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Vissa definitioner
Med ”Iconovo” eller ”Bolaget” avses Ico-
novo AB (publ), org. nr 556938-0156. 
Med ”Prospektet” avses föreliggande 
prospekt. Med ”Erbjudandet” avses er-
bjudandet till allmänheten och institutio-
nella investerare att teckna aktier i Ico-
novo inför den förestående listningen av 
Bolagets aktier på Nasdaq First North. 
Med ”Erik Penser Bank” eller ”EPB” av-
ses Erik Penser Bank AB, org. nr 556031-
2570. Med ”Euroclear” avses Euroclear 
Sweden AB, org. nr 556112-8074. Hän-
visning till ”SEK” avser svenska kronor, 
hänvisning till ”EUR” avser euro och hän-
visning till ”USD” avser amerikanska dol-
lar. Med ”K” avses tusen, med ”M” avses 
miljoner och med ”Mdr” avses miljarder.

Upprättande och registrering 
av Prospektet
Detta Prospekt har upprättats i enlighet 
med lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument samt Kommis-
sionens förordning (EG) nr 809/2004 
(”Prospektförordningen”). Tvist med an-
ledning av detta Prospekt, Erbjudandet 
eller därmed sammanhängande rättsför-
hållanden ska avgöras enligt svensk ma-
teriell rätt och av svensk domstol exklu-
sivt. Förutom vad som uttryckligen anges 
häri, har ingen finansiell information i 
Prospektet reviderats eller granskats av 
Bolagets revisor. 

Detta Prospekt har godkänts och regist-
rerats av Finansinspektionen i enlighet 
med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 
26 §§ lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument. Finansinspek-
tionens godkännande och registrering 
innebär inte någon garanti från Finans-
inspektionens sida för att sakuppgifterna 
i detta Prospekt är korrekta eller fullstän-
diga. 

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller 
indirekt, till personer vars deltagande för-
utsätter att ytterligare prospekt upprättas 
eller registreras eller att någon annan åt-
gärd företas utöver vad som krävs enligt 
svensk rätt. Prospektet kommer inte att 
distribueras och får inte postas eller på 
annat sätt distribueras eller sändas till el-
ler i något land där detta skulle förutsätta 
att några sådana ytterligare åtgärder fö-
retas eller där detta skulle strida mot la-
gar eller regleringar i det landet. De akti-
er som omfattas av Erbjudandet enligt 
detta Prospekt har inte registrerats och 
kommer inte att registreras enligt United 
States Securities Act från 1933 i dess nu-
varande lydelse, eller någon motsvaran-
de lag i någon delstat i USA. Erbjudandet 
omfattar inte heller personer i Australien, 
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Ze-
eland, Singapore, Sydafrika eller i något 

annat land där Erbjudandet eller distribu-
tion av Prospektet strider mot tillämpliga 
lagar eller regler eller förutsätter att ytter-
ligare prospekt upprättas, registreras el-
ler att någon annan åtgärd företas utöver 
vad som krävs enligt svensk rätt.

En investering i värdepapper är förenad 
med vissa risker och investerare uppma-
nas att särskilt läsa avsnittet ”Riskfak-
torer”. När investerare fattar ett inves-
teringsbeslut måste de förlita sig på sin 
egen bedömning av Bolaget och Erbju-
dandet, inklusive föreliggande sakförhål-
landen och risker. Inför ett investerings-
beslut bör potentiella investerare anlita 
sina egna professionella rådgivare samt 
noga utvärdera och överväga investe-
ringsbeslutet. Investerare får endast för-
lita sig på informationen i detta Prospekt 
samt eventuella tillägg till detta Prospekt. 
Ingen person är behörig att lämna nå-
gon annan information eller göra några 
andra uttalanden än de som finns i detta 
Prospekt. Om så ändå sker ska sådan 
information eller sådana uttalanden inte 
anses ha godkänts av Bolaget eller av 
Erik Penser Bank och ingen av dem an-
svarar för sådan information eller sådana 
uttalanden.
 
Framtidsinriktade uttalanden 
och marknadsinformation 
Detta Prospekt innehåller framtidsin-
riktade uttalanden som återspeglar 
Bolagets syn på framtida händelser samt 
finansiell och operativ utveckling. Fram-
tidsinriktade uttalanden kan urskiljas 
genom att de inte uteslutande avser 
historiska eller aktuella sakförhållan-
den och genom att de kan innefatta 
ord som ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, 
”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, 
”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsätt-
ning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, 
”skulle kunna” eller negationer av 
sådana ord och andra variationer därav 
eller jämförbar terminologi. Framtids-
inriktade uttalanden är till sin natur 
förenade med såväl kända som okända 
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom 
de är avhängiga framtida händelser och 
omständigheter. De framtidsinriktade 
uttalanden som återges i detta Prospekt 
gäller endast vid tidpunkten för Pro-
spektets offentliggörande och Bolaget 
gör ingen utfästelse om att offentliggö-
ra uppdateringar eller revideringar av 
framtidsinriktade uttalanden till följd av 
ny information, framtida händelser eller 
dylikt, utöver vad som följer av tillämp-
liga lagar och regler. Även om Bolaget 
anser att förväntningarna som beskrivs 
i sådana framtidsinriktade uttalanden 
är rimliga, finns det ingen garanti för att 
dessa framtidsinriktade uttalanden för-
verkligas eller visar sig vara korrekta. I 

avsnittet ”Riskfaktorer” finns en beskriv-
ning, dock inte uttömmande, av faktorer 
som kan medföra att faktiskt resultat 
eller faktisk utveckling kan komma att 
skilja sig avsevärt från framtidsinriktade 
uttalanden i detta Prospekt.

Prospektet innehåller viss historisk mark-
nadsinformation. I det fall information har 
hämtats från tredje part ansvarar Bola-
get för att informationen har återgivits 
korrekt. Även om Bolaget anser dessa 
källor vara tillförlitliga har ingen obero-
ende verifiering gjorts, varför riktigheten 
eller fullständigheten av informationen 
inte kan garanteras. Såvitt Bolaget kän-
ner till, och kan förvissa sig om genom 
jämförelser med annan information som 
offentliggjorts av de parter varifrån infor-
mationen hämtats, har dock inga uppgif-
ter utelämnats på ett sätt som skulle göra 
informationen felaktig eller missvisande i 
förhållande till de ursprungliga källorna. 
Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt 
Bolaget känner till, väsentliga intressen 
i Bolaget.

Nasdaq First North
Nasdaq First North är en alternativ mark-
nadsplats som drivs av de olika börserna 
som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag 
på Nasdaq First North är inte föremål för 
samma regler som ställs på bolag som är 
noterade på den reglerade huvudmark-
naden. De är istället föremål för mindre 
omfattande regler och regleringar som 
är anpassade för mindre tillväxtbolag. 
En investering i ett bolag som handlas 
på Nasdaq First North kan därför vara 
mer riskfylld än en investering i ett börs-
noterat bolag. Samtliga bolag vars aktier 
handlas på Nasdaq First North har en 
Certified Adviser som övervakar att re-
gelverket efterlevs. Det är börsen (Nas-
daq Stockholm AB) som godkänner an-
sökan om listning av aktierna. 

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik 
Penser Bank som biträtt Bolaget i upp-
rättandet av Prospektet. Då samtliga 
uppgifter i Prospektet härrör från Bola-
get friskriver sig Erik Penser Bank från 
allt ansvar i förhållande till befintliga eller 
blivande aktieägare i Bolaget och avse-
ende andra direkta eller indirekta eko-
nomiska konsekvenser till följd av inves-
terings- eller andra beslut som helt eller 
delvis grundas på uppgifter i Prospektet. 
Erik Penser Bank är även emissionsinsti-
tut avseende Erbjudandet.



Innehållsförteckning

Villkor för Erbjudandet i sammandrag
Antal emitterade aktier:   1 050 000 st
Teckningskurs:    38,5 kronor per aktie
Emissionsbelopp:   40 425 000 kronor
Bolagsvärde:    220 451 000 kronor före Erbjudandet
Teckningsförbindelser:   Erbjudandet omfattas till 25,0 MSEK av teckningsförbindelser
Teckningsperiod:   6 - 23 mars 2018
Teckningspost:   Minsta teckning ska uppgå till 130 aktier motsvarande 5 005 SEK. 

Finansiell kalender:
Delårsrapport Q1 2018:   18 april 2018
Delårsrapport Q2 2018:  9 augusti 2018
Delårsrapport Q3 2018:  8 november 2018
Årsstämma:   16 maj 2018

Övrig information:
Handelsplats:    Iconovo har ansökt om upptagande av Bolagets aktie till handel på
    Nasdaq First North. Preliminär första dag för handel är den 6 april 20181.
ISIN-kod aktie   SE0010868943
Aktiens kortnamn   ICO

1Listningen förutsätter att Nasdaq First Norths spridningskrav är uppfyllt.
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4 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ICONOVO AB (PUBL)

A  –Introduktion och varningar

A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje be-
slut om att investera i de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning 
av Prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifter-
na i Prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i enlighet 
med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna 
vid översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt 
ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive 
översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig 
eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans 
med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i 
övervägandet att investera i de värdepapper som erbjuds.

A.2 Samtycke Ej tillämplig. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder.

B  – Information om emittenten

B.1 Firma och 
handelsbeteckning

Bolagets firma och handelsbeteckning är Iconovo AB, org. nr 556938-0156.

B.2 Säte och bolags-
form

Iconovo är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. 
Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun. Bolagets associationsform regleras av ak-
tiebolagslagen (2005:551).

B.3 Verksamhet 
och marknader

Iconovo grundades 2013 av personer med bakgrund inom AstraZeneca och 
industridesignföretaget Zenit Design. Företaget utvecklar inhalatorer som kan 
användas mot astma, KOL och andra sjukdomar och licensierar ut de patenterade 
produkterna till läkemedelsbolag som arbetar med utveckling av generika. Genom 
att samarbeta med Iconovo kan generikabolag nå lansering snabbare och riskerna i 
utvecklingsfasen minskar eftersom generikabolag slipper de dyra och komplicerade 
tidiga stegen i utvecklingsfasen som Iconovo redan har genomfört. Under 2017 har 
Bolaget investerat i formuleringskapacitet och erbjuder nu utveckling av en komplett 
läkemedelsprodukt som består av både en inhalator och läkemedelsformulering. 

Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade 
i avsnitten A–E (A.1–E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en 
sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga 
för alla typer av prospekt kan det finnas luckor i Punkternas numrering. Även om det krävs att en 
Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen 
relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning 
av Punkten tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

Sammanfattning
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B.4a Trender Marknaden för inhalationsläkemedel genomgår en förändring som ändrar förutsätt-
ningarna för etablerade aktörer samtidigt som den öppnas upp för konkurrens från 
generika. 

• Patent på flera läkemedel i segmentet andningsvägarnas sjukdomar har nyli-
gen gått ut eller är på väg att gå ut, vilket öppnar marknaden för generikabolag.

• Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ändrade regelverket gällande inha-
latorer för några år sedan vilket gör det enklare och billigare att lansera inhale-
rade generiska läkemedel. 

• Behovet av bättre inhalatorer är stort då många patienter gör fel när de använ-
der sina inhalatorer. Pulverinhalatorer anses enkla att använda eftersom de 
drivs av inandningsluften varför detta segment växer*.

• Astma och KOL är två stora folksjukdomar som fortsätter att öka och KOL är 
nu den tredje vanligaste dödsorsaken i världen**. Många företag vill därför in i 
segmentet men saknar kompetensen och tillgång på inhalatorer.

Att designa en inhalator som ger en korrekt dos är komplicerat. Vidare är formule-
ringen av inhalationsläkemedlet komplicerat och kostsamt. Generikabolag har om-
fattande kompetens kring tillverkning och distribution av läkemedel samt tillgång 
till marknadsorganisationer. Formulering av inhalationsläkemedel och, framför allt, 
design av inhalatorer är en kompetens som de flesta generikabolag saknar. Att ut-
veckla en egen inhalator i egen regi innebär en betydande risk för förseningar eller 
att inhalatorn inte fungerar tillräckligt väl och därmed inte godkänns av läkeme-
delsmyndigheterna. Generikabolagens alternativ till att bygga upp en egen utveck-
lingsorganisation är att samarbeta med en extern aktör med expertkompetens inom 
inhalationsutveckling.  

I övrigt känner Bolaget inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella 
fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser, offentliga, ekonomiska, 
skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller 
indirekt, väsentligt påverkat eller skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.

B.5 Koncernstruktur Ej tillämplig. Iconovo tillhör inte en koncern eller företagsgrupp.

B.6 Ägarstruktur Iconovo har före Erbjudandets genomförande 36 aktieägare.  De två största aktieä-
garna, Mats Johansson och Orest Lastow, innehar före Erbjudandets genomföran-
de tillsammans över 30 procent av röstetalet och aktierna i Bolaget. Per dagen för 
Prospektet finns ett aktieägaravtal mellan ett flertal personer. Detta aktieägaravtal 
upphör emellertid att gälla i samband med listningen av Bolagets aktier på Nasdaq 
First North.

Aktieägare före Erbjudandet* Antal aktier Andel
Mats Johansson 915 000 16,0%

Orest Lastow 846 400 14,8%

Carl Forslund 512 200 8,9%

Johan Lundgren 512 200 8,9%

Mårten Rittfeldt 512 200 8,9%

Alto Invest 360 000 6,3%

Ban Business Consulting 314 400 5,5%

Lennart Holm 299 000 5,2%

Övriga 1 454 600 25,4%

Totalt 5 726 000 100,0%
* Avser närstående fysiska samt juridiska personer

Sammanfattning

* http):/)/ww)w.)as)tmaochallergilinjen.se/astma/behandla-din-astma/inhalatorer/

** htt)ps:/)/)www).h)ja)rt-lungfonden.se/Documents/Rapporter/Hjart-Lungfonden-KOL-rapport-2015.pdf
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B.7 Utvald finansiell
information

Nedan presenteras utvald finansiell information för Iconovo avseende räkenskaps-
åren 2016 och 2017. Informationen för räkenskapsåret 2016 och 2017 är hämtad 
från Bolagets reviderade årsredovisningar, vilka har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning (K3).

Av den utvalda finansiella informationen är resultaträkningarna balansräkningarna 
och kassaflödesanalyserna reviderade i sin helhet för räkenskapsåren 2016 och 
2017.
 

Resultaträkning i sammandrag 1 jan - 31 dec
KSEK 2017 2016

(reviderad) (reviderad)
Summa rörelsens intäkter 22 472 18 264

Rörelseresultat 2 741 3 606

Resultat före skatt 1 539 2 877

Periodens resultat 1 453 2 461

 
Balansräkning i sammandrag 
KSEK

31 dec 2017
(reviderad)

31 dec 2016
(reviderad)

TILLGÅNGAR

Summa anläggningstillgångar 9 284 6 667

Summa omsättningstillgångar 32 814 13 440

SUMMA TILLGÅNGAR 42 098 20 107

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 31 524 8 730

Obeskattade reserver 1 519 629

Summa långfristiga skulder - 2 000

Summa kortfristiga skulder 9 055 8 748

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 42 098 20 107

Sammanfattning
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B.7 Utvald finansiell 
information fort.

Kassaflödesanalys i sammandrag 1 jan - 31 dec
KSEK 2017 2016

(reviderad) (reviderad)
Kassaflöde från löpande verksamhet -3 817 6 019

Kassaflöde från investeringar -4 585 -1 603

Kassaflöde från finansiering 19 341 2 000

Årets kassflöde 10 938 6 416
Likvida medel vid periodens början 11 539 5 123

Likvida medel vid periodens slut 22 476 11 539

Nedanstående nyckeltal är ej definierade enligt Iconovos tillämpade regler för 
finansiell rapportering och är ej reviderade eller översiktligt granskade av Bolagets 
revisor. Iconovo bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets 
ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom Iconovo har definierat dessa, bör inte 
jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna 
kan skilja sig åt.

Nyckeltal 1 jan - 31 dec
2017 2016

Nettoomsättning 20 072 14 377

Rörelsemarginal, % 14 25

Balansomslutning 42 098 20 107

Soliditet, % 78 46

Antal anställda 11 4

Utdelning per aktie, SEK 0,0 0,0

Nyckeltalsdefinitioner och syfte
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning. Bolaget anser att nyckeltalet ger in-
vesterare en relevant bild av Bolagets lönsamhet.

Soliditet
Eget kapital plus obeskattade reserver efter skatt i procent av balansomslutningen. 
Aktuell skattesats är 22 procent. Bolaget anser att nyckeltalet illustrerar hur stor 
andel av balansomslutningen som har finansierats av ägarna. 

Antal anställda
Antalet anställda omräknat till heltidstjänster vid utgången av perioden. Bolaget an-
ser att nyckeltalet ger investerare en bild av organisationens storlek.

Utdelning per aktie
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid utdelningstillfället. 
Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare inblick i hur stor värdeöverföringen per 
aktie är till aktieägarna.

Sammanfattning
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Sammanfattning

B.7 Utvald finansiell 
information fort. Avstämningstabell till härledda nyckeltal

Väsentliga händelser under perioden som den historiska finansiella 
information omfattar
2016
• Iconovo anställer tre personer
• Iconovo tecknar sitt första kundavtal
• Iconovo bygger upp ett analyslaboratorium
• Iconovos omsättning under året uppgår till 18,3 MSEK och Bolaget gör ett rö-

relseresultat om 3,6 MSEK

2017
• Iconovo genomför en nyemission som tillför Bolaget 21,5 MSEK efter 

emissionskostnader.
• Iconovo bygger upp ett formuleringslaboratorium.
• Iconovo tecknar sitt andra kundavtal.
• Bolagets nettoomsättning under året uppgår till 20,1 MSEK och gör ett 

rörelseresultat om 2,7 MSEK.
• Antal anställda i Bolaget uppgår till 11 personer vid årets slut.

Väsentliga händelser efter den senaste rapportperiodens utgång
Det har inte skett någon väsentlig förändring av Bolagets finansiella ställning eller 
ställning på marknaden sedan den 31 december 2017.

B.8 Utvald proforma 
redovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen resultatprognos eller beräkning av förvän-
tat resultat.

B.10 Anmärkningar från 
Bolagets revisor

Ej tillämplig. Inga anmärkningar förekommer i revisionsberättelsen avseende den 
historiska finansiella informationen som införlivats i Prospektet genom hänvisning.

B.11 Rörelsekapital Ej tillämplig. Bolaget bedömer  att det befintliga rörelsekapitalet för de
aktuella behoven är tillräckligt för den kommande tolvmånadersperioden.

Soliditet, % 31 dec
2017 2016

(+ Eget kapital 31 524 8 730

+ 78% av obeskattade reserver) 1 185 491

/Totala tillgångar 42 098 20 107

Soliditet, % 78 46
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Sammanfattning

C  – Information om de värdepapper som erbjuds

C.1 Aktieslag Aktier i Iconovo med ISIN-kod SE0010868943.

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).

C.3 Antal aktier och 
nominellt värde

Antalet aktier i Iconovo uppgår till  5 726 000, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. 
Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. 

C.4 Rättigheter avse-
ende aktierna

Aktierna i Iconovo har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och 
de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive 
de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de 
förfaranden som anges i denna lag.

Varje aktie berättigar till en röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad ak-
tieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda 
aktier. Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en even-
tuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till 
det antal aktier som aktieägaren innehar.

Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. Aktieägare har 
normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler 
i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med 
stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.

C.5 Aktiernas överlåt-
barhet

Ej tillämplig. Det föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i Bo-
laget.

C.6 Handelsplats Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för handel på en reglerad marknad. Styrelsen 
i Iconovo har ansökt om att Bolagets aktier ska tas upp till handel på Nasdaq First 
North. Nasdaq har godkänt Bolagets ansökan villkorat av att Bolaget uppfyller mark-
nadsplattsens spridningskrav. 

