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VIKTIG INFORMATION 

Allmänt 
Flerie Invest AB, org.nr. 556856-6615 (”Budgivaren” eller ”Flerie Invest”) har lämnat ett kontant budpliktserbjudande (”Erbjudandet”) 
avseende samtliga aktier i Xintela AB (publ), org.nr. 556274-8623  (”Xintela” eller ”Bolaget”) i enlighet med de villkor som anges i denna 
erbjudandehandling (”Erbjudandehandlingen”).  
 
Erbjudandet, och de eventuella avtal som ingås mellan Budgivaren och Xintelas aktieägare med anledning av Erbjudandet, ska regleras och 
tolkas enligt svensk rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt och 
Stockholms tingsrätt ska vara första instans.  
 
Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar antagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 januari 2021 (”Takeover-reglerna”) och 
Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, 
Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om 
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet.  
 
Erbjudandehandlingen finns endast tillgänglig på svenska. 
 
Informationen i denna Erbjudandehandling avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörande av 
Erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. 
Informationen i Erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. 
Informationen om Bolaget på sidorna 17–23 i Erbjudandehandlingen är baserad på information som har offentliggjorts av Xintela och har 
översiktligt granskats av Xintelas styrelse. Budgivaren garanterar inte och tar inget ansvar för att informationen om Xintela är korrekt eller 
fullständig. Förutom där så uttryckligen anges har ingen information i denna Erbjudandehandling granskats eller reviderats av revisorer. 
 
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB (”Hagberg & Aneborn”) har bistått Budgivaren med upprättandet av Erbjudandehandlingen. 
Informationen i Erbjudandehandlingen har lämnats av Flerie Invest och härrör, såvitt avser de delar som avser Xintela, från Xintelas 
offentligt tillgängliga information. Hagberg & Aneborn har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri. Hagberg & 
Aneborn frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.  
 
Siffrorna som presenteras i Erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats. Detta innebär att vissa tabeller kanske inte summerar korrekt. 
All information i Erbjudandehandlingen avseende aktieinnehav i Xintela är baserat på 307 573 263 aktier, vilket är det totala antalet utgivna 
aktier i Xintela.  
 
Framtidsinriktad information  
Information i denna Erbjudandehandling som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, 
tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men 
inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”bedöms”, ”förväntas” eller ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad 
information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som 
inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Flerie Invests kontroll, finns det inga garantier för att faktiska 
resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan 
framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan 
skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt 
vad som krävs av lagstiftning och annan reglering.  
 
Information till aktieägare i Xintela utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar 
förvaltarregistrerade aktier för personer med hemvist utanför Sverige. 
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i denna Erbjudandehandling, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet 
kräver att en ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs 
enligt svenska lagar och regler. Denna erbjudandehandling och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras 
och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta 
att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Flerie Invest kommer inte att 
tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller 
indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende. Följaktligen kommer inte och ska inte denna Erbjudandehandling eller annan 
dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas till en person som är från, 
befinner sig i eller är bosatt i sådant land. Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en 
överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i sådant land eller av 
ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från 
sådant land är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Ingen information i denna Erbjudandehandling utgör ett erbjudande att förvärva 
eller en uppmaning att sälja aktier i någon jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande eller uppmaning skulle vara oförenlig med lagar eller 
andra regler. Oaktat det föregående förbehåller sig Flerie Invest rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är 
bosatta i Sverige om Flerie Invest, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar 
och regler.  
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Erbjudandet i sammandrag 

Vederlag: 0,373 SEK kontant för varje i aktie i Xintela (”Erbjudandevederlaget”)1 

Acceptperiod: 5 september 2022 – 26 september 2022 

Beräknad likviddag: omkring 3 oktober 2022 

 

Finansiell kalender för Xintela 

Delårsrapport januari-september 2022 lämnas 25 november 2022 

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2022 lämnas 24 februari 2023 

 

Xintelas aktie 

ISIN-kod: SE0007756903 

Kortnamn: XINT 

Marknad: Nasdaq First North Growth Market 

 

 

 

 
1 Om Xintela betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken 
avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att 
reduceras i motsvarande mån.  
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Vissa definitioner 

Flerie Invest eller 
Budgivaren  

avser Flerie Invest AB, organisationsnummer 556856-6615 

Erbjudandet 
 

avser Budgivarens kontanta budpliktsbud avseende samtliga aktier i Xintela 
enligt villkoren i Erbjudandehandlingen.  

Erbjudandehandling 
 

avser denna erbjudandehandling som upprättats med anledning av 
Erbjudandet.  

Erbjudandevederlag 
 

avser 0,373 kronor kontant för varje aktie i Xintela. 

Euroclear 
 

avser Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 556112-8074. 
 

Hagberg & Aneborn  
 

avser Hagberg & Aneborn Fondkommission AB organisationsnummer 559071-
6675. 

Nasdaq First North 
Growth Market 

avser handelsplattformen Nasdaq First North Growth Market, där Xintelas 
aktier är upptagna till handel, som drivs av Nasdaq Stockholm Aktiebolag, org.nr 
556420-8394. 

MSEK 
 

avser miljoner svenska kronor. 

SEK 
 

avser svenska kronor. 

Takeover-reglerna 
 

avser Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar antagna av Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning utgivna 1 januari 2021 
 

Xintela eller Bolaget 
 

avser Xintela AB (publ), organisationsnummer 556780-3480. 

TSEK 
 

avser tusen svenska kronor. 
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Erbjudande till aktieägarna i Xintela 

Inledning 

Flerie Invest har den 4 augusti 2022 förvärvat 33 200 000 aktier i Xintela till en kurs om 0,25 SEK. 

Efter förvärvet äger Flerie Invest 104 606 962 aktier i Xintela, motsvarande cirka 34,01 procent av 

samtliga aktier och röster i Bolaget. Flerie Invest kontrolleras indirekt av Thomas Eldered. 

Mot bakgrund av ovanstående offentliggjorde Budgivaren den 31 augusti 2022 klockan 08:00 ett 

kontant budpliktsbud till aktieägarna i Bolaget om förvärv av samtliga utestående aktier i Bolaget 

(”Erbjudandet”). Aktierna i Bolaget är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.   

Erbjudandet lämnas i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar antagna av 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning utgivna 1 januari 2021 (”Takeover-reglerna”) och kommer att 

fullföljas oaktat anslutningsnivå. Budgivaren uppställer inga övriga villkor för Erbjudandets 

fullföljande (s.k. fullföljandevillkor). 

Vederlag 

Flerie Invest erbjuder 0,373 SEK kontant för varje aktie i Xintela.2 Erbjudandet motsvarar den 

volymvägda genomsnittliga betalkursen för Xintelas aktie under de 20 handelsdagar som föregått 

den 4 augusti 2022 då budpliktskyldigheten offentliggjordes. 

• Det erbjudna vederlaget representerar en rabatt om cirka 13,4 procent jämfört med 

stängningskursen för Xintelas aktie på Nasdaq First North Growth Market om 0,431 SEK den 

30 augusti 2022, den sista handelsdagen innan offentliggörandet av Erbjudandet.  

• Det erbjudna vederlaget representerar en rabatt om cirka 19,4 procent jämfört med den 

genomsnittliga volymvägda betalkursen för Xintelas aktie om 0,463 SEK under de senaste 20 

handelsdagarna fram till och med den 30 augusti 2022.  

• Jämfört med stängningskursen om 0,422 SEK per aktie i Xintela den 3 augusti 2022, den sista 

handelsdagen före offentliggörandet av budpliktsskyldigheten, innebär Erbjudandet en 

rabatt om cirka 11,6 procent.  

Erbjudandets totala värde 

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 75,7 MSEK vilket innebär att Xintela värderas till 

cirka 114,7 MSEK.3   

Erbjudandet finansiering  

Erbjudandet kommer att finansieras genom befintliga medel. Erbjudandets fullföljande är således 

inte villkorat av något finansieringsvillkor. 

