniska fas 2a-studier (PP-CT01 och 
PP-CT02), som båda visade att XEN-D0501 tolereras väl av typ 2-diabetespatienter. Vidare 
visade PP-CT02 att XEN-D0501 (administrerad som 4 mg två gånger dagligen i 28 dagar) – 
med statistisk signifikans jämfört med placebo – förstärker det endogena insulinsvaret på oral 
glukos. Prekliniska 13 veckors säkerhetsstudier pågår och behövs för att kunna ta XEN-
D0501 vidare till i ett klinisk 13-veckors fas 2b-studie på patienter med typ 2-diabetes. 
Överväganden för bästa kliniska utveckling av XEN-D0501 som behandling av erytromelalgi 
pågår dessutom. 

Om diabetes 

Diabetes är en global pandemi. Cirka 537 miljoner människor lider av sjukdomen vilket 
motsvarar uppskattningsvis 8-10 procent av världens befolkning. Uppskattningsvis har 90 
procent av alla diabetiker typ 2-diabetes, medan cirka 10 procent har typ 1-diabetes. 
Sjukdomen kan leda till följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, minska patientens 
livskvalitet, öka risken för dödsfall samt är mycket kostsam i sjukvårdssystemet. Trots att stora 
framsteg gjorts med behandling av diabetes återstår ett stort omättat behov av behandlingar 
som är effektiva, säkra och tillgängliga både fysiskt och i pris. 

Om erytromelalgi 

Erytromelalgi är en sällsynt sjukdom där neurogen inflammation spelar roll för utvecklingen av 
symptom. Sjukdomen kan orsaka nästan konstant eller episodiskt erytem, smärta, (som 
sträcker sig från lätta stickningar till svår brännande känsla) och rodnad i extremiteter. Det 
drabbar oftast fötterna men kan också förekomma i händer, ansikte eller andra delar av 
kroppen med både nerver och blodkärl inkluderade. Symtom hanteras ofta genom att undvika 
smärtutlösare. Störningen kan vara extremt försvagande, med en betydande inverkan på 
livskvaliteten och med potential att påverka dödligheten hos unga och självmordsfrekvensen 
hos vuxna. 