C.7 Utdelningspolitik Iconovo är ett tillväxtbolag och någon utdelning är inte planerad under de närmaste 
åren. Om Bolagets framtida resultat och finansiella ställning så medger, kan 
utdelning bli aktuell. 
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Sammanfattning

 – Risker

D.1 Huvudsakliga 
risker avseende 
Bolaget eller bran-
schen

De huvudsakliga riskerna relaterade till Bolagets verksamhet och bransch inkluderar: 

Produktkvalitet 
Bristande kvalitet i Iconovos produkter skulle kunna medföra att skadeståndsan-
språk riktas mot Bolaget. En för Bolaget negativ utgång skulle kunna ha en negativ 
effekt på Bolagets finansiella ställning. Vidare finns en risk att bristande produkt-
kvalitet resulterar i minskad efterfrågan på Bolagets produkter och därmed får en 
negativ effekt på Iconovos verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Industriella samarbeten 
Iconovo utvecklar sin affärsmodell till att innehålla industriella samarbeten där Bola-
get avser att licensiera ut sina patenterade produkter till först och främst generikabo-
lag. Iconovo har i dag licens- och produktutvecklingsavtal med två stora generikabo-
lag. Iconovos licensintäkter beror till stor del på samarbetspartnerns försäljning. Det 
finns en risk att sådant samarbete inte blir lönsamt och att Bolaget inte får tillbaka 
investerad tid och kapital vilket riskerar att påverka Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning negativt. Vidare kan bristande uppfyllande av motparters 
åtaganden enligt avtalen, eller arbeten vars kvalitet inte når upp till önskad nivå, 
ha en negativ påverkan på Iconovos verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget är beroende av utveckling av ett fåtal specifika produkter
I dagsläget fokuserar Bolaget på att utveckla produkter under plattformarna ICOres, 
ICOcap och ICOone. Bolaget har investerat stora resurser i dessa plattformar och 
produkter och är beroende av ett positivt mottagande av produkterna på markna-
den. Om dessa produkter inte uppfyller marknadens förväntningar eller har rätt 
egenskaper, kan Bolaget bli tvunget påbörja utveckling av andra produkter som 
Bolaget tidigare inte har investerat resurser i. Detta skulle kunna ha en negativ på-
verkan Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Patent och andra immateriella rättigheter
Bolagets framgång stöds av Bolagets förmåga att skydda sina nuvarande och fram-
tida immateriella rättigheter. Bolagets immateriella rättigheter skyddas främst ge-
nom patent och patentansökningar. Det finns en risk att Bolagets patent angrips av 
tredje part, vilket kan resultera i att patent förklaras ogiltigt av en patentdomstol. En 
sådan situation kan ha en negativ påverkan på Iconovos verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. Vidare finns det en risk att tredje part avsiktligt, eller oavsikt-
ligt, gör intrång i Bolagets patent, eller att Bolaget avsiktligt, eller oavsiktligt, gör 
intrång i tredje parts patent. Båda dessa situationer kan medföra att Iconovo hamnar 
i tids- och kostnadskrävande tvister. Tvisterna kan även påverka Bolaget genom att 
de ledande befattningshavarna inte har möjlighet att fokusera på den dagliga verk-
samheten, vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Patent beviljas endast för en begränsad tidsperiod. Det finns en risk att Bolagets 
produkter kopieras av tredje part efter det att patenttiden har löpt ut, vilket kan inver-
ka på Bolagets försäljning av sina egna produkter. Detta skulle kunna ha en negativ 
påverkan på Iconovos verksamhet, finansiella ställning och resultat.

D
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Sammanfattning

D.3 Huvudsakliga 
risker avseende 
aktierna

De huvudsakliga riskerna relaterade till Iconovos aktie och Erbjudandet inkluderar:

Risker relaterade till aktien
Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga och sjunka i värde är det 
inte säkert att en investerare kommer att få tillbaka det satsade kapitalet. Aktiekur-
sens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och 
andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. 

Ingen organiserad handel har förekommit med Bolagets aktier
Styrelsen för Bolaget har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First 
North. Nasdaq Stockholm godkände den 5 mars Bolagets ansökan om upptagande 
till handel, under förutsättning att spridningskravet för Iconovos aktier uppfylls. Det 
har inte förekommit någon organiserad handel i Iconovos aktier före Erbjudandet. 
Det är inte möjligt att förutse hur handeln i Bolagets aktie kommer att utvecklas. 
Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära 
svårigheter för innehavarna att avyttra aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Härut-
över kan marknadskursen efter Erbjudandets genomförande komma att skilja sig 
avsevärt från teckningskursen i Erbjudandet.

Nasdaq First North
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna 
som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North 
är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktie handlas på en reglerad 
marknad, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre 
bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First 
North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett bolag vars aktie handlas på 
en reglerad marknad.

D.1 Huvudsakliga 
risker avseende 
Bolaget eller bran-
schen forts.

Regulatoriska risker
Iconovo verkar på en reglerad marknad, både i Sverige och internationellt. För-
ändringar i de legala och finansiella ramverk som reglerar Bolagets verksamhet 
kan medföra krav på Bolaget, eller dess leverantörer, att genomföra nya och be-
tydande investeringar i sin verksamhet. Dessutom kan nya lagar och förordningar 
göra verksamhet inom sektorn mer betungande och mindre effektiv eller ändra den 
nuvarande balansen mellan leverantörer och deras kunder. Det finns även en risk 
att gällande regelverk avseende Iconovos kunders produkter eller verksamheter för-
ändras. Därtill kan Bolaget i framtiden komma att träda in på nya marknader som 
också de är föremål för olika lokala, statliga, nationella och internationella lagar 
och föreskrifter. För att lyckas med sin regelefterlevnad krävs att Bolaget har vid 
var tid nödvändiga tillstånd och följer de regler som Bolagets verksamhet omfattas 
av. Sådan regelefterlevnad är resurskrävande, både ekonomiskt och operationellt, 
och det finns en risk att Iconovo inte lyckas att upprätthålla den standard som krävs 
till acceptabla kostnader eller överhuvudtaget. Om Bolaget inte har möjlighet att 
anpassa sig till sådana nya förutsättningar inom en acceptabel tidsram, eller alls, 
kan sådana förändringar i lagstiftning eller regelverk påverka Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och resultat negativt. Det finns vidare en risk att Bolagets 
tolkning av relevanta regler inte överensstämmer med det utsedda regulatoriska 
organets tolkning, eller att en behörig domstol skulle komma fram till andra slutsat-
ser än Bolaget. Infriande av det sagda kan komma att innebära att Bolaget förlorar 
nödvändiga tillstånd eller lyckas behålla sådana tillstånd, men genom kostsamma 
och tidskrävande processer. Detta kan komma att ha en väsentligt negativ påverkan 
på Iconovos verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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Sammanfattning

 –Information om erbjudandet

E.1 Emissionsbe-
lopp och emis-
sions-kostnader

Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget 40,4 MSEK före emissionskostnader. 
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 4,2 MSEK vilket resulterar i en nettolikvid 
om 36,2 MSEK. 

E.2a Bakgrund och 
motiv

För att säkerställa en fortsatt god tillväxt föreligger ett kapitalbehov och därför 
avser Iconovo att genomföra det förestående Erbjudandet som uppgår till 
totalt 40,4 MSEK. Bolaget kommer genom Erbjudandet att tillföras 36,2 MSEK 
efter emissionskostnader om 4,2 MSEK. Av emissionslikviden skall omkring 
hälften användas till att finansiera ytterligare anställningar inom affärsutveckling, 
produktutveckling, formulering och angränsande områden i syfte att stärka 
produktportföljen och Bolagets leveranskapacitet. Vidare bedriver Iconovo en aktiv 
patenstrategi och omkring 5 MSEK avses att investeras i Bolagets patentportfölj 
under den kommande femårsperioden. Återstående del av emissionslikviden avses 
användas för att stärka rörelsekapitalet för fortsatt drift av verksamheten.

Genom det förestående Erbjudandet och efterföljande listning på Nasdaq First 
North möjliggörs en likviditet i Bolagets aktie. Dessutom ger listningen tillgång till 
aktiemarknaden, vilket möjliggör att Iconovo, över tiden, tillförs nya aktieägare som 
stärker Bolaget. En marknadsnotering av Iconovo har även en positiv effekt på 
Bolagets relationer med samarbetspartners, anställda, leverantörer och potentiella 
kunder.

E
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Sammanfattning

E.3 Villkor i samman-
drag

Erbjudandet
Allmänheten och institutionella investerare inbjuds härmed anmäla att intresse för 
att teckna aktier i Iconovo under perioden 6 – 23 mars 2018 till en teckningskurs om 
38,5 kronor per aktie. Courtage utgår ej. 

Teckningskurs
Teckningskursen är 38,5 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Tilldelning
Tilldelning av aktier i Iconovo beslutas av styrelsen för Bolaget i samråd med Erik Pen-
ser Bank, varvid målet är att uppnå en god spridning av aktien för att möjliggöra en 
regelbunden och likvid handel i aktien på Nasdaq First North samt att uppnå en önskad 
institutionell ägarbas. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden 
anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske 
med ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma 
att ske genom slumpmässigt urval. De som ingått teckningsförbindelser, institutionella 
investerare och depåer hos förvaltare kommer att prioriteras i tilldelningshänseende. 
Vidare kan anmälningar från affärskontakter, medarbetare och andra till Iconovo närstå-
ende parter samt kunder till Erik Penser Bank komma att särskilt beaktas.

Besked om tilldelning
Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota, vilken beräknas skickas 
ut omkring den 27 mars 2018. Information kommer inte att skickas till dem som inte 
tilldelats aktier.

Betalning
Betalning ska ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid ska erläggas se-
nast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i rätt 
tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan 
överlåtelse komma att understiga priset enligt detta Erbjudande, kan den vilken ur-
sprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar 
av mellanskillnaden.

Leverans av aktier
Så snart betalning av tilldelade aktier har skett, levereras aktier till det VP-konto eller 
den depå som angivits på anmälningssedeln.

I samband med detta erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbok-
ning av aktier har skett på dennes VP-konto. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav 
registrerat på en depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från 
respektive förvaltare.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att Nasdaq First Norths spridningskrav uppfylls. Styrel-
sen förbehåller sig även rätten att återkalla Erbjudandet för det fall händelser av 
force majeure-karaktär inträffar som leder till att styrelsen anser det är olämpligt att 
genomföra Erbjudandet. Ett eventuellt avbrytande av Erbjudandet kommer att med-
delas genom pressmeddelande så snart som möjligt och senast den 23 mars 2017. 
För det fall Erbjudandet avbryts kommer varken leverans av eller betalning för aktier 
inom Erbjudandet att genomföras. 
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E.4 Intressen och 
eventuella intres-
sekonflikter

Ett antal befintliga och externa investerare har lämnat teckningsförbindelser i sam-
band med Erbjudandet. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Iconovo samt agerar emissionsinstitut 
i samband med Erbjudandet. Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Iconovo 
i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank erhåller en på förhand avtalad er-
sättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och Hamilton Advokatbyrå 
erhåller löpande ersättning för utförda tjänster. Därutöver har Erik Penser Bank och 
Hamilton Advokatbyrå inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det be-
döms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med det 
ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

Utöver ovanstående parters intresse att Erbjudandet ska genomföras framgångsrikt 
finns inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

E.5 Säljare av värde-
papper och avtal 
om lock-up

Erbjudandet omfattar nyemitterade aktier. Samtliga i styrelsen, ledningen samt ett 
antal grundare av Bolaget som inte är aktiva i styrelsen eller ledningen, innehavan-
de totalt 70,2 procent av aktierna och rösterna före Erbjudandet, har genom avtal 
förbundit sig gentemot Erik Penser Bank att inom en period om tolv månader från 
första dag för handel på Nasdaq First North, inte direkt eller indirekt avyttra aktier 
i Bolaget utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande 
från Erik Penser Bank. Undantag från lock-up får göras enligt villkoren i (och som 
en accept av) ett offentligt uppköpserbjudande enligt lag (2006:451) om offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Sammantaget omfattas 4 019 000 aktier 
av lock-up, vilket utgör 70,2 procent av aktierna före Erbjudandet och 59,3 procent 
av aktierna efter Erbjudandet, givet att detta blir fulltecknat.

E.6 Utspädningseffekt Antalet aktier kommer, vid full teckning i Erbjudandet, att öka från 5 726 000 till 
6 776 000 och innebärande en utspädningseffekt om högst 15,5 procent motsva-
rande 1 050 000 aktier.

E.7 Kostnader som 
åläggs investerare

Ej tillämplig. Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel 
med Bolagets aktie på Nasdaq First North utgår dock normalt courtage enligt till-
lämpliga villkor för värdepappershandel.

Sammanfattning
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Riskfaktorer

Verksamhets- och 
branschrelaterade risker
Marknadsrisker
Iconovos försäljning påverkas av investeringsviljan hos 
Bolagets kunder, vilka i dag till största del utgörs av ge-
nerikabolag. Investeringsviljan inom inhalationsproduk-
ter påverkas av ett flertal faktorer så som, konjunktur-
läge och politiska beslut. En minskad investeringsvilja 
inom läkemedel kan försvåra för Iconovo att sälja sina 
produkter, vilket kan ha en negativ påverkan på Bola-
gets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Konkurrenter 
Iconovo verkar i en konkurrensutsatt bransch. Bola-
gets framtida konkurrenssituation är bland annat be-
roende av Bolagets förmåga att möta befintliga och 
framtida marknadsbehov, varför kostnadskrävande in-
vesteringar, omstruktureringsbehov och/eller prissänk-
ningar för att anpassa verksamheten till en ny konkur-
renssituation skulle kunna behöva genomföras. En 
ökad konkurrens från befintliga eller nya aktörer, eller 
en försämrad förmåga hos Iconovo att möta efterfrå-
gan på Bolagets produkter och tjänster, skulle kunna få 
negativ inverkan på Iconovos verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Produktkvalitet 
Bristande kvalitet i Iconovos produkter skulle kunna 
medföra att skadeståndsanspråk riktas mot Bolaget. 
En för Bolaget negativ utgång skulle kunna ha en ne-
gativ effekt på Bolagets finansiella ställning. Vidare 
finns en risk att bristande produktkvalitet resulterar i 
minskad efterfrågan på Bolagets produkter och där-
med får en negativ effekt på Iconovos verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll, 
liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma 
att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket 
kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller 
delar av sitt investerade kapital. Avsnittet nedan gör inte anspråk på att vara fullständigt. 
Även andra risker och osäkerheter som för närvarande är okända för Bolaget eller som för 
närvarande inte betraktas som avgörande, kan också komma att inverka negativt på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs. Ordningsföljden i riskbeskrivningen är 
inte sammanställd efter betydelse och den är inte avsedd att rangordna sannolikheten för att de 
olika omständigheterna skulle kunna inträffa och ger heller ingen indikation på hur stor inverkan 
riskerna skulle kunna ha på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs. 

Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det viktigt att beakta och bedöma dessa 
riskfaktorer. Ägande av aktier är alltid förenat med risk och innehavare av aktier i Iconovo 
uppmanas därför att, utöver den information som ges i Prospektet, göra sin egen bedömning 
av nämnda och potentiella tillkommande riskfaktorer och deras betydelse för den framtida 
utvecklingen.

Teknisk utveckling och förändring
Marknaden för inhalerbar medicin påverkas av teknik-
utveckling. Förseningar i Bolagets utvecklingsarbete 
eller oförmåga att följa med i den tekniska utveckling-
en kan således medföra minskad eller förlorad konkur-
renskraft för Bolaget. Detta kan leda till att Bolagets 
verksamhet, resultat eller finansiella ställning påverkas 
negativt. 

Industriella samarbeten 
Iconovo utvecklar sin affärsmodell till att innehålla 
industriella samarbeten där Bolaget avser att 
licensiera ut sina patenterade produkter till först och 
främst generikabolag. Iconovo har i dag licens- och 
produktutvecklingsavtal med två stora generikabolag. 
Iconovos licensintäkter beror till stor del på 
samarbetspartnerns försäljning. Det finns en risk att 
sådant samarbete inte blir lönsamt och att Bolaget inte 
får tillbaka investerad tid och kapital vilket riskerar att 
påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning negativt. Vidare kan bristande uppfyllande 
av motparters åtaganden enligt avtalen, eller arbeten 
vars kvalitet inte når upp till önskad nivå, ha en negativ 
påverkan på Iconovos verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Medarbetare
Iconovo är beroende av kvalificerad personal i olika 
befattningar. Förmåga att behålla nuvarande personal 
liksom möjligheten att rekrytera ny personal är avgö-
rande för Bolagets framtida utveckling. Det finns en 
risk att Iconovo inte lyckas behålla eller rekrytera per-
soner som har eller skulle kunna ha betydelse för Bo-
laget. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Ico-
novo inte kan rekrytera kvalificerad personal kan detta 
inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. 
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Regulatoriska risker
Iconovo verkar på en reglerad marknad, både i Sverige 
och internationellt. Förändringar i de legala och finansiella 
ramverk som reglerar Bolagets verksamhet kan medföra 
krav på Bolaget, eller dess leverantörer, att genomföra 
nya och betydande investeringar i sin verksamhet. Dess-
utom kan nya lagar och förordningar göra verksamhet 
inom sektorn mer betungande och mindre effektiv eller 
ändra den nuvarande balansen mellan leverantörer och 
deras kunder. Det finns även en risk att gällande regelverk 
avseende Iconovos kunders produkter eller verksamheter 
förändras. Därtill kan Bolaget i framtiden komma att träda 
in på nya marknader som också de är föremål för olika 
lokala, statliga, nationella och internationella lagar och fö-
reskrifter. För att lyckas med sin regelefterlevnad krävs att 
Bolaget har vid var tid nödvändiga tillstånd och följer de 
regler som Bolagets verksamhet omfattas av. Sådan re-
gelefterlevnad är resurskrävande, både ekonomiskt och 
operationellt, och det finns en risk att Iconovo inte lyckas 
att upprätthålla den standard som krävs till acceptabla 
kostnader eller överhuvudtaget. Om Bolaget inte har möj-
lighet att anpassa sig till sådana nya förutsättningar inom 
en acceptabel tidsram, eller alls, kan sådana förändringar 
i lagstiftning eller regelverk påverka Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och resultat negativt. Det finns 
vidare en risk att Bolagets tolkning av relevanta regler inte 
överensstämmer med det utsedda regulatoriska organets 
tolkning, eller att en behörig domstol skulle komma fram 
till andra slutsatser än Bolaget. Infriande av det sagda 
kan komma att innebära att Bolaget förlorar nödvändiga 
tillstånd eller lyckas behålla sådana tillstånd, men genom 
kostsamma och tidskrävande processer. Detta kan kom-
ma att ha en väsentligt negativ påverkan på Iconovos 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker kopplade till forskning och utveckling av 
produkter
Utvecklingen av Bolagets produkter är en komplicerad pro-
cess förenad med risker. Sådana risker innefattar bland 
annat att produktutvecklingen försenas, kostnaderna blir 
högre än förväntat, produkterna inte har den önskade eller 
avsedda effekten, eller att produkten visar sig ha oönska-
de biverkningar. Förverkligandet av någon av dessa risker 
kan medföra att Bolaget inte kan kommersialisera produk-
ter och att de investeringar som gjorts i utvecklingen går 
förlorade, vilket kan ha en väsentligt negativ påverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.  

Bolaget är beroende av utveckling av ett fåtal 
specifika produkter
I dagsläget fokuserar Bolaget på att utveckla produkter 
under plattformarna ICOres, ICOcap och ICOone. Bola-
get har investerat stora resurser i dessa plattformar och 
produkter och är beroende av ett positivt mottagande av 

Riskfaktorer

produkterna på marknaden. Om dessa produkter inte 
uppfyller marknadens förväntningar eller har rätt egen-
skaper, kan Bolaget bli tvunget påbörja utveckling av 
andra produkter som Bolaget tidigare inte har investerat 
resurser i. Detta skulle kunna ha en negativ påverkan 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Patent och andra immateriella rättigheter
Bolagets framgång stöds av Bolagets förmåga att skyd-
da sina nuvarande och framtida immateriella rättigheter. 
Bolagets immateriella rättigheter skyddas främst genom 
patent och patentansökningar. Det finns en risk att Bo-
lagets patent angrips av tredje part, vilket kan resultera 
i att patent förklaras ogiltigt av en patentdomstol. En så-
dan situation kan ha en negativ påverkan på Iconovos 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Patent beviljas endast för en begränsad tidsperiod. 
Det finns en risk att Bolagets produkter kopieras av 
tredje part efter det att patenttiden har löpt ut, vilket 
kan inverka på Bolagets försäljning av sina egna pro-
dukter. Detta skulle kunna ha en negativ påverkan på 
Iconovos verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker kopplade till marknadsacceptans av 
Iconovos produkter
Bolagets produkter är i huvudsak generikaprodukter, 
dvs produkter som är medicinskt utbytbara och som 
har samma funktion, kvalitet och säkerhet som origi-
nalprodukten. Användarna av Bolagets produkter kan 
tidigare ha använt originalprodukten och således ha 
ett vanebeteende kopplat till denna. Det finns en risk 
att marknaden inte anser att Bolagets produkter är till-
räckligt lika originalprodukten eller att användaren inte 
är beredd att byta produkt. Dessa risker kan medföra 
att Iconovos samarbetspartners inte lyckas sälja sina 
produkter i den utsträckning Bolaget har räknat med, 
vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till internationell 
verksamhet
Bolagets verksamhet är utsatt för risker till följd av 
att produkterna marknadsförs i olika länder. Därmed 
kan det framtida resultatet påverkas av en rad fakto-
rer, bland annat skatte- eller ekonomiska pålagor på 
Bolaget och förändringar i ett lands politiska eller eko-
nomiska förhållanden. Exempel är handelsrestriktioner 
och krav på import- eller exportlicenser samt otillräck-
ligt skydd av immateriella rättigheter. Det finns en risk 
att Bolagets verksamhet kan komma att påverkas ne-
gativt av denna typ av faktorer.
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Riskfaktorer

Valutarisker
Iconovos kunder återfinns i stora delar av världen och 
försäljning sker i huvudsak i utländsk valuta och då före-
trädesvis i EUR. Växelkurs relativt svenska kronan tende-
rar att fluktuera över tiden och det finns risk att framtida 
fluktuationer kan komma att ha en negativ påverkan på 
Bolagets resultat och finansiella ställning.