Motiven till Erbjudandet 

Erbjudandet lämnas på grund av den budplikt som uppkommit genom att Budgivaren den 4 augusti 

2022 förvärvat 33 200 000 aktier i Xintela, vilket inneburit att Flerie Invest därefter kontrollerar 

sammanlagt 104 606 962 aktier i Xintela, motsvarande cirka 34,01 procent av samtliga aktier och 

röster i Bolaget. Erbjudandet motiveras inte av någon ambition att förvärva hela Xintela. Budgivaren 

 
2 Om Xintela betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken 
avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att 
reduceras i motsvarande mån.  
3 Baserat på 307 573 263 utestående aktier varav 104 606 962 aktier innehas av Flerie Invest.  
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planerar inte att efter Erbjudandet verka för några väsentliga förändringar av Bolagets verksamhet. 

Inte heller planeras några förändringar med avseende på Bolagets ledning och övriga anställda, 

inkluderat anställningsvillkor. 

Flerie Invests aktieägande i Xintela 

Per dagen för offentliggörandet av Erbjudandet och Erbjudandehandlingen kontrollerar Budgivaren 

104 606 962 aktier i Xintela, vilket motsvarar cirka 34,01 procent av antalet utestående aktier och 

röster i Bolaget. Som inledningsvis angetts förvärvade Budgivaren 33 200 000 aktier i Xintela den 4 

augusti 2022. Flerie Invest har tidigare förvärvat 71 406 962 aktier i Xintela till en teckningskurs om 

0,25 kronor efter teckning utan företrädesrätt i den företrädesemission som beslutades av styrelsen i 

Xintela den 20 maj 2022. Utöver nämnda förvärv har varken Flerie Invest eller dess närstående 

förvärvat eller ingått något avtal om att förvärva några Xintela-aktier eller finansiella instrument som 

ger finansiell exponering motsvarande ett innehav i Xintela-aktier under den sexmånadersperiod som 

förekommit offentliggörandet av Erbjudandet. 

Flerie Invest eller dess närstående kan under acceptperioden komma att förvärva, eller ingå 

överenskommelser om att förvärva, aktier i Xintela utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller 

överenskommelser ska ske i överensstämmelse med svensk lag och ska offentliggöras i enlighet med 

tillämpliga regler. 

Due diligence 

Budgivaren har inte genomfört, och kommer heller inte att genomföra, någon due diligence 

undersökning av Bolaget i samband med Erbjudandet. 

Uttalande från Xintelas styrelse 

Xintelas styrelse rekommenderar enhälligt dess aktieägare att inte acceptera Erbjudandet. Styrelsens 

rekommendation återges i sin helhet på sidorna 9-12. 

Delårsrapport  

Den 26 augusti 2022 offentliggjorde Xintela sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022. 

Rapporten återges i sin helhet på sidorna 28-46. 

Tvångsinlösen och avnotering 

Om Budgivaren blir innehavare av aktier i en sådan utsträckning att dessa representerar mer än 90 

procent av det totala antalet aktier i Bolaget, avser Budgivaren att begära tvångsinlösen av 

resterande aktier i Bolaget. I samband härmed avser Budgivaren att verka för att aktierna i Bolaget 

avnoteras från Nasdaq First North Growth Market. 

Tillämplig lag och tvister 

Erbjudandet ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt, utan tillämpning av sådana 

lagvalsregler som leder till att lagen i någon annan jurisdiktion ska tillämpas. För Erbjudandet gäller 

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av 

Takeover-reglerna. Tvist som rör eller uppkommer i anslutning till Erbjudandet ska avgöras av svensk 

domstol exklusivt med Stockholms tingsrätt som första instans. 

Rådgivare 

Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Flerie Invest i samband med Erbjudandet. 
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Emissionsinstitut 

Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.  
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Bakgrund och motiv till Erbjudandet 

Erbjudandet lämnas på grund av den budplikt som uppkommit genom att Flerie Invest förvärvat 

aktier i Xintela och dess ägande efter förvärvet därmed uppgår till 34,01 procent av antalet aktier och 

röster i Bolaget. 

Erbjudandet motiveras inte av någon ambition att förvärva hela Xintela. Budgivaren planerar inte att 

efter Erbjudandet verka för några väsentliga förändringar av Xintelas verksamhet. Inte heller planeras 

några förändringar med avseende på Xintelas ledning och övriga anställda, inkluderat 

anställningsvillkor.  

För ytterligare information hänvisas till informationen i denna Erbjudandehandling, som upprättats 

av styrelsen för Budgivaren i samband med Erbjudandet. Beskrivningen av Xintela på sidorna 17 – 23 i 

Erbjudandehandlingen har upprättats i samarbete med och översiktligt granskats av styrelsen i 

Xintela. Styrelsen i Budgivaren försäkrar att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i 

Erbjudandehandlingen beträffande Budgivaren överensstämmer med faktiska förhållanden. 

 

Stockholm den 2 september 2022 

Flerie Invest AB 

Styrelsen 
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Rekommendation från styrelsen i Xintela
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Villkor och anvisningar 

Erbjudandet 

Flerie Invest erbjuder 0,373 SEK kontant för varje aktie i Xintela. Det sammanlagda 

Erbjudandevederlaget uppgår till ca 75,7 MSEK och Erbjudandet innebär att Xintela värderas till ca 

114,7 MSEK baserat på 307 573 263 utestående aktier i Xintela. Om Bolaget lämnar utdelning eller 

genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före 

redovisning av likvid för Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande 

mån.  

Courtage kommer ej att utgå i samband med Erbjudandet. 

Villkor för Erbjudandet 

Erbjudandet är inte förenat med något villkor för dess fullföljande.  

Accept 

Aktieägare i Xintela vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och som 

önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 5 september 2022 till och med 

26 september 2022 klockan 17.00 underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt 

fastställt formulär till: 

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB 
Ärende: Xintela  
Valhallavägen 124 
114 41 Stockholm 
Tel: 08- 408 933 50 
Fax: 08 -408 933 51 
E-post: info@hagberganeborn.se  
 

Anmälningssedeln måste därvid lämnas in eller sändas med post i bifogat förfrankerat svarskuvert i 

god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast klockan 

17.00 den 26 september 2022.  

Observera att felaktiga eller ofullständiga anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. 

Förvaltarregistrerat innehav 

Aktieägare i Xintela vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller annan 

förvaltare ska kontakta sin förvaltare för att erhålla en kopia av Erbjudandehandlingen. Anmälan ska 

ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. 

Pantsatt innehav 

Är aktier i Xintela pantsatta i Euroclear-systemet måste såväl aktieägaren som panthavaren 

underteckna anmälningssedeln och bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. 

Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda aktier i Xintela 

när dessa ska levereras till Flerie Invest. 
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Erbjudandehandling och anmälningssedel 

Erbjudandehandling och anmälningssedel finns tillgänglig hos Hagberg & Aneborn på adress enligt 

ovan. Erbjudandehandlingen finns även tillgänglig på Flerie Invests webbplats www.flerie.com. 

Erbjudandehandlingen kommer även skickas med vanlig post utan kostnad till de aktieägare i Xintela             

som begär det hos Flerie Invest och som uppger sin postadress. 

Rätt till förlängning av Erbjudandet 

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 5 september 2022 till och med den 26 

september 2022. Flerie Invest förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen i Erbjudandet. 

Meddelande om sådan förlängning kommer att offentliggöras av Flerie Invest genom 

pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler. 

Återkallelse av accept 

Erbjudandet är inte förenat med något villkor för dess fullföljande, vilket innebär att aktieägare i 

Xintela inte har rätt att återkalla lämnade accepter av Erbjudandet.  

Bekräftelse och överföring av aktier i Xintela till spärrade VP-konton 

Efter det att Hagberg & Aneborn mottagit och registrerat korrekt ifylld anmälningssedel kommer 

aktierna i Xintela att överföras till ett för varje aktieägare i Xintela nyöppnat spärrat VP-konto, så 

kallat apportkonto. I samband därmed skickar Euroclear en avi (”VP-avi”) som utvisar det antal aktier 

i Xintela som utbokats från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som utvisar det antal aktier i 

Xintela som inbokats på det nyöppnade spärrade VP-kontot. 

Redovisning av likvid 

Redovisning av likvid kommer att ske omkring den 3 oktober 2022.  Redovisning sker genom att de 

som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker 

redovisning genom respektive förvaltare. 

Likvidbeloppet betalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto. 

Aktieägare i Xintela som inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto eller vars 

avkastningskonto är ett bankgirokonto, erhåller likvid enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. I 

samband med redovisning av likvid utbokas aktierna i Xintela från det spärrade kontot som därmed 

avslutas. VP-avi som redovisar utbokningen från det spärrade VP-kontot skickas inte ut. 