Försäkringar
Det finns en risk att den försäkring Iconovo tecknat visar 
sig vara otillräcklig vid skada och att Iconovo inte får full er-
sättning för eventuella skador som kan uppkomma eller för 
anspråk som skulle kunna riktas mot Bolaget, vilket skulle 
kunna få negativa konsekvenser för Iconovos verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Tvister
Det finns en risk att Bolaget i framtiden blir inblandat 
i tvister eller bli föremål för rättsliga krav från kunder, 
konkurrenter, myndigheter och andra marknadsaktörer.
Vidare finns det en risk att tredje part avsiktligt, eller 
oavsiktligt, gör intrång i Bolagets patent, eller att Bolaget 
avsiktligt, eller oavsiktligt, gör intrång i tredje parts patent. 
Dessa situationer kan medföra att Iconovo hamnar i 
tids- och kostnadskrävande tvister. Sådana tvister och 
krav skulle kunna vara tidskrävande, störa den normala 
verksamheten, avse betydande ekonomiska belopp och 
medföra väsentliga kostnader. Tvister av större karaktär 
skulle kunna medföra en väsentligt negativ inverkan på 
Iconovos verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till aktien och 
Erbjudandet
Risker relaterade till aktien
Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga 
och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare 
kommer att få tillbaka det satsade kapitalet. Aktiekursens 
utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är 
bolagsspecifika och andra är knutna till aktiemarknaden 
som helhet. 

Ingen organiserad handel har förekommit med 
Bolagets aktier
Styrelsen för Bolaget har ansökt om listning av Bolagets 
aktier på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm godkän-
de den 5 mars Bolagets ansökan om upptagande till han-
del, under förutsättning att spridningskravet för Iconovos 
aktier uppfylls. Det har inte förekommit någon organiserad 
handel i Iconovos aktier före Erbjudandet. Det är inte möj-
ligt att förutse hur handeln i Bolagets aktie kommer att ut-
vecklas. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller 
inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för inneha-
varna att avyttra aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Här-
utöver kan marknadskursen efter Erbjudandets genomför-
ande komma att skilja sig avsevärt från teckningskursen 
i Erbjudandet.

Utspädning genom framtida nyemissioner
Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemission-
er av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa 
kapital. Alla sådana emissioner kan minska det proportio-
nella ägandet och röstandel samt vinst per aktie för inneha-
vare av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella nyemission-
er få en negativ effekt på aktiernas marknadspris.

Framtida utdelning
Bolaget är i utvecklingsfas och eventuella överskott är 
planerade att återinvesteras i Bolagets utveckling och för-
säljning. Så länge inga utdelningar lämnas kommer en 
investerares avkastning enbart att vara beroende av ak-
tiens framtida kursutveckling. 

Teckningsförbindelser ej säkerställda
Vissa investerare har åtagit sig att gemensamt teck-
na aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 25,0 MSEK. 
Dessa förbindelser är inte säkerställda genom pantsätt-
ning, spärrmedel eller liknande arrangemang, vilket skulle 
kunna innebära en risk att någon eller några av dem som 
har avgivit teckningsförbindelser inte kan uppfylla sina 
respektive åtaganden. Om samtliga eller delar av teck-
ningsförbindelserna inte infrias kan det medföra att hela 
Erbjudandet inte fulltecknas och således får Bolaget in 
mindre kapital än beräknat.

Ägare med betydande inflytande
Styrelseordförande, Mats Johansson, och VD, Orest 
Lastow innehar före Erbjudandet tillsammans cirka 30,8 
procent av aktierna och rösterna i Iconovo och beräknas 
även efter Erbjudandet att inneha en betydande andel 
av aktierna och rösterna i Bolaget. Dessa aktieägare har 
därmed möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över 
Bolaget. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel 
för aktieägare som har andra intressen än majoritetsak-
tieägarna. Även andra ägare kan komma att inneha eller 
senare uppnå innehav av sådan storlek att det kan ha 
betydelse för inflytandet över Iconovo.

Nasdaq First North
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som 
drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. 
Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North är 
inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars 
aktie handlas på en reglerad marknad, utan ett mindre 
omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre 
bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars 
aktier handlas på Nasdaq First North kan därför vara mer 
riskfylld än en placering i ett bolag vars aktie handlas på 
en reglerad marknad.
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Styrelsen i Iconovo beslutade den 2 mars 2018, med stöd av bemyndigande givet av extra bolagsstämma den 19 janu-
ari 2018, att genomföra en ägarspridning genom att erbjuda allmänheten och institutionella investerare att teckna högst 
1 050 000 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 38,5 kronor per aktie. Erbjudandet genomförs för att tillföra Bolaget 
kapital för expansion samt för att uppnå bred spridning i ägandet av Bolagets aktie inför listningen av Bolagets aktie på 
Nasdaq First North. 

Anmälningsperioden kommer att löpa under perioden 6 – 23 mars 2018. Vid full teckning i Erbjudandet kommer Bolaget 
att tillföras cirka 40,4 MSEK före emissionskostnader1. Minsta teckningspost uppgår till 130 aktier motsvarande 5 005 
SEK. Vid full anslutning i Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 5 726 000 aktier till 6 776 000 aktier och 
aktiekapitalet kommer att öka med 105 000 SEK från 572 600 SEK till 677 600 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt 
om cirka 15,5 procent.

Tilldelning av aktier beslutas av bolagets styrelse i samråd med Erik Penser Bank AB. Primärt syfte är att uppnå god 
spridning av ägandet för att uppfylla Nasdaq First Norths spridningskrav och uppnå en så god likviditet i aktien som möj-
ligt samt uppnå en önskad institutionell ägarbas. Tilldelning av aktier är inte beroende av när under anmälningsperioden 
som anmälningssedeln inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad 
anmälningssedeln avser eller helt utebli. Personer som ingått teckningsförbindelser, institutionella investerare och depå-
innehavare hos förvaltare kan komma att prioriteras. Även affärskontakter, medarbetare och andra till bolaget närstående 
parter samt kunder till Erik Penser Bank AB kan komma att prioriteras. 

Styrelsen för Iconovo har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm har den 5 mars 
2018 godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel, under förutsättning att spridningskravet för Bolagets aktier 
uppfylls. Första dag för handel med Iconovos aktier är planerad till den 6 april 2018. I Erbjudandet har ett antal investerare 
ingått teckningsförbindelser där de förbinder sig att teckna aktier i Erbjudandet om totalt cirka 25,0 MSEK. Ytterligare infor-
mation om dessa investerares åtaganden återfinns i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.

Härmed inbjuds allmänheten och institutionella investerare att teckna aktier i Erbjudandet i enlighet med villkoren i 
Prospektet.

Malmö den 5 mars 2018 
Iconovo AB (publ)

Styrelsen

Inbjudan till teckning av aktier i 
Iconovo AB (publ)

1 Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 4,2 MSEK
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Iconovo grundades 2013 av personer med bakgrund inom AstraZeneca och industridesignföretaget Zenit Design. Bolaget 
utvecklar inhalatorer som kan användas mot astma, KOL och andra sjukdomar och licensierar ut de patenterade produkterna 
till läkemedelsbolag som arbetar med utveckling av generika. Genom att samarbeta med Iconovo kan generikabolag nå 
lansering snabbare och riskerna i utvecklingsfasen minskar eftersom generikabolag slipper de dyra och komplicerade tidiga 
stegen i utvecklingsfasen som Iconovo redan har genomfört. Under 2017 har Bolaget investerat i formuleringskapacitet och 
erbjuder därmed utveckling av en komplett läkemedelsprodukt som består av både en inhalator och läkemedelsformulering.
Under 2016 tecknade Iconovo ett avtal med ett dotterbolag till ett stort amerikanskt läkemedelsföretag och i slutet av 2017 
tecknades ett avtal med ytterligare en kund. Bolagets målsättning är att teckna minst ett nytt kundavtal varje år.

För att säkerställa en fortsatt god tillväxt föreligger ett kapitalbehov och därför avser Iconovo att genomföra det 
förestående Erbjudandet som uppgår till totalt 40,4 MSEK. Bolaget kommer genom Erbjudandet att tillföras 36,2 
MSEK efter emissionskostnader om 4,2 MSEK. Av emissionslikviden skall omkring hälften användas till att finansiera 
ytterligare anställningar inom affärsutveckling, produktutveckling, formulering och angränsande områden i syfte att stärka 
produktportföljen och Bolagets leveranskapacitet. Vidare bedriver Iconovo en aktiv patenstrategi och omkring 5 MSEK 
avses att investeras i Bolagets patentportfölj under den kommande femårsperioden. Återstående del av emissionslikviden 
avses användas för att stärka rörelsekapitalet för fortsatt drift av verksamheten.

Genom det förestående Erbjudandet och efterföljande listning på Nasdaq First North möjliggörs en likviditet i Bolagets 
aktie. Dessutom ger listningen tillgång till aktiemarknaden, vilket möjliggör att Iconovo, över tid, tillförs nya aktieägare som 
stärker Bolaget. En marknadsnotering av Iconovo har även en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners, 
anställda, leverantörer och potentiella kunder.

För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt som Iconovos styrelse har upprättat med anledning av Erbjudandet 
och upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North.

Styrelsen för Iconovo AB (publ) är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen för Iconovo har 
vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer 
med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Malmö den 5 mars 2018
Iconovo AB (publ)

Styrelsen

Bakgrund och motiv
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VD har ordet

Iconovo besitter en unik kompetens och lång erfarenhet kring utveck-
ling av inhalatorer för inhalerbara läkemedel. Flera av grundarna var 
med och utvecklade inhalatorer till AstraZenecas läkemedel Symbi-
cort, som är en av världens bäst säljande inhalationsläkemedel. 2013 
gick vi samman och startade Iconovo med målet att utveckla inhalato-
rer som licensieras av läkemedelsbolag som utvecklar generika. Inha-
lerbara läkemedel är ett betydande läkemedelssegment som omsatte 
30 Mdr USD under 20152. 

Marknaden för inhalerbara läkemedel genomgår en förändring där pa-
tenten för flera av de bäst säljande produkterna upphör, vilket öppnar 
upp för konkurrens från generika. De stora generikabolagen är duktiga 
på att tillverka och sälja läkemedel men saknar i de allra flesta fall 
kompetens kring utvecklingen av inhalatorer som är en avgörande del 
i produkterbjudandet. Iconovo är en fristående aktör inom utveckling 
av inhalatorer och vi möjliggör för generikabolag att adressera ett be-
tydande segment.

När vi startade Iconovo såg vi ett tydligt behov av en fristående aktör 
med ledande kompetens inom utveckling av inhalatorer och vi har haft 
kontinuerliga dialoger med generikabolag sedan start. Under 2016 ingick vi vårt första licens- och utvecklingsavtal med det 
amerikanska generikabolaget Amneal Pharmaceuticals. Avtalet var ett betydande steg då det, förutom löpande ersättning 
för produktutveckling och framtida royalty, innebär en viktig validering av vårt bolag och affärsidé.

Sedan avtalet med Amneal Pharmaceuticals har vi flyttat fram våra positioner ytterligare. Vi har investerat i utrustning 
samt gjort flera viktiga rekryteringar och breddat vårt erbjudande till att även inkludera läkemedelsformulering. Vi kan idag 
erbjuda våra kunder ett komplett erbjudande bestående av både inhalator och läkemedelsformulering, vilket innebär att 
Iconovo har ett starkt och unikt erbjudande. Våra produkter kombinerar teknisk komplexitet med användarvänlig och att-
raktiv design.  

I slutet på förra året fick vi ytterligare en bekräftelse på styrkan i vår affärsmodell när vi ingick ett licens- och utvecklings-
avtal med det indiska generikabolaget Intas Pharmaceuticals kring läkemedelsformulering och utveckling av en inhalator 
till ett astma- och KOL-läkemedel. 

Vi ser goda möjligheter att ingå ytterligare avtal och vår ambition är att ingå minst ett nytt kundavtal per år och på så sätt 
bygga upp en bred portfölj av produkter som närmar sig marknadslansering. Vi förväntar oss att våra partners lanserar den 
första produkten år 2021 och att vi därmed erhåller de första royaltyintäkterna. I takt med att ytterligare produkter lanseras 
och försäljningen tar fart ser vi en betydande potential i royaltyintäkter som skall resultera i en hög och uthållig lönsamhet.

Sammantaget bedömer vi att det finns goda förutsättningar att fortsätta etablera Iconovo som ett snabbt växande bolag 
med tilltagande lönsamhet.

Malmö den 5 mars 2018 
Iconovo AB (publ)

Orest Lastow
Verkställande direktör

2 Respiratory Inhaler Device Market : Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2023
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Villkor och anvisningar

Erbjudandet
Allmänheten och institutionella investerare inbjuds härmed 
att anmäla intresse att teckna högst 1 050 000 aktier inom 
ramen för Erbjudandet i Iconovo under perioden 6 – 23 
mars 2018 till en teckningskurs om 38,50 SEK per aktie. 
Courtage utgår ej.

Anmälan om teckning av aktier
Anmälan om teckning av aktier ska ske genom ifyllande 
och undertecknande av anmälningssedel som under 
anmälningsperioden ska inges till Erik Penser Bank på 
nedanstående adress.

Erik Penser Bank
Emissionsavdelningen/Iconovo
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress: Apelbergsgatan 27
Telefon: 08-463 80 00
E-post: em)i)ssion)))@))))))))))))))))))p)enser.se
Webbplats: (www.)penser.se

Minsta teckningspost är 130 aktier, vilket motsvarar 5 005 
SEK. Ifylld anmälningssedel ska vara Erik Penser Bank 
tillhanda senast kl 17:00 den 23 mars 2018. Anmälnings-
sedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före 
sista dagen av anmälningsperioden. Styrelsen i Iconovo 
förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden. 
För det fall beslut om förlängning av anmälningsperioden 
fattas ska Bolaget genom pressmeddelande informera 
marknaden om detta senast den 23 mars 2018.

Det är endast tillåtet att insända en anmälningssedel per 
tecknare. För det fall flera anmälningssedlar insändes 
kommer endast den först inkomna att beaktas. Senare 
anmälningssedlar från samma part kommer således att 
lämnas utan avseende. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att 
återbetalas. För sent inkommen inbetalning på belopp 
som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. 
Inga tillägg och ändringar får göras i den på anmälnings-
sedeln tryckta texten. Observera att anmälan är bindande.

Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett 
VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till 
vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar 
VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en 
depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan an-
mälningssedel inlämnas till Erik Penser Bank. Observera 
att detta kan ta viss tid. Anmälningssedlar och Prospektet 
finns tillgängliga på Bolagets webbplats ((www.)iconovo.se 
samt på Erik Penser Banks webbplats, (www.)penser.se.

Tilldelning
Tilldelning av aktier beslutas av bolagets styrelse i sam-
råd med Erik Penser Bank AB. Primärt syfte är att uppnå 
god spridning av ägandet för att uppfylla Nasdaq First 
Norths spridningskrav och uppnå en så god likviditet i ak-
tien som möjligt samt uppnå en önskad institutionell ägar-
bas. Tilldelning av aktier är inte beroende av när under 
anmälningsperioden som anmälningssedeln inges. I hän-
delse av överteckning kan tilldelning komma att ske med 
ett lägre antal aktier än vad anmälningssedeln avser el-
ler helt utebli. Personer som ingått teckningsförbindelser, 
institutionella investerare och depåer hos förvaltare kan 
komma att prioriteras. Även affärskontakter, medarbetare 
och andra till bolaget närstående parter samt kunder till 
Erik Penser Bank AB kan komma att prioriteras. 

Besked om tilldelning
Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota 
vilken beräknas skickas ut omkring den 27 mars 2018. 
Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats 
aktier. 

Betalning
Betalning ska ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. 
Likvid ska erläggas senast två bankdagar efter utfärdan-
det av avräkningsnotan. Om likvid inte erläggs i rätt tid 
kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försälj-
ningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga 
priset enligt detta Erbjudande, kan den som ursprungli-
gen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara 
för hela eller delar av mellanskillnaden.

Leverans av aktier
Så snart betalning av tilldelade aktier har skett levereras 
aktier till det VP-konto eller den depå som angivits på an-
mälningssedeln. I samband med detta erhåller tecknaren 
en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av aktier har 
skett på dennes VP-konto. Aktieägare vilka har sitt aktie-
innehav registrerat på en depå hos bank eller fondkom-
missionär erhåller information från respektive förvaltare. 
Observera att leverans av aktier kan ske efter att handel i 
Bolagets aktie inletts på Nasdaq First North.
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Villkor och anvisningar

Upptagande till handel 
Styrelsen i Iconovo har ansökt om listning av Bolagets 
aktier på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm har den 
[x] 2018 beslutat att uppta Iconovo aktier till handel på 
Nasdaq First North under förutsättning att spridningskra-
vet för Bolagets aktie uppfylls. Spridningskravet innebär 
att Iconovo måste ha tillräckligt stort antal aktieägare med 
ett innehav värt minst 500 EUR samt att minst tio procent 
av aktierna i Bolaget ska anses vara i allmän ägo. Preli-
minär första dag för handel i Iconovo aktie är den 6 april 
2018. 

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet
Snarast möjligt efter att anmälningsperioden avslutats 
och omkring den 27 mars 2018 kommer Bolaget att of-
fentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet 
kommer att ske genom pressmeddelande och finnas till-
gängligt på Bolagets webbplats.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast 
efter det att Erbjudandet har registrerats av Bolagsverket 
och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Eventuell 
utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Ut-
betalningen ombesörjes av Euroclear eller för förvaltar-
registrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares 
rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bo-
lagsstämman fastställda avstämningsdagen är registre-
rad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att Nasdaq First Norths sprid-
ningskrav uppfylls. Erbjudandet är vidare villkorat av att 
inga händelser inträffar, av force majeure-karaktär, som 
bedöms kunna ha så väsentligt negativ inverkan på Bola-
get, dess verksamhet eller affärsutsikter, att Erbjudandet 
är olämpligt att genomföra. Om ovanstående villkor inte 
uppfylls kan Erbjudandet komma att avbrytas. Ett even-
tuellt avbrytande av Erbjudandet kommer att meddelas 
genom pressmeddelande så snart som möjligt och se-
nast den 23 mars 2018. För det fall Erbjudandet avbryts 
kommer varken leverans av eller betalning för aktier inom 
Erbjudandet att genomföras.

Priset i Erbjudandet
Priset per aktie uppgår till 38,5 SEK, vilket motsvarar 
ett bolagsvärde på cirka 220,4 MSEK före Erbjudandet. 
Emissionskursen och bolagsvärdet har fastställts av sty-
relsen i samråd med Erik Penser Bank. Emissionskursen 
har fastställts utifrån en bedömning av det allmänna mark-
nadsläget, en jämförelsevärdering baserat på multiplar, 
diskussioner med institutionella investerare, historiska 
investeringar som gjorts i Bolaget samt Bolagets framtida 
affärsutsikter. Diskussioner med vissa större investerare 
har gjorts för att bedöma efterfrågan på att investera i Bo-
lagets aktie. Antaganden om Iconovos framtida affärsut-
sikter innefattar bland annat Bolagets bedömning att det 
finns goda förutsättningar att under de kommande åren 
utveckla sitt erbjudande och kunna följa tillväxtplanen. 
Sammantaget gör styrelsen bedömningen att priset på 
38,5 SEK per aktie utgör en rimlig värdering av Bolaget.
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Marknadsöversikt

Iconovo utvecklar produkter och bereder läkemedel pri-
märt för behandling av astma och kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (”KOL”) som är så kallade obstruktiva luft-
vägssjukdomar. Gemensamt för astma och KOL är att de 
är luftvägssjukdomar som inte går att bota, symptomen 
kan endast lindras. Den vanligaste behandlingsmetoden 
är läkemedel som inhaleras.

Astma
Astma är en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhin-
nor som gör att musklerna runt luftrören lättare drar ihop 
sig och slemhinnan i luftrören svullnar. Det innebär att 
luftflödet till lungorna begränsas, vilket kan leda till hosta 
och andnöd. Astma har ökat stadigt de senaste 50 åren 
och sjukdomen är framförallt vanlig i den industrialiserade 
världen. I Sverige är runt 10 procent av alla barn och vux-
na drabbade.3 Enligt Global Initiative for Asthma (”GINA”) 
beräknas över 300 miljoner människor vara drabbade av 
astma år 2025 världen över.4

KOL
KOL är en sjukdom som påverkar lungorna och luftvägar-
na. Sjukdomen utvecklas långsamt under flera år och or-
sakas framför allt av tobaksrökning. Vid KOL får patienten 
svårare att andas, blir trött och orkar mindre. Den skada 
som redan har skett på lungorna när patienten får diag-
nosen KOL går inte att reparera. Därför går behandlingen 
av KOL ut på att försöka hejda en fortsatt försämring och 
förstöring av lungblåsorna.5

Nedan följer en översiktlig beskrivning över den marknad som Iconovo är verksamt inom. Viss 
information har inhämtats från externa källor och Bolaget har återgett sådan information korrekt i 
Prospektet. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering 
gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget 
känner till, och kan försäkra sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av 
den tredje part varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som 
skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Statistik från Världshälsoorganisationen (”WHO”) visar att 
2015 var KOL den tredje vanligaste dödsorsaken i värl-
den6. Antalet personer som lever med KOL globalt upp-
skattades 2010 till 384 miljoner. Ofta är förekomsten av 
KOL direkt relaterad till förekomsten av tobaksrökning 
men i många länder är luftföroreningar utomhus och in-
omhus stora riskfaktorer. Dessa luftföroreningar uppstår 
vid förbränning av trä och andra biobränslen. Förekom-
sten av KOL förväntas öka under de kommande årtionde-
na på grund av fortsatt exponering för riskfaktorer och en 
åldrande befolkning globalt. När livslängden ökar kommer 
fler människor uppvisa de långsiktiga effekterna av lång-
varig exponering för riskfaktorer.7

Marknaden för inhalerade läkemedel
Den globala marknaden för inhaleringsläkemedel kan de-
las in i tre olika behandlingsmetoder

Torrpulver
En väl etablerad behandlingsmetod för både astma och 
KOL som aktiveras av inandningen. Torrpulverinhalatorer 
är ofta enkla att använda eftersom de inte kräver att man 
koordinerar andningen med frammatning av dosen.

Spray
Sprayer har en gasbehållare som sprutar ut läkemedlet i 
munnen när man trycker på den, samtidigt som man an-
das in. Den här typen av inhalator kan vara besvärlig för 
en del att använda eftersom den kräver att inandningen 
koordineras med frammatning av dosen. För yngre barn 
med astma används ibland en spray som kopplas till en 
liten förlängare (spacer). Läkemedlet pumpas då först ut 
i förlängaren och barnet får i sig läkemedlet genom att 
andas som vanligt in i ett munstycke eller en mask som 
kopplats på spacern.

3 )www).)astmaochallergilinjen.se/astma/.
4 )htt)p:)/)/g)in)ast)hma.org/wp-content/uploads/2016/04/GINA-Appendix-2016-final.pdf.
5 h)tt)ps):/)/w)ww).1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/KOL---kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom/.
6 )ht)tp)s:/)/w)ww.)hj)art)-lungfonden.se/Documents/Rapporter/Hjart-Lungfonden-KOL-rapport-2015.pdf.
7 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD 2017 Global.
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Marknadsöversikt

Vätska
En nebulisator omvandlar flytande läkemedel till en fin ae-
rosol som andas in genom ett munstycke eller en mask. 
Nebulisatorer är ofta stora och används i första hand 
inom vården till små barn eller personer med svåra ast-
maanfall, som kan ha svårt för att använda en spray eller 
en pulverinhalator.

AstraZeneca: Symbicort 
Turbuhaler
Symbicort lanserades i Sverige år 
2000 och har godkännande i cirka 
120 länder för att behandla astma och 
KOL. Symbicort godkändes i USA år 
2006 för behandling av astmapatienter 
över tolv års ålder. Symbicort omsatte 
cirka 3,0 Mdr USD under 2016.8

Boehringer Ingelheim: Spiriva 
Handihaler
Spiriva Handihaler lanserades 2002 i 
samarbete mellan Boehringer Ingelheim 
och Pfizer. Spiriva är idag ett av de van-
ligaste läkemedlen för behandling av 
KOL och produkten var Boehringer Ing-
elheims bäst säljande läkemedel och 
omsatte cirka 3,6 Mdr USD under 2016.9

GlaxoSmithKlein: Seritide/Advair 
Diskus
GSKs diskus lanserades 1998 och fick 
FDA-godkännande för lansering i USA 
år 2001. Seritide/Advair omsatte 3,5 Mdr 
USD under 2016.10

Iconovo är inriktad på marknaden 
för inhaleringsläkemedel i 
pulverform
Marknaden för inhalerbara läkemedel i pulverform 
domineras av tre globala läkemedelsbolag som har 
haft patenterade läkemedel inklusive inhalatorer på 
marknaden under lång tid. Många av de patent som 
skyddat de tre bolagens produkter har gått ut och de sista 
kvarvarande betydande patenten går ut under 2018. 

8 AstraZeneca, Full-Year and Q4 2016 Results 2016
9 Boeringer Ingelheim, Annual report 2016
10 GSK, Annual report 2016



25INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ICONOVO AB (PUBL)

En marknad i förändring som öppnar 
upp möjligheter för Iconovo
Marknaden för inhalationsläkemedel genomgår en för-
ändring som ändrar förutsättningarna för etablerade 
aktörer samtidigt som den öppnas upp för konkurrens 
från generika. 

• Patent på flera läkemedel i segmentet andnings-
vägarnas sjukdomar har nyligen gått ut eller är på 
väg att gå ut

• Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) änd-
rade regelverket gällande inhalatorer för några år 
sedan vilket gör det enklare och billigare att lansera 
inhalerade generiska läkemedel. 

• Behovet av bättre inhalatorer är stort då många pa-
tienter gör fel när de använder sina inhalatorer. Pul-
verinhalatorer anses enkla att använda eftersom de 
drivs av inandningsluften varför detta segment växer11.

• Astma och KOL är två stora folksjukdomar som fort-
sätter att öka och KOL var 2015 den tredje vanligaste 
dödsorsaken i världen. Många företag vill därför in i 
segmentet men saknar kompetensen och tillgång på 
inhalatorer.

Inhalationsläkemedel skiljer sig från övriga läkemedels-
segment eftersom ett läkemedel, utöver själva substan-
sen, även består av inhalatorn. Det är inte substansen 
i sig som godkänns av myndigheterna utan inhalatorn 
och dess innehåll. En inhalator är en komplicerad me-
kanisk konstruktion som både skall vara enkel och in-
tuitiv att använda samtidigt som den skall leverera rätt 
dos till patienten. Ett generikabolag kan inte använda 
en befintlig inhalator utan behöver utveckla en egen 
inhalator för att kunna få ett läkemedel godkänt.

Marknadsöversikt

När patienten matar fram en dos och andas in genom 
en inhalator ska den leverera en aerosol med korrekt 
spridning och koncentration av läkemedelspartiklarna. 
Inhalationsläkemedel kan innehålla flera substanser 
och det är viktigt att de blandas i rätt koncentration. 
För att en generikavariant av ett inhalationsläkemedel 
skall godkännas krävs att patientens hantering är lik-
värdigt originalläkemedlet, dvs för patienten ska han-
teringen och handhavandet vara den samma som för 
originalet. Vidare krävs att generikaprodukten levere-
rar en aerosol med samma egenskaper som origina-
let.

Att designa en inhalator som ger en korrekt dos är 
komplicerat. Vidare är formuleringen av inhalations-
läkemedlet komplicerat och kostsamt. Generikabolag 
har omfattande kompetens kring tillverkning och dist-
ribution av läkemedel samt tillgång till marknadsorga-
nisationer. Formulering av inhalationsläkemedel och, 
framför allt, design av inhalatorer är en kompetens 
som de flesta generikabolag saknar. Att utveckla en 
egen inhalator i egen regi innebär en betydande risk 
för förseningar eller att inhalatorn inte fungerar tillräck-
ligt väl och därmed inte godkänns av läkemedelsmyn-
digheterna. Generikabolagens alternativ till att bygga 
upp en egen utvecklingsorganisation är att samarbeta 
med en extern aktör med expertkompetens inom inha-
lationsutveckling.  

Konkurrenter
Iconovo känner till en ytterligare aktör som har liknan-
de kompetens och affärsmodell och det är det engel-
ska bolaget Vectura Group som är noterat på London 
Stock Exchange. Vectura Group är ett betydligt större 
bolag än Iconovo och har kommit längre i sin utveck-
ling. Vectura Group har, tillsammans med partners, ett 
10-tal marknadslanserade produkter samt ytterligare 
produkter under utveckling. Vectura Group omsatte 
cirka 1 800 MSEK under 2017 och har ett börsvärde 
på cirka 8 000 MSEK.

Bland de stora generikabolagen har det israeliska 
bolaget Teva egen kompetens inom inhalatorutveck-
ling. Teva är ett globalt läkemedelsbolag och har en 
ledande position inom generika. Teva är börsnoterat i 
New York och har ett börsvärde på cirka 21 miljarder 
USD. Bland de övriga generikabolagen är kompeten-
sen kring inhalatorutveckling, enligt Iconovos bedömning, 
begränsad.

11 http):/)/ww)w.)as)tmaochallergilinjen.se/astma/behandla-din-astma/inhalatorer/
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Verksamhetsbeskrivning

Iconovo bistår generikabolag och andra läkemedelsbolag 
som vill ta fram inhalationsläkemedel men saknar 
kompetens och erfarenhet inom formulering och 
utveckling av inhalatorer. Bolaget har idag licens- och 
utvecklingsavtal med två internationella generikabolag 
och bedömer att det finns goda möjligheter att ingå 
ytterligare avtal. Iconovo har idag 11 anställda och 
verksamheten är baserad i Medicon Village i Lund. Under 
2017 omsatte Bolaget 20,1 MSEK med ett rörelseresultat 
om 2,7 MSEK.

Vision och målsättning
Iconovos vision är att etablera Bolaget som den ledande 
fristående aktören inom utveckling och design av inhala-
torer och formulering av inhalationsläkemedel. 

Bolaget har idag två pågående licens- och utvecklings-
projekt som förväntas resultera i produktlanseringar un-
der 2021 respektive 2022 varpå de första royaltyintäk-
terna väntas genereras. Målsättningen är att ingå minst 
ett nytt kundavtal per år. Bolaget har som målsättning att 
projektintäkterna exklusive royaltyintäkter skall motsvara 
de löpande kostnaderna. Över tiden är ambitionen att, till-
sammans med partners, bygga upp en bred portfölj av 
marknadslanserade produkter och därigenom uppnå be-
tydande och växande royaltyintäkter som resulterar i en 
hög lönsamhet. 

Inhalationsläkemedel
Iconovo inriktar sig på pulverbaserade inhalationsläke-
medel inom framför allt astma och KOL. Läkemedels-
segmentet genomgår betydande förändringar som öpp-
nar upp för konkurrens från generikabolag där Iconovo 
ser tydliga möjligheter att erbjuda sin kompetens till aktö-
rer som vill lansera konkurrerande inhalationsläkemedel. 

Utveckling av inhalatorer är komplicerat och kräver en ge-
digen kompetens kring produktutveckling, läkemedelsfor-
mulering och regulatorisk kunskap, vilket Iconovo besitter. 
En inhalationsprodukt för torrpulver innefattar två delar; 
en inhalator och en läkemedelsformulering. Iconovo har 
sitt ursprung inom utveckling av inhalatorer men har un-
der de senaste åren breddat sig och rekryterat personer 
med gedigen kompetens inom läkemedelsformulering 
och Bolaget kan därmed erbjuda sina kunder kompletta 
lösningar för utveckling av inhalationsläkemedel.

Generikabolagen saknar vanligtvis nödvändig kompetens 
kring utveckling av inhalationsläkemedel men genom att 
samarbeta med Iconovo kan dessa aktörer adressera 
inhalationsmarknaden som är ett betydande läkemedels-
segment. 

Iconovo utvecklar inhalatorer för användning tillsammans inhalerbara läkemedel vid behandling av, 
framför allt, astma och KOL. Iconovo grundades 2013 av personer med bakgrund inom AstraZeneca 
och industridesignföretaget Zenit Design. Gemensamt för grundarna är att de besitter gedigen 
kompetens och omfattande erfarenhet från utveckling av inhalatorer och inhalationsläkemedel. 
Vissa av grundarna var med och utvecklade inhalatorer till AstraZenecas läkemedel Symbicort, som 
är en av världens bäst säljande inhalationsläkemedel.
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Verksamhetsbeskrivning

Produktutveckling - Iconovos 
kärnkompetens
De främsta anledningarna till att generikabolag vill 
licensiera inhalationsläkemedel av Iconovo istället för att 
ta fram läkemedlen själva är reducerad risk, kortare time-
to-market samt kostnadseffektivitet. Inhalationsläkemedel 
skiljer sig från övriga läkemedelssegment eftersom ett 
läkemedel, utöver själva substansen, även består av 
inhalatorn. Det är inte substansen i sig som godkänns 
av myndigheterna utan inhalatorn och dess innehåll. 
En inhalator är en komplicerad mekanisk konstruktion 
som både ska vara enkel och intuitiv att använda 
samtidigt som den ska leverera rätt dos till patienten. 
Ett generikabolag kan inte använda en befintlig inhalator 
utan behöver utveckla en egen inhalator för att kunna 
få ett läkemedel godkänt. En sådan utvecklingsprocess 
kräver substantiella initiala investeringar, tar många år att 
genomföra och har ett osäkert utfall. 

Iconovos ledning har lång erfarenhet av utveckling av 
inhalationsprodukter. Bolaget är välutrustat för att utföra 
både produktutveckling och läkemedelsformulering, vilket 
säkerställer en smidig och kostnadseffektiv utvecklings-
process från idé till färdig produkt. Iconovos mest bety-
dande erfarenhet och förmåga återfinns inom torra pulve-
rinhalationsprodukter. Flera av Bolagets medarbetare har 
deltagit i utvecklingen av ett tiotal inhalationsprodukter 
inklusive AstraZenecas storsäljande produkt Symbicort. 

Vid Bolagets anläggning i Lund återfinns laboratorier och 
utrustning för att genomföra nödvändiga steg i utveck-
lingen av inhalatorer och läkemedelsformulering. Vidare 
har Bolaget ett välutvecklat nätverk av underleverantörer 
med kompetens inom formsprutning, fyllning, montering, 

etc. för att kunna erbjuda kunder en helhetslösning. En 
viktig del i framtagningen av en produkt är dokumentation 
och processhantering för att möjliggöra tekniköverföring 
till tillverkare av slutprodukten.

Ytterligare en viktig del i Iconovos verksamhet är kvali-
tetssäkring samt hanteringen av den regulatoriska pro-
cessen. Bolaget har ett väl utvecklat och etablerat kva-
litetssystem och arbetar enligt ISO 13485-standarden. 
Vidare har Iconovo kunskap och erfarenhet inom GMP 
(Good Manufacturing Practice) samt GLP (Good Labora-
tory Practice). 

Iconovo har idag ett antal produktplattformar för inhala-
tionsläkemedel och kan utifrån dessa erbjuda sina kunder 
fyra huvudsakliga utvecklingsprogram (i projekt som krä-
ver kliniska studier ansvarar Iconovos kunder för dessa):

• Utveckling av generiska inhaleringsprodukter, där 
produkterna registreras baserat på terapeutisk ekvi-
valens med originalläkemedlet.

• Utveckling av nya inhalationsprodukter baserade på 
ett generiskt verksamt ämne med etablerad säkerhet 
och effekt men som registreras som en ny produkt, 
dvs en NDA (New Drug Application). En NDA-pro-
dukt kräver vissa kompletterande kliniska studier för 
att kunna erhålla myndighetsgodkännande. 

• Utveckling av nya inhalationsprodukter baserade på 
ett nytt verksamt ämne, NCE (New Chemical Entity). 
Produkterna registreras som NDA och kräver full-
ständiga kliniska studier.

• Engångsinhalatorer för användning av kliniska pröv-
ningar i fas I och II vid utvecklingen av nya inhala-
tionsprodukter.

Utvecklingstrappa för inhalerade läkemedel
Iconovo har redan utvecklade inhalatorer redo att anpassas efter 
kundens önskemål och specifikationer. Bolaget bedömer att det tar ett 
generikabolag minst tre år extra att utveckla en egen inhalator istället 
för att samarbeta med Iconovo.

Inhalator-
utveckling
Modeller
Prototyper

Formsprutning
Mekanisk 
testning

Optimering 
med pulver

Formulerings-
utveckling

Optimering 
inhalator-
formulering

Teknologi-
överföring
Kliniska studier
Registrering

2-3 år tillsammans med kundRedan framtaget av Iconovo

Utveckling som behövs för att lansera inhalator: 5-6 år
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Verksamhetsbeskrivning

Produktplattformar
Samtliga inhalatorplattformar är designade för att vara 
lätta att tillverka och montera i fullt automatiserade pro-
cesser. Inhalatorerna som formsprutas är testade och 
klara för licensiering. Iconovo kan erbjuda ett omfattan-
de servicepaket inklusive formulering, analytisk prövning, 
dokumentation etc. tillsammans med en komplett försörj-
ningskedja. Samtliga alternativ är även lämpliga för nya 
läkemedel eller andra produkter som inte registreras som 
ett generiskt läkemedel. Plattformarna kan även designas 
individuellt helt enligt kundens önskemål. 

ICOres
En torrpulverinhalator med två  reservoarer designad för  
flerkombinationsläkemedel. ICOres har  två separata  re-
servoarer för de aktiva substanserna vilket möjliggör en 
kombination av upp till fyra verksamma substanser sam-
tidigt, vilket enligt Bolagets bedömning är en stark kon-
kurrensfördel.

ICOres liknar AstraZenecas storsäljare Turbuhaler som 
används i läkemedlet Symbicort men innehåller ett antal  
förbättringar och nya funktioner. ICOres har ett tydligt och 
korrekt  räkneverk som visar det exakta antalet kvarvaran-
de doser. Efter varje tagen dos räknar räknaren ner och 
patienten vet exakt när inhalatorn måste ersättas med en 
ny. Efter att ha tagit den sista dosen visas en röd stapel 
i fönstret som indikerar att inhalatorn är tom. ICOres har 
även utrustats med visuell bekräftelse när en dos har in-
halerats korrekt vilket minimerar risken för felanvändning. 
För patienten är hanteringen dock likvärdig Turbuhaler, 
vilket är viktigt för att inhalatorn ska kunna fungera i en 
generikakonkurrent till Turbuhaler-baserade produkter.

Genomskärning av ICOres som visar de två 
separata behållarna

Illustrering av räkneverket i ICOres som 
Iconovo tagit fram

Färg och design på Iconovos inhalatorer kan anpassas för att passa kun-
dens varumärke och preferenser
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Verksamhetsbeskrivning

ICOcap
ICOcap är designad att ha samma funktion och prestanda 
som den etablerade kapselbaserade torrpulverinhalatorn 
Spiriva från Boehringer Ingelheim, alternativt torrpulverin-
halatorn Breezhaler från Novartis. 

ICOcap är utformad för läkemedel i kapslar och kan han-
tera olika kapselstorlekar. ICOcap kan också optimeras 
för att ge maximal produktprestanda för en given läkeme-
delsformulering.

Yttersidan av ICOcap kan utformas i många olika former 
och färger och den kan skräddarsys för att möta specifika 
kundkrav när det gäller märkidentifiering, drogidentifika-
tion etc.

ICOone
ICOone är en torrpulverinhalator för engångsbruk baserad 
på en egenutvecklad och patenterad teknik. Inhalatorn är 
framtagen för engångsanvändning och är designad för att 
kunna tillverkas i stora volymer till en låg enhetskostnad. 
ICOone är också lämplig för lågvolymstillverkning för an-
vändning vid kliniska prövningar i fas I och II där det inte 
är nödvändigt att den slutliga inhalatorn används. ICOone 
har två kaviteter  och kan därmed användas till inhala-
tionsläkemedel baserade på två separata substanser. 

Utöver inhalerbara läkemedel lämpar sig ICOone väl 
för administrering av torrpulverbaserade vacciner, vilket 
innebär ett nytt segment för Bolaget. Över hela världen 
administreras cirka 16 miljarder injektioner varje år, varav 
en stor del  är injicerbara vaccin12. Alla nålar och sprutor 
hanteras  inte alltid på ett korrekt sätt efter användning, 
vilket medför risk för skada och infektion och möjligheter 
till olaglig återanvändning. Problemet med hantering av 
sprutor är extra stort  i utvecklingsländer som står för en 
betydande del av all vaccinering. 