Observera att även om aktierna i Xintela är pantsatta sker utbetalning till avkastningskontot eller 

enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. 

Tvångsinlösen  

Skulle Erbjudandet dock accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren, direkt eller indirekt, i 

samband med Erbjudandet eller på annat sätt blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av 

totala antalet aktier i Xintela kan Budgivaren komma att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i 

Xintela i enlighet med tillämpliga regler i aktiebolagslagen (2005:551). Budgivaren avser i sådana fall 

även att verka för att aktierna i Xintela avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.  

Viktig information vid accept av Erbjudandet 

Som en följd av MiFID II/MIFIR behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global 

identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att 

juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska 
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personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att 

kunna acceptera Erbjudandet. Observera att det är aktieägarens juridiska status som avgör om en 

LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att Hagberg & Aneborn kan vara förhindrad att utföra 

transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte 

tillhandahålls. 

Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som 

finns på marknaden. Via denna länk hittar du godkända institutioner för det globala LEI-systemet: 

www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. 

För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen 

”SE” följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt 

medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer. 

Tänk på att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på ditt NID-

nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för 

accept av Erbjudandet. Hagberg & Aneborn har rätt att bortse från anmälningar, utan något ansvar 

gentemot ansökande person, om ett LEI eller NID (beroende på vad som är tillämpligt) inte har 

tillhandahållits i anmälningssedeln. 

Information om behandling av personuppgifter  

Den som accepterar Erbjudandet kommer lämna personuppgifter till Hagberg & Aneborn. 

Personuppgifter som lämnas till Hagberg & Aneborn kommer att behandlas i datasystem i den 

utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera Erbjudandet. 

Adressinformation kan komma att inhämtas av Hagberg & Aneborn genom en automatisk 

datakörning hos Euroclear.  

Övrig information  

Hagberg & Aneborn är mottagande institut i Erbjudandet, vilket innebär att Hagberg & Aneborn utför 

vissa administrativa tjänster avseende Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att en person som 

accepterar Erbjudandet (”Deltagare”) betraktas som kund hos Hagberg & Aneborn.  Om en Deltagare 

inte betraktas som kund, är inte reglerna om skydd för investerare i lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden tillämpliga på dennes accept. Detta innebär bland annat att varken så 

kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande 

Erbjudandet. Varje Deltagare ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och 

kunskaper för att förstå de risker som är förenade med Erbjudandet. 

Frågor om Erbjudandet 

Vid frågor rörande accept i Erbjudandet, vänligen kontakta Hagberg & Aneborn på följande 

telefonnummer: 08-408 933 50 alternativt på info@hagberganeborn.se. Information finns också 

tillgänglig på www.hagberganeborn.se samt www.flerie.com 

   

mailto:info@hagberganeborn.se
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Beskrivning av Flerie Invest samt Erbjudandets finansiering 

Flerie Invest, org. nummer 556856-6615 är ett svenskt aktiebolag som har sin hemvist i Stockholm 

och huvudkontor på adressen Skeppsbron 16, 111 30, Stockholm. Flerie Invest ägs indirekt av 

Thomas Eldered. 

Flerie Invest är en aktiv och långsiktig global investerare i bioteknik och läkemedel baserad i 

Stockholm och London och förvaltar en portfölj med cirka 30 företag i Europa, Israel och USA. Fokus 

ligger på att göra det möjligt för banbrytande organisationer som är verksamma inom 

läkemedelsutveckling och tjänster att lyckas genom att förse dem med resurser och expertis. 

Portföljen omfattar ett brett spektrum av områden, som immunonkologi, metabola sjukdomar och 

organisationer för utveckling och tillverkning av biologiska läkemedel, med potential att ha en 

betydande inverkan på hälsa och välbefinnande. Flerie Invest grundades 2010 av Thomas Eldered, 

som också var med och grundade och byggde upp Recipharm till att bli en av världens fem största 

kontraktstillverkare av läkemedel. 

Flerie Invest har varit ägare i Xintela sedan 2022.  

Finansieringen av Erbjudandet sker genom befintliga medel. 

Flerie Invest har den 31 december 2021 ett eget redovisat kapital (med tillgångar och skulder 

värderat till verkligt värde) på ca 525,8 miljoner kronor. 
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Beskrivning av Xintela 

Informationen avseende Xintela på sidorna 17-23 i denna Erbjudandehandling är hämtad från 

Xintelas årsredovisning 2021, Xintelas delårsrapport för perioden januari-juni 2022 samt Xintelas 

webbplats, www.xintela.se, om inte annat anges. 

Verksamheten i korthet 

Xintela är ett biopharma-bolag som utvecklar stamcellsbaserade behandlingar med fokus på artros 

och svårläkta bensår samt, genom det helägda dotterbolaget Targinta, riktade antikroppsbaserade 

behandlingar för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. 

Verksamheterna är inriktade på sjukdomar där det medicinska behovet är mycket stort och effektiva 

behandlingar idag saknas. 

Xintela har en bred och stark patentportfölj som innefattar över 50 godkända patent på viktiga 

marknader som Australien, Europa, USA, Kanada och Japan. 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet XINT. 

Historik   

Xintela grundades 2009 av bolagets VD Evy Lundgren-Åkerlund. Bolagets verksamhet baseras på den 

mångåriga forskning och utveckling som hon och hennes team utfört vid Lunds universitet samt i 

bolaget Cartela.  

2013 byggde Xintela upp sin forsknings- och utvecklingsverksamhet med fokus på att utveckla 

stamcellsprodukter för reparation av skadat ledbrosk.  

2014 inleddes ett forsknings- och utvecklingsarbete för att utveckla en riktad behandling av 

hjärntumören glioblastom.  

2020 lades trippelnegativ bröstcancer till Bolagets pipeline inom riktade cancerterapier. Utvecklingen 

av nya cancerterapier sker i Xintelas helägda dotterbolag Targinta AB.  

2021 erhöll Xintela licens för tillverkning av ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products) i Bolagets 

GMP-enhet och produktpatent för XSTEM® godkändes i Europa.  

2022 inleddes Bolagets första kliniska studie med stamcellsprodukten XSTEM i patienter med 

knäartros. 

Strategi  

Xintelas strategi är att utveckla projekten till en punkt där de kan tillskrivas en signifikant 

värdeökning och därefter ingå partnerskap och licensavtal. För stamcellsprojekten kan det ske efter 

utläsning av säkerhet och preliminär effekt i de kommande kliniska studierna (fas I/IIa). För 

onkologiprojekten är strategin att ingå kommersiella avtal redan under den prekliniska utvecklingen 

av Bolagets läkemedelskandidater.  

2022 i korthet 

• Den 17 januari 2022 hölls en extra bolagsstämma i Xintela. Vid stämman fattades beslut om 

utdelning av samtliga aktier i Targinta AB. 

• Xintela meddelade den 18 januari 2022 att Bolaget har beviljats 4,8 MSEK från Vinnova inom 

utlysningen ”Nya och förbättrade biologiska läkemedel i sjukvården”. Bidraget avser 
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finansiering av en klinisk fas I/IIa studie som ska utvärdera Bolagets stamcellsprodukt 

XSTEM® för behandling av svårläkta bensår. 

• Xintela erhöll den 21 mars 2022 ett lån om 3 MSEK. 

• Bolaget startade den 4 april 2022 sin first-in-human-studie (fas I/IIa) med XSTEM® för 

behandling av knäartros i Australien. 

• Den 5 april 2022 utsåg Xintelas dotterbolag Targinta AB TARG9, en konjugerad antikropp, 

eller ADC (antibody-drug conjugate), riktad mot cancermarkören integrin α10β1, och som i 

första hand utvecklas mot trippelnegativ bröstcancer och glioblastom, till ny 

läkemedelskandidat. 

• Den 9 maj 2022 publicerade Xintela resultat som visar att XSTEM reparerar skadat ledbrosk i 

preklinisk modell.  

• Den 20 maj 2022 beslutade styrelsen i Bolaget om en kapitalanskaffning som inkluderade en 

fullt garanterad företrädesemission om cirka 44,6 MSEK samt en kompletterande riktad 

emission om upp till 10 MSEK till samma villkor som företrädesemissionen.  