Genom att använda torrpulverbaserade vaccin kan flera 
fördelar uppnås. Torrpulvervaccin kräver inga sprutor, 
krav på sterilitet, kylförvaring eller hantering av högriskav-
fall. Vidare kräver administrering av torrpulvervaccin inga 
förberedelser eller medicinskt utbilda personal. 

Iconovo ser en möjlighet att, tillsammans med partners, 
utveckla torrpulverbaserade vaccin för vaccinering mot 
exempelvis bakteriell lunginflammation, hepatit samt ett 
antal barnvaccin. Iconovo har haft inledande diskussio-
ner med både företag och offentliga organisationer kring 
potentiella torrpulverbaserade vaccinprojekt där ICOone 
används kan användas.

12 Cost of providing the expanded programme on immunization: findings from a facility-based study in Vietnam. 2005, Bulletin of the World Health 
Organization.



30 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ICONOVO AB (PUBL)

Verksamhetsbeskrivning

Övriga produktplattformar
ICOpre
Iconovo håller på att utveckla ICOpre som är designad för 
fabriksförfylld läkemedelsformulering i förseglade kavite-
ter. ICOpre utformas för en bärarbaserad formulering, vil-
ket är en väl beprövad formuleringstyp. En bärarbaserad 
formulering är den formulering som används mest i inha-
lationsprodukter och är i sig väldigt robust och använder 
konventionell tillverkningsutrustning. ICOpre kan också 
optimeras för att ge optimal prestanda för en given läke-
medelsformulering. ICOpre kommer att kunna utformas i 
många olika former och färger. Det yttre kan anpassas för 
att uppfylla de specifika kundkraven när det gäller mär-
kidentifiering, drogidentifikation etc. Inhalatorn anpassas 
för generiska läkemedel som konkurrerar med läkemedel 
som använder GSKs inhalator Seritide/Advair Diskus.

E-hälsa
Utvecklingen inom hälsovård går mot ökad digitalisering 
där produkter kopplas upp, vilket möjliggör nya tjänster 
inom e-hälsa. Även inhalatorer påverkas av förändringen 
inom hälsovård där framtidens inhalatorer kommer att vara 
uppkopplade. För att positionera Bolaget inför kommande 
digitalisering, kommer befintliga inhalator förberedas för 
att innehålla elektronik för uppkoppling. Målsättningen är 
att ICOpre, ICOcap och ICOpre ska kunna utrustas med 
elektronik och digitala funktioner såsom  till exempel re-
gistrering av dos och dostidpunkt samt uppkoppling ill da-
tor eller mobiltelefon.

Utvecklingsprocess
Iconovo tillämpar en produktutvecklingsprocess där ut-
vecklingsfunktioner är fullt integrerade och utförs internt. 
Inhalatorframtagning, formulering och analys utförs i sam-
verkan med varandra för att ta fram en torrpulversinha-
lator. En integrerad utvecklingsprocess för inhalator och 
formulering är betydelsefullt för framgångsrik utveckling 
av en inhalator och reducerar ledtider, kostnader som i 
slutändan reducerar risk. 

Inhalatorframtagning
Iconovo har en fullt utrustad mekanisk utvecklingsavdel-
ning med flera CAD-stationer. Bolaget använder en data-
server för Computational Fluid Dynamics (”CFD”), beräk-
ningar och flödesgeometrioptimering. Iconovo har även 
kapacitet inom industriell design för en helt integrerad 
inhalatorutveckling.

Bolagets designingenjörer har erfarenhet från utveckling 
av ett stort antal inhalatorer. För designverifiering av inha-
latorer, inklusive klimatkamrar för miljöprövning, har Ico-
novo ett välutrustat testlabb.

Formulering
Iconovo kan erbjuda en komplett utveckling av torrpulver-
formulering. Bolaget har lång och omfattande erfarenhet 
av att arbeta med bärarbaserade formuleringar, sfäroni-
serade formuleringar och spraytorkat pulver. Under 2017 
har Iconovo investerat i specialiserade laboratorier med 
kontrollerad fuktighet för tillverkning av torrpulverformu-
lering.

Genom egen formuleringskapacitet har Iconovo en unik 
möjlighet att kombinera inhalatorn och formuleringen på 
ett optimalt sätt.

Analys
Iconovo har ett toppmodernt analyslaboratorium för ut-
veckling och karakterisering av inhalationsprodukter. Bo-
lagets analytiker har mer än 20 års erfarenhet av att testa 
inhalationsprodukter.

Iconovo har två specialiserade analyslaboratorier utrus-
tade med ett inbyggt högkapacitetsvakuumsystem och 
ett tryckluftssystem. Bolaget har flera högupplösande 
vätskekromatografi-instrument, en spektrofotometer, sä-
kerhetsboxar och speciellt kontrollerade klimatskåp för 
provning vid olika relativa fuktigheter. Iconovo har även 
specialutrustning för eliminering av elektrostatiska ladd-
ningar och för mätning av laddningar på enheten och på 
den avgivna dosen.
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Industriell design
Iconovos utveckling av kompletta och intuitiva inhala-
tionslösningar bygger på Bolagets kunskap och erfaren-
het inom industriell design. Designprocessen är baserad 
på kundens behov och krav, men medicinska och regu-
latoriska aspekter är också avgörande för en lyckad lös-
ning. Genom farmaceutisk expertis och kommersiell med-
vetenhet har Iconovo vad som krävs för att få en idé till 
kommersiell framgång till högsta kvalitetsstandard.

Industriell design är en av Iconovos kärnkompetenser. 
Bolagets team har lång erfarenhet från industriell design 
av inhalationsanordningar. Användarbehov och preferen-
ser identifieras genom en användarcentrerad designpro-
cess. Önskade funktioner och produktprestanda definie-
ras i samarbete med kunden. Inhalatorn är anpassad för 
kundens specifika behov och krav. Utsidan är utformad 

för att passa kundens varumärkesidentitet och de speci-
fika behoven hos den avsedda patientgruppen. Iconovos 
kompetens och kapacitet inkluderar även mekanisk de-
sign, materialkunskap, beräkningsmodell, prototypning, 
verifieringstest samt design för montering och tillverkning.

För att säkerställa en kliniskt robust och aktuell lösning 
som kommer att bestå över tiden omfattar designproces-
sen även analyser av trender och krav från tillsynsmyn-
digheter och kliniker. Bolagets innovativa produktdesign 
används för att kombinera olika användarbehov med 
strikta regler och prestandakrav. Detta, tillsammans med 
Iconovos kvalitetssäkringsverktyg ger Bolaget kapacitet 
att skapa innovativa och konkurrenskraftiga inandnings-
produkter.

Verksamhetsbeskrivning
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Milestone-
ersättningar

Technology 
access fee

Royalty-
betalningar

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Förskott på 
royalty

Affärsmodell  
Iconovo bistår generikabolag och andra läkemedelsbolag 
vid utvecklingen av inhalationsläkemedel och inhalatorer. 
Iconovos affärsmodell bygger på partnerfinansierad pro-
duktutveckling i kombination med royaltyintäkter vid mark-
nadslansering. När ett licens- och utvecklingsavtal ingås 
erhåller Iconovo vanligtvis en initial betalning, så kallad 
technology access fee, och under utvecklings perioden er-
håller Bolaget dels förskott på royalty, dels ersättning, så 
kallad milestone-ersättning, som utfaller vartefter projektet 
uppnår ett antal fördefinierade mål. Ett utvecklings projekt 
löper under ett till tre år och är vanligtvis lönsamt för Ico-
novo under utvecklingstiden. När samarbetspartnern lan-
serar produkten erhåller Iconovo en försäljningsbaserad 
royalty som vanligtvis ligger i intervallet fem till tio procent.

I ett utvecklingsprojekt tas en läkemedelsformulering och 
inhalator fram som tillsammans utgör den slutliga pro-
dukten. Utvecklingspartnern har ensamrätt till den exakta 
läkemedelsformuleringen men inte till inhalatorn, vilket 
innebär att Iconovo inte har någon begränsning kring hur 
många kunder Bolaget kan ha på sina produktplattformar. 
Iconovo har idag utvecklingsprojekt med två kunder och 
i båda fallen baseras de på produktplattformen ICOres. 

Befintliga kundavtal
I juni 2016 ingick Iconovo ett licens- och utvecklingssam-
arbete med det amerikanska generikabolaget Amneal 
Pharmaceuticals avseende utvecklingen av ett inhala-
tionsläkemedel mot astma och KOL. Projektet omfattar 
läkemedelsformulering samt en anpassning av inhalatorn 
ICOres. Produkten förväntas godkännas och marknads-
lanseras under 2021 och därmed generera de första 
försäljningsbaserade royaltyintäkterna. Sedan avtalet in-
gicks har dess omfattning utökats till att omfatta ytterligare 
en produkt med en högre dos av inhalationsläkemedlet. 
Sammantaget omfattar avtalen med Amneal Pharmaceu-
ticals ersättningar om ca 30 MSEK fram till marknadslan-
sering, varav Iconovo har fakturerat cirka två tredjedelar 
fram till utgången av 2017.

I december 2017 ingick Iconovo ett andra licens- och 
utvecklingsavtal avseende ett inhalationsläkemedel mot 
astma och KOL. Samarbetspartnern är det indiska ge-
nerikabolaget Intas Pharmaceuticals. Projektet väntas 
löpa under 2,5 år och initial ersättning, förskotterad roy-
alty samt projektintäkter uppgår till sammanlagt cirka 30 
MSEK. Produkten förväntas godkännas och marknads-
lanseras under 2022 och därmed generera de första för-
säljningsbaserade royaltyintäkterna.

Verksamhetsbeskrivning

Ovan illustreras hur intäktsströmmarna från ett typkundavtal för Iconovo kan se ut från signering fram till år 10. När 
avtalet ingås får Iconovo en så kallad Technology access fee, därefter får de milestoneersättningar som utfaller 
vartefter projektet uppnår ett antal fördefinierade mål. År 4 avslutar Iconovo sin utveckling och får förskott på royalty. 
Generikabolaget förbereder för lansering av produkten år 5. Ovan illustrerade royaltybetalningar är fiktiva, eventuell 
royaltybetalning beror på hur väl generikabolaget lyckas med sin försäljning av det inhalerade läkemedlet.

Illustrering av intäktsströmmar från ett typkundavtal

+
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Patent
Iconovo har en gedigen kompetens inom utveckling av 
inhalatorer och har tagit fram fyra produktplattformar för 
inhalatorer. I utvecklingsarbetet tar Iconovo fram nya 
koncept och metoder, vilka patenteras löpande. Iconovo 
innehar cirka 20 patent och patentansökningar fördelat på 
cirka 10 patentfamiljer. Iconovos redan beviljade patent 
omfattar samtliga Iconovos produktkategorier – det vill 
säga ICOone, ICOcap och ICOres.Patenten stärker Ico-
novos position som en etablerad aktör inom inhalations-
läkemedel och ökar Bolagets möjligheter att utveckla inn-
ovativa produkter med ett tydligt mervärde för Bolagets 
kunder. 

Nedan listas Iconovos beviljade patent. Motsvarande an-
sökningar finns även internationellt.

2013 202520202016

• Utveckling av 
produktplattform

• Kundkontakter etableras
• Uppbyggnad av mekanik-

och analyslaboratorium • Uppbyggnad av 
formuleringslaboratorium

• Målsättning att teckna minst 
ett nytt kundavtal per år 

• Genomföra kundprojekt samt 
utveckla nya produkter till 
produktportföljen

• De första framgångsrika 
kundavtalen ska avslutas i 
slutet av perioden

• Iconovos kunder förväntas lansera de 
första produkterna på marknaden

• Royaltyintäkter förväntas resultera i en 
hög samt ökande lönsamhet

• Bolaget har som mål att fortsätta 
signera ett nytt kundavtal per år

• Om Bolagets målsättning om ett nytt 
kundavtal per år infrias kan det 
resultera i fem marknadslanserade 
produkter år 2025

Forskning och utveckling
Iconovo är ett företag som utvecklar inhalerade läke-
medelsprodukter. Dessa produkter består av Iconovos 
egenutvecklade och patenterade inhalatorer och en läke-
medelsberedning som är unik för varje produkt. Iconovo 
bedriver aktiv utveckling av nya inhalatorer för att bredda 
och förbättra produktfamiljen.

Organisation
Iconovo har elva anställda vid Bolagets kontor i Lund. 
Av de anställda arbetar sju personer inom utveckling och 
design av inhalationsprodukter. Ledningen består av fyra 
personer och beskrivs närmre under avsnittet ”Styrelse, 
ledning och revisorer” i detta Prospekt.

Familj Fokus på Land Godkänt, 
datum

Slutår

1 Foliearrangemang för engångsinhalatorer - såsom ICOone Sverige 10/11/2016 2035

2 Dosmekanism för flerreservoarsinhalatorer - såsom ICOres Sverige 6/14/2016 2034 och 2035

3 Kommunikationsarrangemang för flerreservoarsinhalatorer - såsom ICOres Sverige 6/14/2016 2034 och 2035

4 Deaggregeringskammare för flerreservoarsinhalatorer - såsom ICOres Sverige 1/23/2018 2034

5 Doslåsmekanism för flerreservoarsinhalatorer - såsom ICOres Internationella 
ansökningar

- 2036

6 Dosdisksarrangemang för flerreservoarsinhalatorer - såsom ICOres Internationella 
ansökningar

- 2036

7 Doskavitetsarrangemang för engångsinhalatorer - såsom ICOone Sverige 4/11/2017 2035 och 2036

8 Gångjärnskonstruktion för kapselinhalatorer - såsom ICOcap Sverige 12/27/2016 2035 och 2036

Strategisk utveckling - Från etablering till uthållig lönsamhet

Verksamhetsbeskrivning
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> Next Generation Impactor – utrustning för att analysera inhalerade läkemedel

Verksamhetsbeskrivning



35INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ICONOVO AB (PUBL)

Historik

En översikt av de viktigaste milstolparna i Iconovo presenteras nedan 

> Next Generation Impactor – utrustning för att analysera inhalerade läkemedel

Iconovo bildas för att utveckla och 
kommersialisera inhalatorer.

• Iconovo genomför en nyemission 
som tillför Bolaget 7 MSEK.

• Orest Lastow tillsätts som VD.

• Iconovo anställer under året 
ytterligare tre personer.

• Iconovo tecknar sitt första kundavtal. 
• Iconovo bygger upp ett 

analyslaboratorium.
• Bolagets omsättning under året 

uppgår till 18,3 MSEK och rörelse-
resultatet uppgår till 3,6 MSEK.

• Iconovos produktfamilj 
utvecklas.

• Bolaget anställer tre personer.
• Iconovo bygger upp ett eget 

mekaniklaboratorium.

• Bolaget genomför en nyemission som 
tillför Bolaget ca 21,5 MSEK efter 
emissionskostnader. 

• Iconovo bygger upp ett 
formuleringslaboratorium. 

• Iconovo tecknar sitt andra kundavtal.
• Bolagets nettoomsättning under året 

uppgår till 20,1 MSEK och 
rörelseresultatet uppgår till 2,7 MSEK. 

• Antal anställda i Bolaget uppgår till 
elva personer vid årets slut.

2013

2014

2015

2016

2017
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Utvald finansiell information

Resultaträkning i sammandrag         1 jan - 31 dec
KSEK 2017 2016

(reviderad) (reviderad)
Nettoomsättning 20 072 14 377

Aktiverat arbete för egen räkning 2 196 2 024

Övriga rörelseintäkter 204 1 864 

Totala intäkter 22 472 18 264

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -1 581 -

Övriga externa kostnader -8 829 -10 014

Personalkostnader -7 228 -3 491

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1 226 -1 147

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala 
nedskrivningar -743 -

Övriga rörelsekostnader -124 -7

Totala kostnader -19 731 -14 659

Rörelseresultat 2 741 3 606

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 39 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -351 -100

Resultat efter finansiella poster 2 429 3 506

Bokslutsdispositioner -890 -629

Resultat före skatt 1 539 2 877

Skatt på årets resultat -86 -416

Årets resultat 1 453 2 461

Nedan presenteras utvald finansiell information för Iconovo avseende räkenskapsåren 2016 
och 2017. Informationen för räkenskapsåret 2016 och 2017 är hämtad från Bolagets reviderade 
årsredovisningar, vilka har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Av den utvalda finansiella informationen är resultaträkningarna balansräkningarna och 
kassaflödesanalyserna reviderade i sin helhet för räkenskapsåren 2016 och 2017.
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Utvald finansiell information

Balansräkning i sammandrag, KSEK 31 dec 2017 31 dec 2016
Tillgångar (reviderad) (reviderad)
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader 6 030 6 070

Patent och varumärken 495 581

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 758 16

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran - -

Summa anläggningstillgångar 9 284 6 667

Omsättningstillgångar
Råvaror och förnödenheter 86 -

Kundfordringar 8 606 40

Övriga fordringar 1 182 1 352

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 463 510

Kassa och bank 22 476 11 539

Summa omsättningstillgångar 32 814 13 440

SUMMA TILLGÅNGAR 42 098 20 107

Eget kapital och skulder, KSEK 31 dec 2017 31 dec 2016
Eget kapital
Aktiekapital 143 121

Fond för utvecklingsutgifter 2 272 1 742

Överkursfond 28 319 7 000

Balanserad vinst eller förlust -663 -2 594

Årets resultat 1 453 2 461

Summa eget kapital 31 524 8 730

Obeskattade reserver 1 519 629

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder - 2 000

Summa långfristiga skulder - 2 000

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 4 954 4 696

Leverantörsskulder 1 905 169

Skatteskulder 408 401

Övriga kortfristiga skulder 973 3 306

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 815 175

Summa kortfristiga skulder 9 055 8 748

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 42 098 20 107
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Utvald finansiell information

Kassaflödesanalys i sammandrag 1 jan - 31 dec
KSEK 2017 2016

(reviderad) (reviderad)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 2 429 3 506

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 969 1 147

Betald skatt -80 -15

Kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd-
ringar av rörelsekapitalet 4 318 4 638

Förändring i rörelsekapital

Förändring av varulager -86 -

Förändring av rörelsefordringar -8 350 -1 768

Förändring av rörelseskulder 301 3 149

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -8 135 1 381

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 817 6 019

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 837 -

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 749 -1 603

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 585 -1 603

Finansieringsverksamheten 
Nyemission 22 500 -

Emissionskostnader -1 159 -

Upptagna lån - 2 000

Amortering av lån - 2 000 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 341 2 000

Årets kassflöde 10 938 6 416
Likvida medel vid periodens början 11 539 5 123

Likvida medel vid periodens slut 22 476 11 539
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Utvald finansiell information

Nyckeltal 1 jan - 31 dec
2017 2016

Nettoomsättning 20 072 14 377

Rörelsemarginal, % 14 25

Balansomslutning 42 098 20 107

Soliditet, % 78 46

Antal anställda 11 4

Utdelning per aktie, SEK 0,0 0,0

Nyckeltal

Nedanstående nyckeltal är ej definierade enligt Iconovos tillämpade regler för finansiell rapportering 
och är ej reviderade eller översiktligt granskade av Bolagets revisor. Iconovo bedömer att nyckeltalen 
ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom Iconovo har definierat 
dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna 
kan skilja sig åt.

Nyckeltalsdefinitioner och syfte

Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning. Bolaget 
anser att nyckeltalet ger investerare en relevant bild av 
Bolagets lönsamhet.

Soliditet, %
Eget kapital plus obeskattade reserver efter skatt i procent 
av balansomslutningen. Aktuell skattesats är 22 procent. 
Bolaget anser att nyckeltalet illustrerar hur stor andel av 
balansomslutningen som har finansierats av ägarna. 

Antal anställda
Antalet anställda omräknat till heltidstjänster vid utgången 
av perioden. Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare 
en bild av organisationens storlek.

Utdelning per aktie
Periodens utdelning dividerat med antal utestående akti-
er vid utdelningstillfället. Bolaget anser att nyckeltalet ger 
investerare inblick i hur stor värdeöverföringen per aktie 
är till aktieägarna.

Soliditet, % 1 jan - 31 dec
2017 2016

(+ Eget kapital 31 524 8 730

+ 78% av obeskattade reserver) 1 185 491

/Totala tillgångar 42 098 20 107

Soliditet, % 78 46

Avstämningstabell till nyckeltal
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Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen
Jämförelse mellan räkenskapsåren 
2017 och 2016.
Intäkter och resultat
Under 2017 uppgick Iconovos nettoomsättning till 20 072 
(14 377) KSEK och utgjordes primärt av intäkter från på-
gående utvecklingsprojekt. Ökningen är främst hänförlig 
till fler aktiva utvecklingsprojekt. Rörelsens kostnader 
uppgick till 19 731 (14 659) KSEK och avsåg huvudsakli-
gen övriga externa kostnader och personalkostnader. Ök-
ningen var främst hänförlig till ökade personalkostnader. 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2 741 (3 606) 
KSEK, motsvarande en minskning om cirka 24 procent. 
Minskingen beror till stor del på nedskrivningar under 
2017 om 743 KSEK hänförligt till aktiverade uppstarts-
kostnader för marknadsstudier och rådgivning, vilka Bo-
laget inte anser sig dra nytta av för framtiden. Periodens 
resultat uppgick till 1 453 (2 461) KSEK. Det försämrade 
resultatet förklaras av lägre rörelseresultat under 2017.