Finansiell historik i sammandrag  

Nedanstående historiska finansiella information avseende Xintela presenteras för räkenskapsåren 

2021 – 2019. Informationen är hämtad från Xintelas reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 

2021–2019 samt Bolagets ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022, med 

jämförelsesiffror för motsvarande period 2021. Den finansiella informationen är upprättad i enlighet 

med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). Enligt undantagsregler i Årsredovisningslagens kapitel 7 har Xintela valt att 

inte upprätta någon koncernredovisning. 

Xintelas årsredovisningar samt delårsrapporter finns tillgängliga på Bolagets hemsida 

www.Xintela.se. Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2022 återfinns även i sin helhet på 

sidorna 28-46 i Erbjudandehandlingen.  

 

XINTELA AB RESULTATRÄKNING I 
SAMMANDRAG (TKR)   2021 2020 2019 

     
Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning  - - 38 
Kostnad för sålda varor  - - - 

Bruttovinst  - - 38 
     
Rörelsens kostnader     

Forsknings- och utvecklingskostnader  -44 120 -38 170 -34 714 
Försäljningskostnader  -4 095 -3 757 -4 741 
Administrationskostnader  -6 773 -6 917 -4 270 
Övriga rörelseintäkter  11 433 14 947 5 641 
Övriga rörelsekostnader  - - - 

Rörelseresultat   -43 556 -33 897 -38 047 
     
Resultat från finansiella poster     

Finansiella intäkter  - - - 
Finansiella kostnader  -538 -2 667 -18 

Resultat före skatt  -44 094 -36 564 -38 065 
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Bokslutsdispositioner   -14 300 -13 693 -5 465 
Skatt på årets resultat  - - - 

Periodens resultat  -58 394 -50 257 -43 530 

     
     

XINTELA AB RESULTATRÄKNING I 
SAMMANDRAG (TKR)   Q2 2022 Q2 2021 

     
Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning    - 
Kostnad sålda varor    - 

Bruttovinst    - 
     
Rörelsens kostnader     

Forsknings- och utvecklingskostnader   -7 327 -11 812 
Försäljningskostnader   -1 206 -1 067 
Administrationskostnader   -2 856 -1 186 
Övriga rörelseintäkter   1 307 2 369 
Övriga rörelsekostnader   - - 

Rörelseresultat   -10 082 -11 697 
     
Resultat från finansiella poster     

Finansiella intäkter   - - 
Finansiella kostnader   -1 465 -99 

Resultat före skatt   -11 547 -11 797 
     
Bokslutsdispositioner   - - 
Skatt på årets resultat   - - 

Periodens resultat   -11 547 -11 797 

 
     

XINTELA AB BALANSRÄKNING I 
SAMMANDRAG (TKR)   

2021- 
12-31 

2020- 
12-31 

2019- 
12-31 

     
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  746 1 050 1 597 
Materiella anläggningstillgångar  7 012 8 877 11 517 
Finansiella anläggningstillgångar  18 71 125 
Andelar i dotterföretag  839 839 839 

Anläggningstillgångar sammanlagt  8 615 10 838 14 077 
     
Omsättningstillgångar     

Fordran dotterföretag  3 081 3 476 1 997 
Varulager  706 - - 
Övriga fordringar  1 449 - - 
Förutbetalda kostnader  950 598 606 
Likvida medel  9 941 33 601 412 

Omsättningstillgångar sammanlagt  16 127 37 675 3 015 
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SUMMA TILLGÅNGAR  24 742 48 513 17 093 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     

Aktiekapital  2 674 2 219 1 184 
Ej registrerat aktiekapital  - - 40 
Fond för utvecklingsutgifter  0 113 245 
Överkursfond  242 714 208 435 140 889 

Balanserat resultat  
-183 
047 -132 903 -89 504 

Periodens resultat  -58 394 -50 257 -43 530 

Eget kapital sammanlagt  3 947 27 607 9 323 
     
Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  3 899 2 712 3 785 
Skatteskuld  135 233 374 
Övriga skulder  13 019 13 646 699 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter  3 742 4 316 2 911 

Kortfristiga skulder sammanlagt  20 795 20 907 7 770 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  24 742 48 513 17 093 

     
     

XINTELA AB BALANSRÄKNING I 
SAMMANDRAG (TKR)    Q2 2022 Q2 2021 

     
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar   594 898 
Materiella anläggningstillgångar   5 425 8 046 
Finansiella anläggningstillgångar   0 45 
Andelar i dotterföretag   9 839 839 

Anläggningstillgångar sammanlagt   15 859 9 828 
     
Omsättningstillgångar     

Fordran dotterföretag   1 088 8 523 
Skattefordran   - 275 
Varulager   705 - 
Övriga fordringar   1 140 24 776 
Förutbetalda kostnader   97 683 
Likvida medel   8 6 426 

Omsättningstillgångar sammanlagt   3 038 40 684 
     

SUMMA TILLGÅNGAR   18 896 50 512 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     

Aktiekapital   2 674 2 636 
Fond för utvecklingsutgifter   0 57 
Överkursfond   242 714 239 752 
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Balanserat resultat   -241 441 -183 104 
Periodens resultat   -22 589 -20 844 

Eget kapital sammanlagt   -18 642 38 497 
     
Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder   7 943 5 648 
Skatteskuld   205 - 
Övriga skulder   26 847 3 175 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter   2 544 3 192 

Kortfristiga skulder sammanlagt   37 538 12 015 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   18 896 50 512 

     
          
     

KASSAFLÖDESANALYS I 
SAMMANDRAG (TKR)   2021 2020 2019 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -42 892 -21 330 -30 895 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 202 -329 -2 533 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   20 434 54 848 2 443 
Förändring av likvida medel   -23 660 33 189 -30 985 
Likvida medel vid årets början  33 601 412 31 397 

Likvida medel vid årets slut  9 941 33 601 412 
     
     

KASSAFLÖDESANALYS I 
SAMMANDRAG (TKR)   Q2 2022 Q2 2021 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   7 002 -31 635 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -8 995 -580 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 23 138 
Förändring av likvida medel   -1 993 -9 077 
Likvida medel vid periodens början   2 001 15 503 

Likvida medel vid periodens slut     8   6 426 
          

NYCKELTAL I SAMMANDRAG (TKR)   
2021- 
12-31 

2020- 
12-31 

2019- 
12-31 

Kassalikviditet (%)  78 180 5 

Soliditet (%)  16 57 55 
Utdelning  - - - 
     
     

NYCKELTAL I SAMMANDRAG (TKR)   Q2 2022 Q2 2021 

Soliditet (%)   76 76 
Utdelning   - - 
     
           

Xintelas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet XINT. 

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 9 227 197,89 SEK, fördelat på 307 573 263 aktier, envar 

med ett kvotvärde om 0,03 SEK. Aktierna är denominerade i SEK och har emitterats i enlighet med 
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svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och är fritt överlåtbara. Enligt Bolagets 

bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 2 670 000 SEK och inte överstiga 10 680 000 SEK, 

fördelat på lägst 89 000 000 aktier och högst 356 000 000 aktier. Det finns inga utestående 

instrument, exempelvis teckningsoptioner eller konvertibler, som skulle kunna medföra att nya aktier 

i Bolaget emitteras. 

Vissa rättigheter avseende aktierna  

Aktierna i Bolaget är av samma slag. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget kan 

endast ändras enligt de förfaranden som följer av aktiebolagslagen.  

Emissionsbemyndigande 

Årsstämman den 6 maj 2022 beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före 

nästa årsstämma, inom bolagsordningens gränser, endast med företrädesrätt för Bolagets 

aktieägare, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. 

Emission ska kunna ske mot kontant betalning eller kvittning. 

Vidare bemyndigade årsstämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av 

konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller 

kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. 

Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av 

bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt 

utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av 

vid tidpunkten för denna stämma utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan 

företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller 

möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller 

anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. 

Utdelningspolicy 

Xintela har inte lämnat några vinstutdelningar för perioden som omfattas av den historiska finansiella 

informationen och avser inte att lämna någon utdelning inom överskådlig framtid, varför Bolaget inte 

har  antagit någon utdelningspolicy. 

Aktieägaravtal 

Xintelas årsredovisning för räkenskapsåret 2021 nämner inga befintliga avtal mellan större aktieägare 

i Xintela eller mellan större aktieägare och Xintela. 

Väsentliga avtal 

Xintelas årsredovisning för räkenskapsåret 2021 nämner inga väsentliga avtal vilka Xintela är part i 

och som skulle kunna påverkas, ändras eller sägas upp till följd av att kontrollen i Xintela förändras 

som ett resultat av ett offentligt uppköpserbjudande.  

Central värdepappersförvaring 

Aktierna i Xintela är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear, 

Box 191, 101 23 Stockholm. ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0007756903.  
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Egna aktier 

Xintela innehar inga egna aktier. 

Tio största aktieägarna i Xintela per den 23 augusti 2022 

Namn Aktier Röster %  

Flerie Invest AB 104 606 962 34,01 
Avanza Pension 22 988 344 7,47 
Deutsche Bank 14 032 708 4,56 
Evy Lundgren-Åkerlund  5 658 000 1,84 
Jan Ivar Nordqvist 4 624 416 1,50 
Fredrik Olsson 4 500 000 1,46 
Per-Åke Oldentoft 4 435 480 1,44 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 904 748 1,27 
AB Svedala Finans 3 600 000 1,17 
Inger Lundgren 2 730 000 0,89 
Övriga aktieägare 136 492 605 44,39 

Totalt 307 573 263 100,00 
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Bolagsordning för Xintela AB (org. Nr 556780-3480) 

Antagen på årsstämman den 6 maj 2022 

1 § Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Xintela AB. Bolaget är publikt (publ). 

2 § Säte 

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun. 

3 § Verksamhetsföremål 

Bolaget ska bedriva medicinsk forskning och utveckling samt därmed förenlig verksamhet.  

4 § Aktiekapital  

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 2 670 000 kronor och högst 10 680 000 kronor.  

5 § Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 89 000 000 och högst 356 000 000. 

6 § Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.  

7 § Styrelse  

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) 

styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.  

8 § Revisor 

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Revisor och 

eventuell suppleant ska vara auktoriserad. Till revisor eller suppleant får även registrerat 

revisionsbolag utses.  

9 § Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 

kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens 

Industri. 

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som 

anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara 

en söndag, annan allmän helgdag, en lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte 

infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort 

anmälan härom enligt föregående stycke. 

10 § Ärenden på årsstämma 

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. val av ordförande vid stämman; 
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2. upprättande och godkännande av röstlängd; 

3. godkännande av dagordningen; 

4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet; 

5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 

7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen; 

9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 

10. fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter och antalet revisorer och 

revisorssuppleanter; 

11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; 

12. val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter; och 

13. annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

11 § Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 
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Xintelas styrelse, ledning och revisor 

Styrelse 

Gregory Batcheller (född 1957) 

Styrelseordförande, invald 2011, ordförande sedan 2011. 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Targinta AB, ImmuneBiotech Medical Sweden AB, CarryGenes 

Group, och Lundoch Diagnostics AB.  

Innehav i Xintela: 1 888 300 aktier. 

 

Lars Hedbys (född 1957)  

Styrelseledamot, invald 2021 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Scandinavian ChemoTech AB, IAmPatient AB, Asgard 

Therapeutics AB och Vetiqure AB. Styrelseledamot i Vagnlyftaren AB, Ventac Partners AB, RhoVac AB, 

Hamlet Pharma AB och Cell Invent Sweden AB. Styrelsesuppleant i CanImGuide Therapeutics AB och 

Immodulate Pharma AB. 

Innehav i Xintela: 0 aktier. 

 

Maarten de Château (född 1963)  

Styrelseledamot, invald 2021 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Atrogi AB, styrelseledamot i Targinta AB, Beactica Therapeutics 

AB, Cavis Technologies AB, Cordivest AB, Chateau Holding AB, Buzzard Pharmaceuticals AB, 

MetaCurUm Biotech AB och Amarna Holding BV. VD i Sixera Pharma AB, Cordivest AB, Buzzard 

Pharmaceuticals AB och MetaCurUm Biotech AB. Styrelsesuppleant i Saare Consulting AB. 

Innehav i Xintela: 2 282 051 aktier. 

 

Hans-Joachim Simons (född 1962) 

Övriga uppdrag: Grundare av och partner i Bluerock Healthcare Advisors. Styrelseledamot för 

Arthromeda Inc. 

Innehav i Xintela: 0 aktier. 
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Ledning 

Evy Lundgren-Åkerlund (född 1957) 

VD sedan 2009 och grundare av Xintela. Evy Lundgren-Åkerlund har lång erfarenhet av biomedicinsk 

forskning och utveckling. Hon har tidigare haft ledande befattningar inom både akademi och industri. 

Evy Lundgren-Åkerlund grundade Cartela AB och var VD och forskningschef mellan åren 2000–2007, 

vidare var hon verksamhetschef/vd på Ideon Bioincubator/Lund Life Science Incubator 2008–2012. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Targinta AB 

Innehav i Xintela: 5 658 000 aktier 

 

Gunnar Telhammar (född 1961) 

CFO (inhyrd till Bolaget) sedan 2013. Gunnar Telhammar har haft flera befattningar som CFO och 

ekonomichef, både i Sverige och utomlands, och har bedrivit verksamhet genom sin egen konsultbyrå 

BioFinans AB i över 15 år. 

Övriga uppdrag: VD i BioFinans AB, CFO i AcouSort AB samt ImmuneBiotech AB. 

Innehav i Xintela: 363 500 aktier 

 

Thomas Areschoug (född 1972) 

CBO, anställd sedan augusti 2020. Thomas Areschoug har lång erfarenhet från biomedicinsk R&D och 

affärsutveckling inom life science, senast i en ledande roll på Business Sweden. 

Innehav i Xintela: 60 000 aktier 

 

Peter Ekolind (född 1964) 

COO sedan 2020. Peter Ekolind har lång erfarenhet av marknadsföring, försäljning och ledarskap på 

flera globala läkemedelsföretag i olika ledande befattningar som marknadsföringschef, 

affärsområdeschef och landschef. Peter Ekolind har även varit VD för Getinge Sverige AB och 

Avidicare AB. 

Innehav i Xintela: 400 000 aktier 

Revisor 

På årsstämman den 6 maj 2022 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att för tiden intill slutet 

av nästa årsstämma välja PwC, med Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor, till revisor för Bolaget. 



Dosering av XSTEM  
för behandling av  
knäartros pågår

Dosering med den lägsta dosen av 3 olika dosnivåer 
av XSTEM har inletts på patienter med knäartros.

Godkänd klinisk studie med 
XSTEM för svårläkta venösa 
bensår

Läkemedelsverket har godkänt en klinisk fas I/
IIa studie med XSTEM på patienter med svårläkta 
venösa bensår. Studien startar enligt plan i 
september.

Avtal tecknat för 
produktion av TARG9  
och TARG10

Dotterbolaget Targinta har tecknat avtal med 
Abzena, för initial produktion av läkemedels
kandidaterna TARG9 och TARG10 som utvecklas för 
behandling av aggressiv cancer.
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Andra kvartalet 2022 för koncernen
 » Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 » Resultatet före skatt uppgick till -18 942 (-15 020) KSEK.
 » Resultatet per aktie* uppgick till -0,21 (-0,17) SEK.
 »

Första halvåret 2022 för koncernen
 » Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 » Resultatet före skatt uppgick till -35 326 (-26 699) KSEK.
 » Resultatet per aktie* uppgick till -0,40 (-0,30) SEK.
 »

Andra kvartalet 2022 för moderbolaget
 » Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 » Resultatet före skatt uppgick till -11 547 (-11 797) KSEK.
 » Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,13) SEK.
 »

Första halvåret 2022 för moderbolaget
 » Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 » Resultatet före skatt uppgick till -22 589 (-20 842) KSEK.
 » Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 (-0,24) SEK.
 » Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2022 till -99 (76) %. 

	 *		Resultat	per	aktie:	Periodens	resultat	dividerat	med	89 134	021	aktier,	vilket	är	antal	
registrerade	aktier	per	30	juni	2022.	Vid	samma	period	föregående	år	hade	Bolaget	
87 851	970	aktier	registrerade.	

	 **		Soliditet:	Eget	kapital	dividerat	med	totalt	kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022
 » Xintela startar klinisk studie med XSTEM® för knäartros. (4 april 

2022)
 » Targinta utser ADC-antikroppen TARG9 till ny läkemedelskandi-

dat. (5 april 2022)
 » Targinta presenterar nya prekliniska data för TARG10 vid AACR 

Annual Meeting. (8 april 2022)
 » Xintela föreslår Hans-Joachim Simons som ny styrelseledamot. 