Kassaflöde
Iconovos kassaflöde 2017 uppgick till 10 938 KSEK jäm-
fört med 6 416 KSEK 2016. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -3 817 KSEK jämfört med 6 019 
KSEK under 2016. Förändringen var huvudsakligen hän-
förlig till en ökning av kundfordringar under 2017. Kassa-
flödet från investeringsverksamheten genererade ett kas-
saflöde om -4 585 KSEK under 2017 jämfört med -1 603 
KSEK under 2016. Förändringen var huvudsakligen 
hänförlig till förvärv av materiella anläggningstillgångar. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten genererade 
ett kassaflöde om 19 341 KSEK under 2017 jämfört med 
2 000 KSEK under 2016. Kassaflödet från finansierings-
verksamheten under 2017 var främst hänförlig till nyemis-
sionen om 22 500 KSEK före emissionskostnader. 

Finansiell ställning
Iconovos eget kapital uppgick den 31 december 2017 till 
31 524 KSEK jämfört med 8 730 KSEK den 31 decem-
ber 2016. Balansomslutningen uppgick den 31 december 
2017 till 42 098 KSEK jämfört med 20 107 KSEK den 
31 december 2016. Bolagets likvida medel uppgick den 
31 december 2017 till 22 476 KSEK jämfört med 11 539 
KSEK den 31 december 2016.

Väsentliga händelser under perioden 
som den historiska finansiella infor-
mation omfattar
2016
• Iconovo anställer under året ytterligare tre personer.
• Iconovo tecknar sitt första kundavtal.
• Iconovo bygger upp ett analyslaboratorium.
• Bolagets omsättning under året uppgår till 18,3 

MSEK och gör ett rörelseresultat om 3,6 MSEK.

2017
• Iconovo genomför en nyemission som tillför Bolaget 

21,5 MSEK efter emissionskostnader.
• Iconovo bygger upp ett formuleringslaboratorium.
• Iconovo tecknar sitt andra kundavtal.
• Bolagets nettoomsättning under året uppgår till 20,1 

MSEK och gör ett rörelseresultat om 2,7 MSEK.
• Antal anställda i Bolaget uppgår till 11 personer vid 

årets slut.
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Eget kapital, skulder och  
annan finansiell information
Eget kapital, skulder och annan finansiell information
Tabellerna nedan återger information om Iconovos eget kapital och skuldsättning per den 31 december 2017. Bolagets 
eget kapital uppgick till 31 524 KSEK, varav aktiekapital uppgick till 143 KSEK. Bolagets räntebärande skulder per den 31 
december 2017 uppgick till 0 KSEK. 
 
Utöver detta finns inga begränsningar i användningen av kapital som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller skulle 
kunna påverka Bolagets verksamhet.

Uttalande angående rörelsekapital
Bolaget bedömer  att det befintliga rörelsekapitalet för de
aktuella behoven är tillräckligt för den kommande tolvmå-
nadersperioden

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Bolagets immateriella anläggningstillgångar består till 
största del av balanserade utvecklingskostnader som per 
den 31 december 2017 uppgick till 6 030 KSEK. Därtill 
består Bolagets immateriella anläggningstillgångar av 
patent. Totala immateriella anläggningstillgångar uppgick 
per den 31 december 2017 till 6 525 KSEK.

Materiella anläggningstillgångar
Bolagets materiella anläggningstillgångar består uteslu-
tande av laboratorieutrustning och inventarier. Materiella 
anläggningstillgångar uppgick per den 31 december 2017 
till 2 758 KSEK. 

Belopp i KSEK 2017-12-31
Kortfristiga skulder
Mot borgen -
Mot säkerhet -
Blancokrediter -
Summa kortfristiga skulder 0

Långfristiga skulder
Mot borgen -
Mot säkerhet -
Blancokrediter -
Summa långfristiga skulder 0
 
Eget kapital
Aktiekapital 143
Fond för utvecklingsutgifter 2 272
Överkursfond 28 319
Balanserat resultat inklusive årets resultat 790
Summa eget kapital 31 524
Summa eget kapital och räntebärande 
skulder

31 524

Belopp i KSEK 2017-12-31
A) Kassa 22 476
B) Andra likvida medel -
C) Lätt realiserbara värdepapper -
D) Likviditet (A+B+C) 22 476

E) Kortfristiga finansiella fordringar -

F) Kortfristiga lån från kreditinstitut -
G) Kortfristig del av långfristiga lån -
H) Andra kortfristiga räntebärande skulder -
I) Kortfristiga räntebärande skulder 

(F+G+H)
-

J) KORTFRISTIG NETTOSKULDSÄTT-
NING (I-E-D)

-22 476

K) Långfristiga lån från kreditinstitut -
L) Emitterade obligationer -
M) Andra långfristiga räntebärande lån -
N) Långfristiga räntebärande skulder 

(K+L+M)
0

O) LÅNGFRISTIG NETTOSKULDSÄTT-
NING (J+N)

-22 476

Eget kapital och skulder* Nettoskuldsättning

* Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna



42 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ICONOVO AB (PUBL)

Eget kapital, skulder och annan finansiell information

Investeringar
Uppgift om huvudsakliga investeringar, inklusive belopp, 
för vart och ett av de räkenskaper som omfattas av den 
historiska finansiella informationen, till och med den dag 
Prospektet är daterat. Bolagets investeringar i immateriel-
la anläggningstillgångar avser huvudsakligen balansera-
de utgifter för utveckling och liknande arbeten. Bolagets 
investeringar i materiella anläggningstillgångar avser 
hvuudsakligen inventarier, verktyg och installationer. 

KSEK 2017 2016
Immateriella anläggningstillgångar 1 749 1 603

Materiella anläggningstillgångar 2 837 -

Finansiella anläggningstillgångar - -

Summa 4 585 1 603

Pågående investeringar och 
åtaganden om framtida investeringar
Iconovos huvudsakliga pågående investeringar innefattar 
främst utveckling av Bolagets organisation där Bolagets 
försäljnings- och utvecklingsavdelning kommer att för-
stärkas med ytterligare personal samt planerade patent-
förstärkningar. Dessa investeringar ska finansieras med 
emissionslikviden. 

Utöver ovanstående har Bolaget inga pågående investe-
ringar eller har gjort några åtaganden om framtida inves-
teringar. 

Tendenser och framtidsutsikter
Marknaden för inhalationsläkemedel genomgår en för-
ändring som ändrar förutsättningarna för etablerade ak-
törer samtidigt som den öppnas upp för konkurrens från 
generika. 

• Patent på flera läkemedel i segmentet andnings-
vägarnas sjukdomar har nyligen gått ut eller är på väg 
att gå ut, vilket öppnar marknaden för generikabolag.

• Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ändrade 
regelverket gällande inhalatorer för några år sedan 
vilket gör det enklare och billigare att lansera inhale-
rade generiska läkemedel. 

• Behovet av bättre inhalatorer är stort då många pa-
tienter gör fel när de använder sina inhalatorer. Det 
blir oftare fel med spray än med pulverinhalatorer var-
för detta segment växer.

• Astma och KOL är två stora folksjukdomar som fort-
sätter att öka och KOL är nu den tredje vanligaste 
dödsorsaken i världen. Många företag vill därför in i 
segmentet men saknar kompetensen och tillgång på 
inhalatorer.

Att designa en inhalator som ger en korrekt dos är 
komplicerat. Vidare är formuleringen av inhalations-
läkemedlet komplicerat och kostsamt. Generikabolag 
har omfattande kompetens kring tillverkning och dist-
ribution av läkemedel samt tillgång till marknadsorga-
nisationer. Formulering av inhalationsläkemedel och, 
framför allt, design av inhalatorer är en kompetens 
som de flesta generikabolag saknar. Att utveckla en 
egen inhalator i egen regi innebär en betydande risk 
för förseningar eller att inhalatorn inte fungerar tillräck-
ligt väl och därmed inte godkänns av läkemedelsmyn-
digheterna. Generikabolagens alternativ till att bygga 
upp en egen utvecklingsorganisation är att samarbeta 
med en extern aktör med expertkompetens inom inha-
lationsutveckling.  

Övriga omständigheter
Styrelsen bedömer att det per dagen för Prospektet 
inte finns några kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, 
potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller 
händelser som förväntas ha en väsentlig inverkan på 
Iconovos affärsutsikter under det innevarande räken-
skapsåret. Bolaget känner inte till några tendenser, 
osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra 
krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha 
en väsentlig inverkan på Bolagets affärsutsikter under 
innevarande räkenskapsår. Bolaget känner inte heller  
till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, pen-
ningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt 
eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle 
kunna påverka Bolagets verksamhet.

Väsentliga händelser efter den 
senaste rapportperiodens utgång
Det har inte skett någon väsentlig förändring av Bola-
gets finansiella ställning eller ställning på marknaden 
sedan den 31 december 2017.
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År Händelse Förändring 
antal aktier

Totalt antal 
aktier

Förändring 
aktiekapital 
(SEK)

Totalt aktie-
kapital (SEK)

Kvotvärde 
(SEK)

20131) Nybildning 100 000 100 000 100 000 100 000 1,00

20142) Nyemission 20 650 120 650 20 650 120 650 1,00

20173) Nyemission 22 500 143 150 22 500 143 150 1,00

2018 Fondemission 143 150 429 450 572 600 4,00

2018 1:40 split 5 582 850 5 726 000 572 600 0,10

2018 Nyemission* 1 050 000 6 776 000 105 000 677 600  0,10
1) Teckningskurs: 1 SEK per aktie
2) Teckningskurs: 340 SEK per aktie
3) Teckningskurs: 1 000 SEK per aktie
* Under förutsättning att Erbjudandet blir fulltecknat.

Aktier, aktiekapital och 
ägarförhållanden
Aktier och aktiekapital
Före Erbjudandet uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 
572 600 kronor och fördelas på 5 726 000 aktier, envar 
med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Bolaget har endast ett 
aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapital 
utgöra lägst 570 000 kronor och högst 2 280 000 kro-
nor. Antal aktier ska utgöra lägst 5 700 000 och högst 
22 800 000. 

Förestående Erbjudande kommer, vid full anslutning, 
medföra att aktiekapitalet i Bolaget ökar från 572 600 
kronor till 677 600 kronor och att antalet aktier ökar från 
5 726 000 aktier till 6 776 000 aktier genom nyemission 
av högst 1 050 000 aktier. För befintliga aktieägare som 
inte deltar i Erbjudandet innebär detta en utspädning om 
cirka 15,5 procent.

Aktierna är denominerade i SEK och har emitterats i enlig-
het med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). 
Iconovo är anslutet till Euroclears kontobaserade värde-
papperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. 
Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som 
är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda ak-

tieboken.  Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. 
Varje aktie berättigar till en röst på Iconovos bolagsstäm-
ma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstäm-
ma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda 
aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning 
av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skulde-
brev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolags-
stämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans 
bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och 
vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieä-
gare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal 
aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar före-
ligger avseende aktiernas överlåtbarhet. 

Aktiekapitalets utveckling
Bolagets aktiekapital har sedan bildandet förändrats en-
ligt tabellen nedan.
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Aktieägare före Erbjudandet Aktieägare efter Erbjudandet*
Aktieägare** Antal aktier Andel  Antal aktier Andel***
Mats Johansson 915 000 16,0% 915 000 13,5%

Orest Lastow 846 400 14,8% 846 400 12,5%

Carl Forslund 512 200 8,9% 512 200 7,6%

Johan Lundgren 512 200 8,9% 512 200 7,6%

Mårten Rittfeldt 512 200 8,9% 512 200 7,6%

Alto Invest 360 000 6,3% 750 000 11,1%

Ban Business Consulting 314 400 5,5% 314 400 4,6%

Lennart Holm 299 000 5,2% 299 000 4,4%

Övriga 1 454 600 25,4% 2 114 600 31,2%

Totalt 5 726 000 100,0% 6 776 000 100,0%
*Under förutsättning att emissionen tecknas fullt ut
** Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav
***Ägarandelen avser efter utspädning och fulltecknat Erbjudande

Aktier, aktiekapital och ägarförhållande

Bemyndigande
Vid Iconovos årsstämma den 23 maj 2017 bemyndigan-
des styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden 
fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av 
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission 
ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvitt-
ning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emit-
teras ska sammanlagt högst uppgå till 100 000 stycken 
och aktiekapitalet ska högst ökas med 100 000 kronor.  
Skälet för en eventuell avvikelse från aktieägarnas före-
trädesrätt är att kunna bredda bolagets ägandekrets samt 
möjliggöra anskaffande av rörelsekapital och finansiera 
framtagande av nya produkter. I den mån bemyndigandet 
utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikel-
se från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen 
vara marknadsmässig.

Vid den extra bolagsstämman den 19 januari 2018 
bemyndigardes styrelsen att vid ett eller flera tillfällen 
före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission 
av aktier. Nyemission ska kunna ske genom kontant 
betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, 
kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första 
stycket 6 aktiebolagslagen. Bemyndigandet är avsett för 
Erbjudandet.

Ägarförhållanden
Av nedanstående tabell framgår information avseende 
ägarförhållandena i Bolaget per den 31 december 2017 
med därefter kända förändringar. Antalet aktieägare i Ico-
novo uppgick till 36 stycken. För uppgift om styrelsele-
damöters och ledande befattningshavares aktieinnehav i 
Bolaget, se sid. 46 – 49. 



45INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ICONOVO AB (PUBL)

Utdelningspolicy och utdelning
Iconovo är ett tillväxtbolag och någon aktieutdelning är 
inte planerad för de kommande åren. I framtiden när Bo-
lagets resultat och finansiella ställning så medger, kan 
aktieutdelning bli aktuell.
 
Beslut om vinstutdelning beslutas av bolagsstämman och 
utbetalning ombesörjs av Euroclear. Utdelning får endast 
ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns 
full täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast 
om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till 
(i) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker 
ställer på storleken av det egna kapitalet samt (ii) Bola-
gets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt (den s.k. försiktighetsregeln). Som hu-
vudregel får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett 
större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.

Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolags-
stämman fastställda avstämningsdagen för utdelningen 
är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroc-
lear förda aktieboken. Om aktieägare ej kan nås för mot-
tagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på 
Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för 
preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bola-
get. Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskil-
da förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare 
bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella be-
gränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker 
utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i 
Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hem-
mahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongs-
katt, se avsnittet ”Vissa skattefrågor i Sverige”

Handel med aktien
Styrelsen i Iconovo har ansökt om att Bolagets aktier ska 
tas upp till handel på Nasdaq First North. Nasdaq har 
godkänt Bolagets ansökan villkorat av att Bolaget upp-
fyller marknadsplatsens spridningskrav. Spridningskravet 
innebär att Bolaget måste ha tillräckligt stort antal aktieä-
gare med ett innehav värt minst 500 EUR samt att minst 
tio procent av aktierna i Bolaget ska anses vara i allmän 
ägo. Ett av huvudsyftena med det förestående Erbjudan-
det är att bredda aktieägandet i Iconovo. Preliminär för-
sta dag för handel är den 6 april 2018. Iconovos aktie 
kommer att handlas under kortnamnet ICO med ISIN-kod 
SE0010868943.

Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

Lock-up
Samtliga i styrelsen, ledningen samt ett antal grundare 
av Bolaget som inte är aktiva i styrelsen eller ledningen, 
innehavande totalt 70,2 procent av aktierna och rösterna 
före Erbjudandet, har genom avtal förbundit sig gentemot 
Erik Penser Bank att inom en period om tolv månader från 
första dag för handel på Nasdaq First North, inte direkt 
eller indirekt avyttra aktier i Bolaget utan att, i varje en-
skilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från 
Erik Penser Bank. Undantag från lock-up får göras enligt 
villkoren i (och som en accept av) ett offentligt uppköpser-
bjudande enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpser-
bjudanden på aktiemarknaden. Sammantaget omfattas 
4 019 000 aktier av lock-up, vilket utgör 70,2 procent av 
aktierna före Erbjudandet och 59,3 procent av aktierna 
efter Erbjudandet, givet att detta blir fulltecknat.

Övrigt
Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som läm-
nats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyl-
dighet. Det har inte förekommit några offentliga upp-
köpserbjudanden beträffande Bolagets aktier under det 
innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Aktieägaravtal 
Per dagen för Prospektet finns ett aktieägaravtal mellan 
ett flertal personer. Detta aktieägaravtal upphör emellertid 
att gälla i samband med listningen av Bolagets aktier på 
Nasdaq First North.

Såvitt styrelsen känner till finns det därutöver inga ak-
tieägaravtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till 
gemensamt inflytande över Bolaget. Bolagets styrelse 
känner inte heller till några avtal eller motsvarande över-
enskommelser som kan leda till att kontrollen över Bola-
get förändras. 
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Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisorer

Mats Johansson
Styrelseordförande sedan 2013.
Född: 1961.
Utbildning: Gymnasial utbildning.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ZetaDisplay AB, ZetaDisplay Sverige AB, Kla-
raBo Sverige AB, KlaraBo Bygg AB, KlaraBo Bjuv AB, KlaraBo Svalöv AB och Fast-
ighetsbolaget KlaraBo AB. Styrelseledamot i Zenit Design Group Aktiebolag, ZetaDis-
play Danmark A/S, ZetaDisplay Finland OY, Seasam OY och ProntoTV AS.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Bastec AB och Flygstaben 
Fastighets AB. Styrelsesuppleant i Quest Technology Ventures AB.
Innehav: 915 000 aktier.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till 
Bolaget och bolagsledningen.

Orest Lastow
Styrelseledamot sedan 2013.
Född: 1964
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från Lunds universitet. Doktorsexamen i 
aerosolfysik från Brunel University, Storbritannien.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Lastow Consulting AB och Torna Hällestad Fast-
ighets AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD i MVIC AB. Bolagsman i Lastow Konsult 
Handelsbolag. Medical Device Advisor i Zenit Design AB.
Innehav: 846 400 aktier.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledning-
en.

Styrelse
Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter utan suppleanter. Styrel-
sen består för närvarande av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av 
årsstämman 2018.

Namn Befattning Födelseår Invald Innehav*

Mats Johansson Ordförande 1961 2013 915 000 aktier

Orest Lastow Ledamot 1964 2013 846 400 aktier

Berndt Axelsson Ledamot 1959 2013 314 400 aktier

Mårten Rittfeldt Ledamot 1967 2013 512 200 aktier

Sven Totté Ledamot 1969 2017 24 000 aktier

Maria Ölander Ledamot 1968 2018 2 000 aktier

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav
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Berndt Axelsson
Styrelseledamot sedan 2013.
Född: 1959.
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Växjö universitet.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Flokk AB, Ergonomiprodukter i Bodafors Aktie-
bolag och Fastighets AB Stolhuset. Styrelseledamot i Malmstolen Aktiebolag, OFFECCT 
AB, OFFECCT Design AB, Malmstolen Produktion AB, BAN Business Consulting AB. Sty-
relseordförande i Nässjö Näringsliv Aktiebolag och INVID Jönköping AB. 
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Zenit Design Group Aktiebo-
lag. Innehavare av den enskilda firman Berndt Axelsson Consulting.
Innehav: 314 400 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.

Mårten Rittfeldt
Styrelseledamot sedan 2013.
Född: 1967.
Utbildning: Masterexamen i fri konst från Umeå universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Zenit Industries AB och styrelseledamot i Zenit De-
sign Group Aktiebolag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i C & C Gourmetidé AB. Inne-
havare av den enskilda firman MÅRTEN RITTFELDT INDUSTRIDESIGN.
Innehav: 512 200 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.

Sven Totté
Styrelseledamot sedan 2017.
Född: 1969.
Utbildning: Master in Engineering Electromechanics, Automation and CAD från Karel de 
Grote University, Belgien, examen i företagsekonomi från University of Antwerp, Belgien 
och utbildning från Executive Foundation Lund, Lunds universitet.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Totté & Co AB. Styrelseledamot i Century Ana-
lytics AB. Management Consultant via Totté & Co AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD och styrelseledamot i Systemtextgruppen AB 
och Systemtext AB. Styrelseledamot i Bibliotheca A/S. VD i Axiell Finland OY, Axiell Norge 
AS. Vice President Sales Europe i Axiell Group AB och Group Sales and Marketing Director 
i Systemtext AB. 
Innehav: 24 000 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.