(3 maj 2022)
 » Xintela publicerar resultat som visar att XSTEM reparerar 

skadat ledbrosk i preklinisk modell. (9 maj 2022)
 » Xintela genomför en kapitalanskaffning som inkluderar en fullt 

garanterad företrädesemission om 44,6 MSEK samt en över-
tilldelningsoption om cirka 10 MSEK. (20 maj 2022)

 » Targinta anlitar Abzena för produktion av TARG9 och TARG10. 
(2 juni 2022)

 » Targinta beviljas patent i Japan (8 juni 2022)
 » Xintela meddelar tidplan för kapitalanskaffning. (15 juni 2022)
 » Xintela offentliggör prospekt med anledning av förestående 

företrädesemission. (22 juni 2022)

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 »  Xintela erhåller godkännande för klinisk studie med XSTEM® 

på svårläkta venösa bensår. (5 juli 2022)
 » Xintela offentliggör utfall i företrädesemissionen och beslutar 

om riktad nyemission om 10 MSEK. (18 juli 2022)
 » Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ). (18 juli 2022)
 » Per Norlén kommer att sluta som vd för Targinta. (2 augusti 

2022)
 » Kommuniké från extra bolagsstämma i Xintela AB (publ). (3 

augusti 2022)

Läsanvisningar
Med ”Bolaget” avses Xintela AB (publ), organisationsnummer 556780–3480. Alla 
siffror anges i KSEK om inget annat anges. Belopp inom parentes: Jämförande 
period föregående år.

Varumärken
IP-portföljen inkluderar utöver patent, även i dagsläget sju varumärken – 
firmanamnen XINTELA® och TARGINTA®, XINMARK® som är namnet för Xintelas 
teknologiplattform, och XSTEM® som är namnet för Xintelas stamcellsplattform. 
EQSTEM® och CANISTEM® som är bolagets varumärken för stamcellsbehandling 
till häst respektive hund samt XACT® som är namnet på ett analytiskt test för 
broskceller.

Sammanfattning av  
delårsrapporten
Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.
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Vd kommenterar
XSTEM avancerar i klinisk utveckling

Dosering av vår stamcellsprodukt XSTEM på patienter med knäartros pågår och den kliniska studien för behandling av 
svårläkta bensår med XSTEM har fått godkännande och kommer starta enligt plan under september. Vårt dotterbolag 
Targinta avancerar sin prekliniska utveckling och har tecknat produktionsavtal för sina läkemedelskandidater TARG9 och 
TARG10.

Behandling av artrospatienter med XSTEM har inletts
I vår kliniska studie (fas I/IIa), som genomförs i Australien, utvärde-
ras XSTEM för behandling av patienter med knäartros. Vi har inlett 
dosering med den lägsta dosen av XSTEM som ska ges till 8 pa-
tienter med efterföljande säkerhetsutvärdering och därefter ges 
ytterligare 2 högre dosnivåer av XSTEM till 8 nya patienter i vardera 
cohort, så totalt 24 patienter behandlas under doseskaleringen. 
Därefter kan vi utöka studien upp till 54 patienter. Det främsta må-
let i studien är att visa att XSTEM är säker men även att erhålla pre-
liminära effektresultat. Patienterna, som får en injektion av XSTEM 
i knäleden, kommer att följas i 18 månader med fortlöpande säker-
hetutvärdering och med effektutvärdering var sjätte månad. 

I maj publicerade vi prekliniska resultat i den vetenskapliga tidskrif-
ten Stem	Cell	Research	and	Therapy	som visar att XSTEM, efter injek-
tion in i led med skadat ledbrosk, söker sig till broskskadan och om-
vandlas till broskceller och direkt bidrar till att regenerera brosket 
och reparera broskskadan.

Vi har i en artrosmodell på hästar visat att en injektion av EQSTEM 
(vår stamcellsprodukt för hästar) in i artrosled, förbättrar ledens 
funktion och minskar hältan hos behandlade hästar. Våra preklinis-
ka studier ger därmed starkt stöd för att XSTEM har en DMOAD 
(Disease Modifying Osteoarthritis Drug) -effekt och potential att bli 
ett genombrott i behandling av artros.

Klinisk studie på patienter med svårläkta bensår 
startar enligt plan
I juli meddelade vi att Läkemedelsverket har godkänt vår kliniska 
studie (fas I/IIa) med XSTEM för behandling av svårläkta (kroniska) 
venösa bensår. Studien som ska starta i september kommer att ut-
värdera säkerhet och läkningseffekt av XSTEM och placebo på 12 
patienter under 10 veckor. I och med den korta studietiden kan vi 
förvänta oss preliminära studieresultat redan under det här året. 
Vi har tidigare visat att XSTEM har utmärkt sårläkningsförmåga i en 
preklinisk sårmodell och har stora förhoppningar att XSTEM ska 
visa en positiv läkningseffekt på patienternas svårläkta bensår. 

Egen GMP-tillverkning av XSTEM kombinerad med 
kontraktstillverkning  
Xintela har tillstånd från Läkemedelsverket att tillverka XSTEM och 
andra avancerade terapier (ATMP, Advanced Therapy Medicinal 
Product) i företagets egen GMP-anläggning och har producerat 
XSTEM som testas i de kliniska studierna för både knäartros och 
svårläkta bensår.

GMP-anläggningen och vårt erfarna produktionsteam öppnar 
dessutom för möjligheten att agera som kontraktstillverkare för 
processutveckling och tillverkning av andra ATMPer vilket ger oss 
nya intäktsmöjligheter. 
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Targintas läkemedelskandidater avancerar i preklinisk 
utveckling
Xintelas dotterbolag Targinta utvecklar två typer av antikroppar, 
dels funktionsblockerande antikroppar som bromsar cancerceller-
nas tillväxt och spridning, dels antikroppar som är bestyckade med 
ett kraftfullt toxin, så kallade Antibody-Drug Conjugate (ADC) som 
har avdödande effekt på cancercellerna. 

Vårt prekliniska arbete har tidigare visat att både funktionshäm-
mande antikroppar och ADCer riktade mot målmolekylen integrin 
α10β1 signifikant minskar tillväxt av den mycket aggressiva hjärn-
tumören glioblastom. Resultaten har publicerats i två artiklar i den 
vetenskapliga tidskriften Cancers. I april presenterade Targinta nya 
resultat på den internationella konferensen American Association 
for Cancer Research (AACR) som visar att läkemedelskandidaten 
TARG10 signifikant minskar tillväxt och metastasering av trippelne-
gativ bröstcancer (TNBC) i en preklinisk djurmodell.  

I april valdes ADC-antikroppen TARG9 till ny läkemedelskandidat för 
behandling av aggressiv cancer och Targinta startar nu preklinisk 
utveckling av TARG9 som i första hand utvecklas mot glioblastom 
och trippelnegativ bröstcancer. Våra nya resultat med TARG9 och 
TARG10 ger starkt stöd för läkemedelskandidaternas fortsatta 

utveckling och visar antikropparnas potential att bli nya framtida 
behandlingar för patienter med glioblastom, trippelnegativ bröst-
cancer och andra aggressiva och metastaserande cancerformer.  I 
juni meddelade vi att det japanska patentverket (JPO) har beviljat 
ett patent som omfattar behandling av glioblastom och andra tu-
mörer i centrala nervsystemet (CNS) med antikroppar riktade mot 
integrin α10β1. Patentet stärker ytterligare Targintas immaterial-
rättsliga täckning för läkemedelskandidaterna TARG9 och TARG10.

Avknoppning av Targinta och rekrytering av ny vd
Med anledning av en mycket orolig finansmarknad under våren be-
slutade Xintelas styrelse att avvakta något med avknoppningen av 
Targinta och efterföljande börsnotering och erhöll vid årsstämman 
i maj 2022 nytt mandat för avknoppningen. Målsättningen är att ge-
nomföra avknoppningen så snart det är möjligt och förhoppnings-
vis kan det ske under hösten. Vid avknoppningen kommer Xintelas 
aktieägare att få aktier i Targinta i proportion till sitt aktieinnehav 
och därmed få möjlighet att delta i Targintas viktiga utveckling av 
nya cancerterapier för aggressiva och dödliga cancerformer som 
idag saknar effektiv behandling. 