Maria Ölander
Styrelseledamot sedan 2018.
Född: 1968.
Utbildning: Magisterexamen i Molekylärbiologi från Lunds universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Neuronano AB, EQL Pharma AB och Paxman AB. 
Forskningschef (CSO) på Smartfish AS.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VP Clinical Development & Regulatory Affairs i 
Karo Bio AB. Innehavare av den enskilda firman Carassius Consulting.
Innehav: 2 000 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.
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Ledning
Nedanstående tabell listar namn, position, födelseår, anställningsår och aktieinnehav för Bolagets ledande befattnings-
havare.

Namn Befattning Födelseår Anställd sedan Innehav*
Orest Lastow VD 1964 2014 846 400 aktier

Mette Gross CFO 1972 2017 299 000 aktier

Mikael Arinder Vice President Operations 1964 2016 4 000 aktier

Mårten Appelgren Business Development Director 1969 2017 4 000 aktier

Orest Lastow
VD sedan 2014.
Anställd sedan 2014.
Orest Lastow har mer än 25 års erfarenhet från inhalationsutveckling, främst från 
AstraZeneca. Lastow har uppfunnit fler än 9 olika inhalatorer och har arbetat med ut-
veckling av 13 olika inhalatorer. Han har sökt över 40 patent och har publicerat många 
forskningsartiklar och böcker. Lastow är även medförfattare av ISO-standarden för 
inhalatorer och är ofta inbjuden som talare på inhalationskonferenser.
Född: 1964.
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från Lunds universitet. Doktorsexamen i ae-
rosolfysik från Brunel University, Storbritannien.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Lastow Consulting AB och Torna Hällestad Fast-
ighets AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD i MVIC AB. Bolagsman i Lastow Konsult 
Handelsbolag. Medical Device Advisor i Zenit Design AB.
Innehav: 846 400 aktier.

Mette Gross
CFO sedan 2017.
Anställd sedan 2017.
Mette Gross har över 20 års erfarenhet från lednings- och ekonomibefattningar inom 
internationella företag, bl a Faxe Paper Pigments, MTG, Ferrosan och Coloplast. Hon 
har ansvarat för redovisning, skattehantering, finansierings- och IR-frågor. Mellan 2012 
och 2016 arbetade Gross som CFO på Vigmed Holding som var noterat på First North.
Född: 1972.
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomisk matematik från Odense University, Dan-
mark.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Queen Invest AB och Qvickbron Industriutveck-
ling AB. Styrelsesuppleant i Lennart Holm Development AB, Axolot Solutions AB, 
Holm Investment AB, Holm & Gross Holding AB och MLH Management AB. 
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Axolot Solutions AB. CFO 
i Vigmed Holding AB (publ). Interim CFO i Lahega Kemi AB.
Innehav: 299 000 aktier.

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
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Mikael Arinder
Vice President Operations sedan 2016.
Anställd sedan 2016.
Mikael Arinder har över åtta års erfarenhet av utveckling av inhalationsprodukter, 
främst från AstraZeneca. Arinder har tidigare varit projektledare för stora läkemedels- 
och teknikprojekt på AstraZeneca.
Född: 1964. 
Utbildning: Doktorsexamen i organisk kemi från Lunds universitet.  
Övriga uppdrag: Innehavare av den enskilda firman Mikael Arinder. 
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Ekonomiska föreningen 
Skånska Natur- & Kulturbilder.
Innehav: 4 000 aktier.

Mårten Appelgren
Business Development Director sedan 2017.
Anställd sedan 2017.
Mårten Appelgren har över 25 års erfarenhet av marknadsföring och försäljning 
inom inhalationsmarknaden från bl a Boehringer Ingelheim, GSK, Novartis och Teva. 
Under sin karriär har Appelgren deltagit i lansering av 8 olika inhalatorer på ett flertal 
marknader. Appelgren har även erfarenhet från start-ups inom Medtech.
Född: 1969.  
Utbildning: Konstnärlig magisterexamen i design vid Umeå universitet. Studier vid 
IHM Business School i Malmö. 
Övriga uppdrag: -  
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Scandinavian Medrep 
AB. Innehavare av den enskilda firman Bernstorps Gård.
Innehav: 4 000 aktier

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Övriga upplysningar avseende 
styrelse och ledande 
befattningshavare
Det föreligger inte några familjeband mellan styrelse-
ledamöterna och/eller de ledande befattningshavarna. 
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de se-
naste fem åren. Mårten Appelgren var styrelseledamot i 
Scandinavian Medrep AB vars konkurs avslutades den 
18 december 2014. I övrigt har ingen styrelseledamot 
eller ledande befattningshavare varit inblandad i någon 
konkurs, konkursförvaltning eller likvidation (med un-
dantag för frivillig likvidation) i egenskap av medlem av 
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller ledande 
befattningshavare under de senaste fem åren. Inte hel-
ler har någon anklagelse och/eller sanktion utfärdats av i 
lag eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland 
godkända yrkessammanslutningar) mot någon av styrel-
seledamöterna och de ledande befattningshavarna under 
de senaste fem åren. 

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att 
ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- el-
ler kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripan-
de funktioner hos ett bolag. Ingen styrelseledamot eller le-
dande befattningshavare har några privata intressen som 
kan stå i strid med Iconovos intressen. Som framgår ovan 
har dock styrelseledamöter och ledande befattningshava-
re ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningsha-
vare kan nås via Bolagets adress, c/o Medicon Village 
AB, Scheelevägen 2, 223 63 Lund.

Revisorer
Ernst & Young AB (Box 4279, 203 14 Malmö) har varit 
Iconovos revisor sedan 2013, då Bolaget bildades, med 
Martin Henriksson som huvudansvarig revisor sedan 
2017. Martin Henriksson är auktoriserad revisor och 
medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i 
Sverige. Thomas Anvelid var huvudansvarig revisor i 
Bolaget fram till 2017. Thomas Anvelid är auktoriserad 
revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för 
revisorer i Sverige.
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Bolagsstyrning

Inledning
Iconovo är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av 
svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) 
och årsredovisningslagen (1995:1554) samt interna reg-
ler och föreskrifter. Efter noteringen av Bolagets aktier 
på Nasdaq First North kommer Bolaget även att tillämpa 
Nasdaq First Norths regelverk. 

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) anger en högre 
norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens mini-
mikrav och ska tillämpas av bolag, vars aktier är upptag-
na till handel på en reglerad marknad i Sverige. Koden 
behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag, vars aktier är 
listade på Nasdaq First North, och är således inte bindan-
de för Bolaget. Iconovo kommer, i vart fall inledningsvis, 
inte att tillämpa Koden. 

Bolagsstämman
Aktieägarnas rätt att besluta i Bolagets angelägenheter 
utövas vid bolagsstämman. Aktieägarna utövar sin röst-
rätt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- 
och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst eller 
förlust, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamö-
ter och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt 
ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämman måste hållas inom sex månader från utgång-
en av varje räkenskapsår. Utöver årsstämman kan extra 
bolagsstämma sammankallas. I enlighet med Iconovos 
bolagsordning sker kallelse till stämma genom annonse-
ring i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen 
hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har 
skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri. 

Rätt att närvara vid bolagsstämma
Aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear 
förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före 
bolagsstämman och som anmält till Bolaget sin avsikt 
att delta vid bolagsstämman senast den dag som anges 
i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta i bolags-
stämman och rösta för det antal aktier de innehar. Ak-
tieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste 
låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear 
för att äga rätt att delta i stämman. Sådan inregistrering 
kan vara tillfällig. Aktieägare kan delta i bolagsstämman 
personligen eller genom ombud och kan även biträdas 
av högst två personer. Normalt brukar aktieägare kunna 
registrera sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka 
närmare anges i kallelsen till stämman.

Initiativ från aktieägare
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bo-
lagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran till sty-
relsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen 
senast sju veckor före bolagsstämman.

Styrelsen
Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets 
förvaltning och organisation, vilket betyder att styrelsen 
är ansvarig för att bland annat fastställa mål och stra-
tegier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av 
fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets finansiella 
ställning och resultat samt utvärdera den operativa led-
ningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att 
årsredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt 
tid. Dessutom utser styrelsen VD.

Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för ti-
den fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets 
bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst 
åtta styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamöterna 
väljs på bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa års-
stämma.

Styrelseordförande väljs av styrelsen eller i förekomman-
de fall av årsstämman och har ett särskilt ansvar för led-
ningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är 
välorganiserat. Styrelsens ordförande är också ansvarig 
för att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete och att sty-
relsen får tillräcklig information för att utföra sitt arbete på 
ett effektivt sätt.

Utöver reglerna i aktiebolagslagen följer styrelsen en 
skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs 
av styrelsen på det konstituerande styrelsemötet som 
hålls varje år efter avhållen ordinarie bolagsstämma där 
val av styrelse har skett. Arbetsordningen reglerar bland 
annat arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen, 
styrelsens ordförande och VD samt specificerar förfaran-
det för VDs ekonomiska rapportering. I samband med det 
första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktio-
ner för VD.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligt schema som fast-
ställs i förväg. Utöver dessa möten kan ytterligare möten 
anordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas 
till ett ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelse-
ordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande led-
ningen av Bolaget.

Bolagets styrelse består per dagen för Prospektet av sex 
ledamöter som presenteras mer detaljerat i avsnittet ”Sty-
relse, ledande befattningshavare och revisor – Styrelse”.
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Verkställande direktör
VD utses av, och är underordnad, styrelsen och har främst 
ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga 
driften av verksamheten. VD ska följa styrelsens riktlinjer 
och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktio-
nen för VD. VD ansvarar också för att upprätta rapporter 
och sammanställa information från ledningen inför styrel-
semöten och är föredragande av materialet på styrelse-
mötena.

Enligt instruktionen för finansiell rapportering är VD an-
svarig för finansiell rapportering i Iconovo och ska följakt-
ligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med infor-
mation för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera 
Bolagets finansiella ställning.

VD ska kontinuerligt hålla styrelsen informerad om utveck-
lingen av Bolagets verksamhet, omsättningens utveck-
ling, Bolagets resultat och finansiella ställning, likviditets- 
och kreditsituation, viktiga affärshändelser samt andra 
omständigheter som inte kan antas vara av oväsentlig 
betydelse för Bolagets aktieägare att styrelsen känner till 
(såsom väsentliga tvister och uppsägning av avtal som är 
väsentliga för Bolaget samt andra betydande omständig-
heter som rör verksamheten).

VD och andra ledande befattningshavare presenteras i 
avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 
– Ledande befattningshavare”.

SEK Grundlön Rörlig ersättning Pensionskostnader** Övriga förmåner*** Summa
VD 840 000 70 000 165 289 0 1 075 289

Övriga ledande befattningshavare* 1 495 738 10 000 229 976 7 826 1 743 540

Totalt 2 335 738 80 000 395 265 7 826 2 818 829

Ersättning till styrelsen
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode en-
ligt bolagsstämmans beslut. På årsstämman den 23 maj 
2017 beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla 
ett arvode om 44 800 SEK och övriga styrelseledamöter 
som inte är anställda i Bolaget ska erhålla ett arvode om 
22 400 SEK var. Bolaget har inte ingått avtal med någon 
styrelseledamot som ger denne någon rätt till förmåner 
efter det att uppdraget avslutats. I tabellen nedan redovi-
sas det arvode som utgick till styrelseledamöterna under 
2017.

1) Orest Lastow erhöll inget styrelsearvode under 2017 då han var, och är, 

verkställande direktör i Bolaget.
2) Johan Lundgren lämnade styrelsen vid årsstämman 2017. 

Ersättning till VD och övriga ledande 
befattningshavare
Ersättning till verkställande direktören utgörs av grundlön, 
rörlig ersättning samt pension och ersättning till andra le-
dande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersätt-
ning samt pension. Med övriga ledande befattningshava-
re avses de tre personer som tillsammans med VD utgör 
ledningen. 

Den rörliga ersättningen baseras på mätbara finansiella 
mål relaterade till Bolagets omsättning och nya kundpro-
jekt. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt två 
månadslöner för VD och maximalt en månadslön för övri-
ga ledande befattningshavare.

I tabellen nedan redovisas den ersättning som utgick till 
de ledande befattningshavarna för räkenskapsåret 2017.

SEK Uppdrag Arvode
Mats Johansson Ordförande 44 800

Orest Lastow1) Ledamot -

Berndt Axelsson Ledamot 22 400

Mårten Rittfeldt Ledamot 22 400

Sven Totté Ledamot 22 400

Johan Lundgren2) Ledamot -

Totalt 112 000

* Medelantal anställda (FTE) ledande befattningshavare var 2,5 under 2017.

** Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter avträdande av tjänst.

*** Övriga förmåner avser parkering.
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VD är berättigad till en grundlön om 70 000 SEK per må-
nad som är föremål för årlig revidering. VD är berättigad 
till rörlig ersättning. Därutöver gör Bolaget pensionspre-
mieavsättningar till VD:s pensionsförsäkring.

För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex 
månader. Vid uppsägning från Bolagets sida har Bolaget 
rätt att omedelbart skilja VD från dennes befattning. 
Under uppsägningstiden har VD rätt till bibehållande 
av gällande anställningsförmåner. VD har inte rätt 
till något avgångsvederlag. I övrigt gäller sedvanliga 
anställningsvillkor för VD.

Övriga ledande befattningshavare är berättigade till 
grundlön och rörlig ersättning. För ledande befattningsha-
vare gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. 
Under uppsägningstiden har den ledande befattningsha-
vare rätt till bibehållande av gällande anställningsförmå-
ner. Samtliga ledande befattningshavare har sedvanliga 
anställningsvillkor för respektive befattning. 

Inga övriga avtal finns mellan Bolaget och VD eller ledan-
de befattningshavare om förmåner efter det att anställ-
ningen/uppdraget avslutats.

Intern kontroll
Bolaget har valt att inte inrättat någon särskild funktion 
för intern revision, utan uppgiften fullgörs av styrelsen i 
dess helhet.

Den interna kontrollen inbegriper kontroll över Bolagets 
organisation, rutiner och åtgärder. Syftet är att säkerställa 
att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att 
Bolagets finansiella rapportering är upprättad i överens-
stämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandar-
der samt att övriga krav följs. Systemet för intern kontroll 
syftar även till att övervaka efterlevnaden av Bolagets 
riktlinjer, principer och instruktioner. Därutöver sker en 
övervakning av skyddet av Bolagets tillgångar samt att 
Bolagets resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och 
lämpligt sätt. Vidare sker internkontroll genom uppföljning 
i implementerade informations- och affärssystem samt 
genom analys av risker.

Informationspolicy
Bolaget har upprättat en informationspolicy i syfte att in-
formera anställda och andra berörda inom Bolaget om 
de lagar och regler som är tillämpliga avseende Bolagets 
informationsspridning och de särskilda krav som ställs på 
personer som är aktiva i ett noterat bolag rörande exem-
pelvis kurspåverkande information. I samband med detta 
har Bolaget etablerat rutiner för ändamålsenlig hantering 
och begränsning av spridningen av information.

Revision
Bolagets lagstadgade revisor utses av årsstämman. Re-
visorn ska granska Bolagets årsredovisning och bokfö-
ring samt styrelsens och den verkställande direktörens 
förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna 
en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt Bolagets 
bolagsordning ska Bolaget ha en eller två revisorer samt 
högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekom-
mande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad re-
visor eller ett registrerat revisionsbolag. 

Iconovos revisor är sedan Bolagets bildande Ernst & 
Young AB. Martin Henriksson är huvudansvarig revisor 
sedan årsstämman 2017. Dessförinnan var Thomas An-
velid bolagets huvudansvariga revisor. Bolagets revisor 
presenteras närmare i avsnittet ”Styrelse, ledande befatt-
ningshavare och revisorer – Revisorer”. Den totala ersätt-
ningen för Bolagets revisor uppgick under 2017 till 56 000 
SEK. 
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Legala frågor och kompletterande 
information
Allmän bolagsinformation
Iconovo AB, organisationsnummer 556938-0156, är ett 
svenskt publikt aktiebolag, som bildades den 5 juli 2013 
och registrerades hos Bolagsverket den 24 juli 2013. Bo-
laget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet 
med, aktiebolagslagen (2005:551). Nuvarande firma (till-
lika handelsbeteckning) registrerades den 24 juli 2013. 
Bolaget har sitt säte i Malmö kommun.

Väsentliga avtal
Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som 
Bolaget ingått under de senaste två åren samt andra avtal 
som Bolaget ingått och som innehåller rättigheter eller för-
pliktelser som är av väsentlig betydelse för Bolaget (i båda 
fallen med undantag för avtal som ingåtts i den löpande 
affärsverksamheten).

Utvecklings- och licensavtal med Amneal
Bolaget ingick i maj 2016 ett utvecklings- och licensav-
tal med ett schweiziskt dotterbolag till amerikanska Am-
neal Pharmaceuticals, enligt vilket Bolaget, baserat på 
sin egenutvecklade inhalator ICOres, ska utveckla och 
licensiera en torrpulverinhalator med kundspecifik design. 
Avtalet ger Amneal en exklusiv rätt att sälja den kundspe-
cifikt utvecklade och designade produkten i ett stort antal 
länder, bland annat EES, Kanada, Australien, Ryssland 
och Japan och en företrädesrätt att påbörja kommersiali-
sering av produkten i övriga länder. 

Enligt avtalet erhöll Bolaget en inledande utvecklingser-
sättning vid avtalets ingående och Bolaget har rätt till ett 
antal ytterligare utvecklingsavgifter vid uppnående av vis-
sa milstolpar. Vidare har Bolaget rätt till royaltyersättning 
baserad på framtida försäljning under en period om 20 år 
från lanseringen av produkten i varje land där produkten 
lanseras, varav viss del förskottsbetalades vid avtalets in-
gående.

Parterna har sedvanlig rätt att säga upp avtalet vid mot-
partens väsentliga avtalsbrott eller obestånd. Amneal har 
vidare rätt att säga upp avtalet under utvecklingsprojektet 
i händelse av tekniska hinder eller väsentliga förseningar.

Utvecklings- och licensavtal med Intas
Bolaget ingick i november 2017 ett utvecklings- och li-
censavtal med indiska Intas Pharmaceuticals, enligt vilket 
Bolaget, baserat på sin egenutvecklade inhalator ICOres, 
ska utveckla och licensiera en torrpulverinhalator. Avtalet 
ger Intas exklusiv rätt att tillverka och sälja den kundspe-
cifikt utvecklade och designade produkten.

Enligt avtalet erhöll Bolaget en inledande utvecklingsav-
gift vid avtalets ingående och Bolaget har rätt till ett antal 
ytterligare utvecklingsavgifter vid uppnående av vissa mil-
stolpar. Vidare har Bolaget rätt till royaltyersättning base-

rad på framtida försäljning så länge produkten säljs, varav 
viss del förskottsbetalas vid uppnående av vissa milstol-
par under utvecklingsprojektet.

Parterna har rätt att säga upp avtalet vid motpartens väsent-
liga avtalsbrott eller obestånd. Intas har vidare rätt att under 
vissa omständigheter säga upp avtalet under utvecklings-
projektet, t.ex. vid tekniska hinder, väsentliga förseningar 
eller om Bolagets inneliggande patentansökningar som är 
relevanta för utvecklings- och licensavtalet avslås.

Hyresavtal med Medicon Village
Iconovo äger inte, och har aldrig ägt, någon fast egen-
dom.

Iconovo har ingått ett hyresavtal med Medicon Village AB 
enligt vilket Bolaget får tillgång till lokaler för bedrivandet 
av forskning och utveckling. Lokalerna omfattar kontors-
yta, lageryta och övrig yta. Till hyresobjektet hör även 
tillfart för i- och urlastning med fordon samt skyltplats. Av-
talet baseras på en för branschen standardmässig mall 
och löper till och med den 31 maj 2020 med en ömsesidig 
uppsägningstid om tre månader. Hyran för lokalerna upp-
går till totalt 499 000 SEK årligen.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfa-
randen
Iconovo har under de senaste tolv månaderna inte varit 
part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden 
(inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som 
Bolaget bedömer kan uppkomma), som nyligen haft eller 
skulle kunna få betydande effekter på Iconovos finansiel-
la ställning eller lönsamhet. Det kan dock inte uteslutas 
att Iconovo kan bli inblandade i sådana förfaranden och 
att de kan få effekter på Iconovos finansiella ställning och 
lönsamhet.

Immateriella rättigheter
Iconovo arbetar aktivt med att skydda resultatet av sitt 
tekniska utvecklingsarbete. Detta sker huvudsakligen ge-
nom patent och patentansökningar. Iconovo innehar cir-
ka 20 patent och patentansökningar fördelat på cirka 10 
patentfamiljer. Iconovos redan beviljade patent omfattar 
samtliga Iconovos produktkategorier – det vill säga ICOo-
ne, ICOcap och ICOres. För mer information, se avsnittet 
”Verksamhetsbeskrivning – patent” i detta Prospekt.