Vi informerade nyligen att Per Norlén kommer att sluta som verk-
ställande direktör för Targinta för att ta rollen som vd i ett annat lä-

kemedelsutvecklande bolag. Anställningen avslutas senast i slutet 
av januari 2023. Vi har påbörjat arbetet med att rekrytera en ny vd 
för Targinta och under tiden kommer Per fortsätta arbetet med Tar-
gintas utvecklingsaktiviteter. Vi önskar Per all framgång i sin nya roll.

Genomförd finansiering och ny storägare
Xintela’s fokus på kliniska studier för utveckling av stamcellsterapier 
och Targintas fokus på preklinisk antikroppsutveckling för cancer-
terapier, genererar värdehöjande resultat inför partnerskap och 
utlicensiering. Det betyder att vi har ett fortsatt behov av att finna 
resurser för att finansiera verksamheterna vidare. 

Vi har nyligen genomfört en fullt garanterad företrädesemission 
om ca 44,6 MSEK samt en kompletterande riktad emission om 10 
MSEK före emissionskostnader. Genom kapitalanskaffningen säk-
ras vår fortsatta verksamhet och samtliga lån har betalats tillbaka. 
I samband med finansieringen har vi fått en ny storägare, Flerie 
Invest, som nu har ca 34 % av bolagets aktier. Vi är mycket glada 
över att framöver få arbeta tillsammans med det erfarna teamet 
på Flerie Invest.

Evy Lundgren-Åkerlund
Verkställande direktör, Xintela AB (publ)

GMP-godkänd produktionsanläggning
Xintela har tillstånd från Läkemedelsverket att tillverka XSTEM och 
andra avancerade terapier (ATMP, Advanced Therapy Medicinal 
Product) i företagets egen GMP-anläggning i Medicon Village. Pro-
duktionsanläggningen är i full drift och teamet har framgångsrikt 
producerat XSTEM som nu ska testas i de kliniska studierna för 
både knäartros och svårläkta bensår.
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Stamcellsbaserade terapier 
Xintela utvecklar stamcellsbaserade behandlingar med fokus på artros och svårläkta bensår. Verksamheten är inriktad på 
sjukdomar där det medicinska behovet är mycket stort och effektiva behandlingar idag saknas.

Artros
Artros är en ledsjukdom som karakteriseras av nedbrytning av 
ledbrosket och försämrad funktion av broskets celler. Det är den 
vanligaste kroniska ledsjukdomen, i synnerhet i knä, höfter och 
händer, samt den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos 
äldre. De främsta symtomen är svår smärta, inflammation, stelhet 
i leden och nedsatt rörelseförmåga. Sjukdomen drabbar 25 pro-
cent av alla individer över 60 års ålder och ökar i omfattning pga en 
ökande äldre befolkning. Läkemedel som erbjuds idag är framfö-
rallt smärtstillande och inflammationsdämpande, vilka behandlar 
symptomen men inte själva orsaken till ledbroskskadan.

Svårläkta bensår 
Svårläkta bensår hos äldre, inklusive venösa bensår, är ett stort 
problem som resulterar i smärta och nedsatt livskvalitet för pa-
tienten, samt stora kostnader för hälso- och sjukvården för 
behandling. Det uppskattas att mellan 0,18 och 1 procent av be-
folkningen är drabbad av  venösa bensår. Förekomsten ökar med 
åldern och uppskattas ligga kring 4 procent bland personer över 
65 år. Dagens behandlingar mot svårläkta bensår omfattar kom-
pressionstekniker och olika kirurgiska tekniker, men det saknas 
helt effektiva läkemedel.

Stamcellsprodukten XSTEM® 
Xintela använder sin patentskyddade stamcellsmarkör, integrin 
α10β1, för att selektera och kvalitetssäkra stamcellsprodukter från 
donerad fettväv från friska individer. XSTEM är patentskyddad både 
som produkt och för terapeutisk användning inom alla indikationer. 
Detta ger Xintela de bästa förutsättningar att utveckla säkra och 
effektiva stamcellsbaserade behandlingar för ett flertal olika sjuk-
domar. 

Klinisk studie med XSTEM för behandling av knäartros 
Xintela har startat sin första kliniska studie (fas I/IIa), i Australien på 
patienter med medelsvår (grad II-III) knäartros. Det främsta målet 
är att visa att XSTEM är säker, men även att erhålla preliminära 
resultat som visar att produkten har DMOAD (Disease Modifying 
Osteoarthritis Drug) egenskaper och kan bromsa brosk- och led-
nedbrytning samt återskapa skadat ledbrosk och förbättra ledens 
funktion. Tre olika doser av XSTEM kommer att utvärderas och varje 
patient kommer att följas i 18 månader med kontinuerlig säkerhets-
utvärdering samt preliminär effektutvärdering var sjätte månad. 
Xintelas prekliniska resultat ger starkt stöd för att XSTEM har en 
DMOAD-effekt.

Klinisk studie med XSTEM för behandling av svårläkta 
venösa bensår
Xintelas andra kliniska studie (fas I/IIa), på patienter med svårläkta 
bensår, har godkänts av Läkemedelsverket och kommer att star-
ta i september 2022. I studien som genomförs i samarbete med 
Professor Folke Sjöberg och hans medarbetare vid universitets-
sjukhuset i Linköping och med Clinical Trial Consultants i Uppsala, 
kommer 12 patienter med svårläkta venösa bensår att behandlas 
med XSTEM eller placebo. XSTEM/placebo appliceras på såret och 
patienterna kommer därefter att följas under 10 veckor för att ut-
värdera säkerhet och sårläkningseffekt. Studien är delvis finansie-
rad av Vinnova.

Stamcellsprodukten EQSTEM® för ledsjukdom hos 
hästar
Xintela har utvecklat stamcellsprodukten EQSTEM för behandling 
av hästar. Positiva resultat från två prekliniska studier på hästar har 
visat starkt stöd för fortsatt utveckling av EQSTEM för artros och 
andra degenerativa ledsjukdomar hos hästar. Xintela planerar att i 
samarbete med partner ta EQSTEM till marknaden.  

Egen produktion av stamceller och 
kontraktstillverkning
Xintelas stamcellsprodukter produceras i den egna GMP-godkända 
anläggningen vilket betydligt minskar både produktionskostnader 
och risker för förseningar. Förutom att producera XSTEM för egen 
produktutveckling är Xintelas strategi att bli en etablerad produ-
cent av bolagets stamcellsprodukter som utvecklas tillsammans 
med partners. Xintelas GMP-anläggning och produktionsverksam-
het kommer även användas för kontraktstillverkning i utveckling 
och kommersialisering av andra ATMP produkter.

Kommersialiseringsstrategi för stamcellsprodukter
Bolagets övergripande strategi är att utveckla bolagets stamcells-
produkter till en punkt där de kan tillskrivas en tydlig värdeökning 
och därefter inleda partnerskap och teckna licensavtal. För XSTEM 
ligger den punkten efter säkerhetsavläsning och Proof-of-Concept 
i människa, dvs efter klinisk fas I/IIa och efter Proof-of-Concept för 
EQSTEM i hästpatienter. Xintela är mycket aktiv i partnerdiskussio-
ner och har byggt upp ett stort nätverk av potentiella licenstagare 
inom läkemedelsindustrin.

Stamcellsterapier för behandling av artros 
och svårläkta bensår
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Antikroppsbaserade cancerterapier
Xintelas dotterbolag Targinta, utvecklar målsökande och toxinbeväpnade cancerantikroppar baserat på upptäckten att 
cellytemolekylen integrin α10β1 överuttrycks vid vissa typer av aggressiv cancer. Läkemedelskandidaterna utvecklas för 
behandling av aggressiva cancerformer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. 

Targinta utvecklar två olika typer av målsökande antikroppar: funk-
tionsblockerande antikroppar som kan hämma viktiga cancercell-
funktioner som celldelning och spridning samt, beväpnade anti-
kroppar, så kallade ADCer (antibody-drug conjugates) som har ett 
toxin kopplat till antikroppen som selektivt avdödar cancercellerna. 

Targinta har en omfattande patentportfölj som skyddar både 
målmolekylen integrin α10β1 och läkemedelskandidaterna, och 
bolaget kan därmed förhindra konkurrenter från att utveckla inte-
grin α10β1-antikroppar för behandling av cancer. 