Iconovo har vidare skydd för sin registrerade firma samt 
innehar ett antal registrerade varumärken och domännamn.

Vidare skyddar Iconovo resultatet av sitt utvecklings-
arbete genom skydd för Bolagets företagshemligheter 
och know-how, det sker bland annat genom sekretesså-
taganden i anställningsavtal och i avtal med anlitade kon-
sulter samt avtal med samarbetspartners.
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Legala frågor och kompletterande information

Tillstånd m.m.
Iconovo bedriver ingen verksamhet som kräver tillstånd. 
Iconovos kunder svarar för tillståndet för helhetsproduk-
ten, d v s kunden tillverkar produkten som kräver tillstånd. 
Bolaget har ett godkännande från Skatteverket som skat-
tebefriad förbrukare av alkohol för användning för veten-
skapligt ändamål. 

Försäkringar
Bolaget använder sig av försäkringsförmedlare för att 
upphandla försäkringsskydd. Bolaget har tecknat sedvan-
liga företags- och fastighetsförsäkringar samt en ansvars-
försäkring för styrelse och VD.

Styrelsen för Bolaget bedömer att Iconovo har ett tillfreds-
ställande försäkringsskydd med beaktande av Iconovos 
omsättning, finansiella ställning och den typ av verksam-
het som bedrivs, samt de i verksamheten hittills uppkom-
na riskerna. Ingen del av verksamheten bedöms vara av 
sådan art att försäkringsskydd inte kan erhållas på mark-
nadsmässiga villkor.

Transaktioner med närstående
Under perioden som omfattas av den historiska finansiel-
la informationen i Prospektet har följande transaktioner 
med närstående genomförts. Samtliga närståendetrans-
aktioner är ingångna på marknadsmässiga villkor.

Från och med 2018 köper Iconovo en tjänst för lönehan-
tering av Lennart Holm Development AB, i vilket Bolagets 
CFO, Mette Gross, är delägare. Lennart Holm Develop-
ment AB förväntas fakturera cirka 25 000 SEK per år. 

Orest Lastow, styrelseledamot och verkställande direktör 
i Bolaget, äger cirka tio procent i MVIC AB, som har faktu-
rerat Iconovo konsulttjänster. Konsulttjänsterna har avsett 
formuleringsutveckling. Under Iconovos projektledning 
har MVIC AB utvecklat ett antal olika pulverformuleringar, 
fyllt dessa i Iconovos inhalatorer, och sedan analyserat 
produkterna. Iconovo har idag egen formuleringsutveck-
ling och produktanalys. Under perioden har MVIC AB fak-
turerat Iconovo totalt cirka 12,4 MSEK. Det tidigare fasta 
samarbetet är avslutat och Iconovo förväntar att inköpen 
under 2018 kommer uppgå till cirka 1,7 MSEK.

Iconovo köper från tid till annan tjänster huvudsakligen 
kopplade till industriell design av Bolagets produkter av 
Zenit Design AB. Styrelseledamoten Mårten Rittfeldt är 
delägare och styrelseledamot i Zenit Design AB och Ico-
novos styrelseordförande, Mats Johansson, är styrelsele-
damot i Zenit Design AB. Totalt har Zenit Design AB fak-
turerat Iconovo 706 KSEK under perioden som omfattar 
den historiska finansiella perioden.

För information om ersättning till styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare, se avsnittet ”Bolagsstyrning”.

Med undantag för vad som anges ovan och under ”Teck-
ningsåtaganden” har Bolaget inte varit part i någon övrig 
närståendetransaktion, som enskilt eller tillsammans är 
väsentliga för Bolaget, under den period som omfattas av 
den finansiella informationen i Prospektet.

Lock-up-arrangemang
Samtliga i styrelsen, ledningen samt ett antal grundare 
av Bolaget som inte är aktiva i styrelsen eller ledningen, 
innehavande totalt 70,2 procent av aktierna och rösterna 
före Erbjudandet, har genom avtal förbundit sig gentemot 
Erik Penser Bank att inom en period om tolv månader från 
första dag för handel på Nasdaq First North, inte direkt 
eller indirekt avyttra aktier i Bolaget utan att, i varje en-
skilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från 
Erik Penser Bank. Undantag från lock-up får göras enligt 
villkoren i (och som en accept av) ett offentligt uppköpser-
bjudande enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpser-
bjudanden på aktiemarknaden. Sammantaget omfattas 4 
019 000 aktier av lock-up, vilket utgör 70,2 procent av 
aktierna före Erbjudandet och 59,3 procent av aktierna 
efter Erbjudandet, givet att detta blir fulltecknat.

Teckningsåtaganden
Erbjudandet omfattas till 61,9 procent av teckningså-
taganden, motsvarande 650 000 aktier, från institutionella 
och privata investerare. Ingen ersättning utgår för läm-
nade teckningsåtaganden. Se nedan för förteckning över 
parter som åtagit sig att teckna aktier.

Namn Antal aktier Andel av 
Erbjudandet

Alto Invest 390 000 37,1%
Nordic Cross Asset Manage-
ment AB

130 000 12,4%

Erik Penser Bank för kunders 
räkning

130 000 12,4%

Totalt 650 000 61,9%
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Legala frågor och kompletterande information

Rådgivare m.m.
Iconovos finansiella rådgivare i samband med Erbjudan-
det och noteringen på First North är Erik Penser Bank. Erik 
Penser Bank har tillhandahållit, och kan i framtiden kom-
ma att tillhandahålla, tjänster inom ramen för den ordina-
rie verksamheten och i samband med andra transaktioner 
åt Iconovo för vilka Erik Penser Bank erhållit, respektive 
kan komma att erhålla, ersättning. Bolaget bedömer att 
det inte föreligger någon risk för intressekonflikter.

Bolaget har utsett Erik Penser Bank till sin Certified Ad-
viser på First North. Erik Penser Bank äger inga aktier i 
Bolaget.

Hamilton Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare i sam-
band med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq First 
North.

Kostnader för Erbjudandet
Erik Penser Bank erhåller ersättning för finansiell rådgiv-
ning och andra tjänster i samband Erbjudandet. Den to-
tala erhållna ersättningen är beroende av Erbjudandets 
framgång. Kostnader relaterade till Erbjudandet avser 
i huvudsak kostnader för ersättning till finansiella rådgi-
vare, revisorer, legala rådgivare, tryckning av Prospektet, 
marknadsföringsåtgärder i anslutning till Erbjudandet och 
kostnader för bolagspresentationer. De totala kostnader-
na relaterade till Erbjudandet uppgår till 4,2 MSEK.

Tillgängliga handlingar
Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk form på 
Bolagets webbplats, (www.)iconovo.se. Kopior av samtliga 
handlingar hålls också tillgängliga på Bolagets huvud-
kontor, c/o Medicon Village AB, Scheelevägen 2, 223 63 
Lund, under Prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid 
på vardagar):

• Bolagets bolagsordning.
• Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2016 

och 2017 (inklusive revisionsberättelser).

Handlingar som införlivas genom 
hänvisning
Delar av Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 
2016 och 2017 införlivas genom hänvisning och utgör en 
del av Prospektet samt ska läsas som en del därav. Hän-
visningarna görs enligt följande:

• Årsredovisningen 2017: resultaträkning, sid 4, ba-
lansräkning, sid 5-6, noter, sid 8-13 och revisionsbe-
rättelse, sid 14-15.

• Årsredovisningen 2016: resultaträkning, sid 3, ba-
lansräkning, sid 4-5, noter, sid 6-9 och revisionsbe-
rättelse, sid 11-12.

De delar i respektive dokument som det inte hänvisas 
till innehåller information som återfinns i andra delar av 
Prospektet eller information som inte är relevant för Er-
bjudandet. Bolagets finansiella information avseende rä-
kenskapsåren 2016 och 2017 är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Årsredovisningen för rä-
kenskapsåren 2016 och 2017 har reviderats av Bolagets 
revisor. Förutom dessa finansiella rapporter har ingen in-
formation i Prospektet granskats eller reviderats av Bola-
gets revisor.

Bransch- och marknadsinformation
Prospektet innehåller information från tredje part i form 
av bransch- och marknadsinformation samt statistik och 
beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, 
marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information 
samt kommersiella publikationer, i vissa fall historisk in-
formation. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta 
och antaganden som ligger bakom siffrorna, marknads-
informationen och annan information som hämtats från 
offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort 
några oberoende verifieringar av den information om 
marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, 
branschen eller allmänna publikationer. Informationen i 
fråga har återgivits exakt och – såvitt Bolaget kan känna 
till och försäkra genom jämförelse med annan information 
som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter 
har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande.

http://iconovo.se/wp-content/uploads/2018/02/%C3%85rsredovisning-2017.pdf
http://iconovo.se/wp-content/uploads/2018/02/%C3%85rsredovisning-2016.pdf
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§ 1 Firma
Bolagets firma är Iconovo AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

§3 Verksamhet
Företaget ska bedriva verksamhet inom följande områden: 
Handel, utveckling och tillverkning av produkter samt kon-
sulttjänster inom life science, där begreppet life science 
innefattar medicin-teknisk utrustning, farmaceutisk produk-
tutveckling, verksamhet inom sjuk- och hälsovård, medi-
cinteknisk produktutveckling, uppdragsforskning inom life 
science, utbildning inom life science, samt annan därmed 
förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 570 000 och högst 2 280 000 
kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 700 000 och högst 22 800 000.

§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan 
suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer och högst en revisors-
suppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorss-
uppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat 
revisionsbolag.

§8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska 
annonseras i Dagens Industri.

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare dels vara 
upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktiebo-
ken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, 
dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges 
i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara sön-
dag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julaf-
ton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte var-
dagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två 
biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet 
biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

§9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankall-

ad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsbe-

rättelsen
7. Beslut om
• fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
• dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller för-

lust enligt den fastställda balansräkningen
• ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 

direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelse och revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman en-

ligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen 
är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregis-
ter, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscen-
traler och kontoföring av finansiella instrument eller den 
som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § 
första stycket nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva 
de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen 

Bolagsordning
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Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som kan aktualiseras i anledning av Erbjudandet 
att förvärva aktier i Bolaget och att aktierna i samband med detta tas upp till handel på Nasdaq 
First North. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som 
allmän information för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, såvida inte annat 
anges. Sammanfattningen behandlar inte situationer då värdepapper innehas som lagertillgångar 
i näringsverksamhet eller av handelsbolag, situationer då värdepapper innehas av utländska 
investerare som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige eller av utländska företag som har 
varit svenska företag, eller de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud 
för kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga på innehav av aktier i Bolaget 
som anses näringsbetingade. Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. 
Beskattningen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje 
aktieägare rekommenderas därför att rådfråga skatterådgivare om de särskilda skattekonsekvenser 
som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och 
dubbelbeskattningsavtal. Bolaget tar ej på sig ansvaret att innehålla källskatt.

Vissa skattefrågor i Sverige

Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdel-
ningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skatte-
satsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalvinst 
respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mel-
lan försäljningsersättningen, efter avdrag för eventuella 
försäljningsutgifter, och de avyttrade aktiernas omkost-
nadsbelopp (anskaffningsutgift). Omkostnadsbeloppet 
för samtliga aktier av samma slag och sort läggs sam-
man och beräknas gemensamt med tillämpning av ge-
nomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade 
aktier, såsom aktierna i Bolaget, får alternativt schablon-
regeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbe-
loppet får bestämmas till 20 procent av försäljningsersätt-
ningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Uppkommer 
kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är förlusten fullt 
avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på 
aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter förutom 
andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som en-
bart innehåller svenska fordringsrätter (s.k. räntefonder). 
Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier som inte kan 
kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot an-
nan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomst-
slaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av 
tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och 
kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 
30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 
100 000 SEK och med 21 procent av eventuell resterande 
del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 
procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Eu-
roclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren.

Investeringssparkonton
Fysiska personer och dödsbon från fysiska personer som 
äger aktier via s.k. investeringssparkonton är inte skatt-
skyldiga för kapitalvinster vid försäljning av sådana aktier. 
Kapitalförluster på sådana aktier är inte avdragsgilla. Ut-
delningar på aktier som ägs genom investeringssparkon-
ton är inte heller skattepliktiga. På denna typ av innehav 
utgår istället en skattepliktig schablonintäkt som baseras 
på ett kapitalunderlag multiplicerat med statslåneräntan. 
Detta gäller oavsett om utfallet blir en vinst eller förlust 
på aktieinnehavet. Schablonintäkten utgör inkomst av ka-
pital för vilken skatt beslutas och betalas årligen. Scha-
blonskatten uppgår 2016 till cirka 0,42 procent av kapi-
talunderlaget.

Juridiska personer
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skat-
tepliktiga kapitalvinster, i inkomstslaget näringsverksam-
het med en skattesats om 22 procent. Kapitalvinster och 
kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits 
ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalför-
luster på aktier och andra delägarrätter får endast dras 
av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa 
villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom 
samma koncern, under förutsättning att koncernbidrags-
rätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster som inte 
har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvin-
ster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande 
beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skat-
teregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier 
eller vissa juridiska personer, exempelvis investeringsfon-
der och investmentföretag.
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Vissa skattefrågor i Sverige

Utländska aktieägare
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebo-
lag uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller 
vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband med 
bland annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier 
genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga 
aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. 
Skattesatsen är 30 procent, men är i allmänhet reducerad 
genom skatteavtal som Sverige ingått med vissa andra 
länder för undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av 
Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svens-
ka skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstill-
fället, om erforderliga uppgifter om den utdelningsberät-
tigades hemvist föreligger. I Sverige verkställs avdraget 
för kupongskatt normalt av Euroclear eller, beträffande 
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. I de fall 30 
procent kupongskatt innehålls vid utdelningstillfället till 
en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skat-
tesats, eller kupongskatt annars innehållits med för högt 
belopp, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före 
utgången av det femte kalenderåret efter utdelningstillfäl-
let. Innehavare av aktier som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige och vars innehav inte är hänförligt till ett fast drift-
ställe i Sverige beskattas normalt inte vid avyttring av så-
dana värdepapper. Innehavaren kan dock bli föremål för 
beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan 
dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av 
vissa svenska värdepapper om de vid något tillfälle under 
avyttringsåret eller något av de tio föregående kalender-
åren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. 
Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad 
genom dubbelbeskattningsavtal.
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Formuleringskapacitet

ISO 13485-standarden

Formulering

Terapeutisk ekvivalens

Definitioner och ordlista

Formuleringskapacitet innebär att man har lokaler, utrustning och personal för tillverk-
ning och hantering av formuleringar för inhalation. Detta inkluderar säkerhetsboxar, kli-
matkontrollerade rum, klimatskåp och olika typer av utrustning för malning och bland-
ning av torra pulver. I anslutning finns även analyslabb med instrument och personal 
för testning och utvärdering av pulver och kompletta inhalationsprodukter.

ISO-13485 är en standard som reglerar kvalitet och dokumentation vid utveckling av 
medicintekniska produkter med speciell fokus på produktsäkerhet.

Formulering, eller läkemedelsberedning, är i detta fall ett torrt pulver speciellt utformat 
för att fungera i en inhalator. Detta pulver fylls i en inhalator och andas sedan in av 
patienten. I inhalatorn omvandlas pulvret till en aerosol eller pulvermoln som kan nå 
ända ner i lungorna. Formuleringen måste även vara lämpligt för en industriell hante-
ring som till exempel matning och fyllning.

Det finns regulatoriska krav på att en generisk produkt måste uppvisa terapeutisk ekvi-
valens med originalprodukten för att kunna bli godkänd som en generisk kopia. Detta 
betyder att den måste hanteras på ett liknande sätt av patienten och att den har sam-
ma kliniska effekt. Detta kan man uppvisa genom tester i labb och en mindre klinisk 
studie.
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Särskild information från 
Erik Penser Bank

Instrument
Aktier som i nära anslutning efter erbjudandet upptas till 
handel på reglerad marknadsplats eller MTF-plattform.

Instrumentets löptid
Aktier är eviga till sin natur. 

Kundkategori
Det här instrumentet är tänkt för investerare klassificerade 
som icke-professionella, professionella eller jämbördiga.

Investeringsmål
Målgruppen för det här instrumentet är investerare som 
främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Däremot 
passar det inte för investerare som i första hand vill att 
det satsade kapitalet ska bevaras. 

Kunskap och erfarenhet
För att investera i det här instrumentet bör du ha minst 
grundläggande kunskaper om instrumentet. En investe-
rare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat 
investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentatio-
nen om det specifika instrumentet.
 

Förmåga att klara förluster
Målgruppen för det här instrumentet är 
investerare som:
• inser att hela det satsade kapitalet kan gå förlorat 

och har kapacitet att bära en sådan förlust.
 
Däremot passar det inte investerare som:
• vill vara säkra på att få tillbaka hela det satsade ka-

pitalet eller
• högst kan tänka sig förlora en given del av det sat-

sade kapitalet. 

Risk
Det här instrumentet har riskfaktor 6 av 7, vilket motsvarar 
den näst högsta risknivån. Instrumentet passar därmed 
dig som har en risktolerans som motsvarar minst 6 av 7.

Distributionsstrategi
Instrumentet får handlas vid investeringsrådgivning, port-
följförvaltning eller vid order på eget initiativ (med eller 
utan passandebedömning). 

Målgrupp
Målgrupp är såväl professionella som icke-professionella investerare som på anmälningsblankett 
ansökt om tilldelning i emissionserbjudandet och som innehar depå hos förvaltare eller så kallat 
VP-konto. 

Avsnittet om Målgrupp är infört i prospektet av Erik Penser Bank AB med hänvisning vad som följer av tillståndspliktiga 
instituts medverkan vid nyemission av finansiella instrument rörande reglerna om Produktstyrning mm enligt FFFS 2017:2 
kap 5.
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Kostnader och avgifter för nyemission baserat på ett exempel med investerat belopp om 1000 SEK

Courtage för aktieteckning: 0,00%
Investerat belopp: 1 000kr

Totala kostnader vid investeringstillfället (SEK) % av inv
Kostnader och avgifter för aktieteckning, Courtage 0kr 0,00%
Betalningar mottagna från Tredjepart 0kr 0,00%
Kostnader och avgifter för det finansiella instrumentet 0kr 0,00%
Totala kostnader och avgifter 0kr 0,00%

Uppgift om kostnader och avgifter för investerare
Detta dokument ger information om direkta kostnader och avgifter i samband med nyemission för investerarna. Emittenten 
har vissa kostnader på grund av nyemissionen, vilka framgår av emissionsprospektet eller annat informationsmaterial. 
Informationen krävs enligt lag (artikel 50 i EU-kommissionens delegerade förordning C(2016) 2398) och rekommenderas 
att läsas för att kunna göra ett informerat beslut om investering. 

Belopp investerat 1 000 SEK
Tillväxt 0 %
Period 1 år

Det du får tillbaka om inga kostnader och avgifter: 1 000 SEK 100 %
Det du får tillbaka efter kostnader och avgifter 1 000 SEK 100 %

Utan kostnader och avgifter skulle avkastningen bli: 0,00%
Med kostnader och avgifter skulle avkastningen bli: 0,00%
Det innebär en minskad vinst på: 0 SEK

Kumulativ effekt
De totala kostnaderna och avgifterna för teckning vid emission kommer ha en påverkan på det du får tillbaka på din inves-
tering. Avkastningen på din investering kan inte garanteras, vi kan dock ge exempel på vilka effekter kostnader och avgifter 
har för investeringen. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina investeringar kan gå ner 
och upp och kan inte garanteras. En investerare kan få tillbaka ett lägre belopp än investerat.

Särskild information från Erik Penser Bank
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Adresser

Emittent
Iconovo AB (publ)

Medicon Village
SE-223 81 Lund

Besöksadress: Scheelevägen 2
Telefon: +46 46 275 67 77
Hemsida: (www.)iconovo.se

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Erik Penser Bank AB

Box 7405
SE-103 91 Stockholm

Besöksadress: Apelbergsgatan 27
Telefon: +46 8 463 80 00
E-post: )in)fo) )@) )penser). se

Hemsida: (www . )penser. se

Legal rådgivare
Hamilton Advokatbyrå KB

Box 715
SE-101 33 Stockholm

Besöksadress: Hamngatan 27
Telefon: +46 8 505 501 00
Hemsida: ww)w. hamilton . se

Revisor
Ernst & Young AB

Jakobsbergsgatan 24
SE-111 44 Stockholm

Telefon: +46 8 520 590 00
Hemsida: (www.)ey.com

Central värdepappersförvarare
Euroclear Sweden AB

Box 191
SE-101 23 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 63
Telefon: +46 8 402 90 00

Hemsida: ww)w. euroclear .com
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