Läkemedelskandidater
Targinta utsåg under hösten 2021 sin första läkemedelskandidat, 
den funktionsblockerande antikroppen TARG10, vilken utvecklas 
för behandling av trippelnegativ bröstcancer. TARG10 har visat 

hämmande effekter på både tumörtillväxt och tumörspridning i 
olika cancermodeller och har påbörjat preklinisk utveckling. Under 
våren 2022 valdes en annan antikropp, TARG9, till bolagets första 
läkemedelskandidat inom ADC-området. Denna antikropp har ut-
vecklats med den senaste ADC-teknologin, vilket innebär mer kraft-
fulla toxin som sitter väl förankrade på antikropparna så länge de 
cirkulerar i blodbanan, men som aktiveras och släpps fria när pro-
dukten binder till cancerceller. TARG9 utvecklas för behandling av 
trippelnegativ bröstcancer och glioblastom. Targinta har inlett ett 
samarbete med Abzena Ltd. för initial produktion av sina läkeme-
delskandidater. Abzena kommer att utföra CMC (chemistry manu-
facturing and control) -aktiviteter, som inledande produktion med 
cellinjeutveckling, för både Targintas ADC-antikropp TARG9 och för 
den funktionsblockerande antikroppen TARG10.

Targintas kommersialiseringsstrategi
Targintas strategi är att ingå kommersiella avtal avseende bolagets 
läkemedelskandidater under preklinisk utveckling. Läkemedelskan-
didater riktade mot nya målmolekyler på cancerceller, så kallade 
First-in-Class-produkter, är mycket attraktiva för läkemedelsutveck-
lande bolag på grund av det stora behovet av nya och mer effektiva 
cancerbehandlingar. Licensaffärer med First-in-Class-produkter 
görs därför ofta i preklinisk fas. 

Avknoppning av Targinta
Vid årsstämman i maj 2022, erhöll Xintelas styrelse mandat att ge-
nomföra den planerade avknoppningen av dotterbolaget Targinta, 
med målsättning att genomföra avknoppningen så snart markna-
den tillåter. 

Riktade antikroppsterapier för behandling 
av aggressiv cancer

Trippelnegativ bröstcancer
Trippelnegativ bröstcancer är en aggressiv form av bröstcancer 
med hög risk för återfall och metastasering. Omkring 300 000 
personer diagnosticeras med trippelnegativ bröstcancer globalt 
varje år. Den genomsnittliga 5-årsöverlevnaden för TNBC är ca 12 
procent.

Glioblastom 
Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva formen av 
hjärncancer hos vuxna. Omkring 30 000 individer diagnosticeras 
med glioblastom per år i USA och EU. Den genomsnittliga 5-års-
överlevnaden för patienter med glioblastom är bara ca 3 procent.
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SJUKDOMSOMRÅDEN FORSKNING PREKLINIK KLINIK

LÄKEMEDELSKANDIDATER FORSKNING PREKLINIK KLINIK

Artros

Ledsjukdom häst

Svårläkta bensår

ARDS

Andra indikationer

X
ST

EM
EQ

ST
EM

TARG10

TARG9

Xintelas 
utvecklingsprojekt 
Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och 
riktad cancerterapi baserade på bolagets cellytemarkör integrin 
α10β1 som finns på mesenkymala stamceller och på aggressiva 
cancerceller.

Inom stamcellsterapi används integrin α10β1 för att selektera och 
kvalitetssäkra stamceller i de patentskyddade stamcellsproduk-
terna XSTEM®, för behandling av människor, och EQSTEM®, för 
behandling av hästar. Xintela har inlett kliniska studier med stam-
cellprodukten XSTEM för behandling av knäartros och kommer 
starta kliniska studier för behandling av svårläkta venösa bensår i 
i september 2022. Strategin är att vidare utveckling av ARDS (Acu-
te Respiratory Distress Syndrome, andnödssyndrom på svenska), 
sker i samarbete med partner. 

Inom cancerterapi utvecklas terapeutiska antikroppar som speci-
fikt binder till målmolekylen integrin α10β1, som uttrycks på vissa 
aggressiva cancerceller, bland annat i trippelnegativ bröstcancer 
och hjärntumören glioblastom. Dotterbolaget Targinta utveck-
lar två typer av antikroppar, en funktionsblockerande antikropp, 
TARG10, som bromsar cancercellernas tillväxt och spridning och en 
antikropp TARG9 som är bestyckad med ett kraftfullt toxin (ADC, 
Antibody-Drug Conjugate) och som har avdödande effekt på can-
cercellerna.

Stamcellsbaserade terapier

Antikroppsbaserade cancerterapier



Finansiella rapporter
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Koncernen

Resultaträkning
Kvartal 2 Halvår Helår

2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01
(KSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning - - - - -
Kostnad sålda varor - - - - -
Bruttovinst - - - - -

Rörelsens kostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader -13 786 -12 033 -25 397 -22 665 -50 045
Försäljningskostnader -1 504 -1 067 -2 687 -1 871 -4 095
Administrationskostnader -3 451 -2 029 -7 159 -3 951 -7 841
Övriga rörelseintäkter 1 307 209 1 820 2 005 2 331
Övriga rörelsekostnader - - - - -
Rörelseresultat -17 434 -14 920 -33 423 -26 482 -59 650

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter - - - - -
Finansiella kostnader -1 508 -100 -1 903 -217 -538
Resultat före skatt -18 942 -15 020 -35 326 -26 699 -60 189

Bokslutsdispositioner - - - - -
Skatt på årets resultat - - - - -
Periodens resultat -18 942 -15 020 -35 326 -26 699 -60 189

Resultat per aktie, SEK -0,21 -0,17 -0,40 -0,30 -0,68

Resultat
Rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till -17 434 (-14 920) 
KSEK för koncernen.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen 
av Bolagets kostnader och uppgick för perioden april till juni till 
-13 786 (-12 033) KSEK för koncernen. 

Marknad- och försäljningskostnader uppgick för kvartalet till -1 504 
(-1 067) KSEK för koncernen. 

De administrativa kostnaderna uppgick för perioden till -3 451 
(-2 029) KSEK för koncernen. 

Resultat före skatt för perioden april till juni 2022 uppgick till 
-18 942 (-15 020) KSEK för koncernen. 
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Koncernen

Balansräkning

Finansiell ställning
Den 30 juni 2022  uppgick koncernens likvida medel  till 142 (8 849) 
KSEK. Totala tillgångar för koncernen uppgick den 30 juni 2022 till 
11 750 (45 134) KSEK.

(KSEK) 2022-06-30 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 1 243 1 445
Materiella anläggningstillgångar 6 144 8 123
Finansiella anläggningstillgångar 0 18
Andelar i dotterföretag 0 0
Anläggningstillgångar sammanlagt 7 387 9 586

Omsättningstillgångar
Fordran dotterföretag - -
Varulager 705 706
Övriga fordringar 3 418 3 784
Förutbetalda kostnader 97 1 094
Likvida medel 142 11 138
Omsättningstillgångar sammanlagt 4 362 16 722

SUMMA TILLGÅNGAR 11 750 26 308

(KSEK) 2022-06-30 2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital, koncernen
Aktiekapital 2 674 2 674
Övrigt tillskjutet kapital 242 714 242 714
Reserver 397 -4
Balanserat resultat inkl årets resultat -279 094 -243 516
Eget kapital sammanlagt -33 309 1 868

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 14 057 6 883
Skatteskuld 343 171
Övriga skulder 27 696 13 247
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 965 4 149
Kortfristiga skulder sammanlagt 45 059 24 450

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 750 26 318
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Koncernen

Kassaflödesanalys
Kvartal 2 Halvår Helår

2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01
(KSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -17 435 -14 920 -33 423 -26 482 -59 650
Avskrivningar 931 902 1 885 1 734 3 495
Finansiella intäkter - - - - -
Finansiella kostnader -1 508 -100 -1 903 -217 -538
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital -18 012 -14 118 -33 441 -24 965 -56 693

Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning fordringar 869 -23 134 1 364 -22 084 -1 653
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 14 617 4 860 20 609 -8 520 3 403
Förändring i rörelsekapital 15 486 -18 274 21 973 -30 604 1 750

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 526 -32 392 -11 468 -55 569 -54 943

Investeringsverksamhet
Ökning/minskning av materiella tillgångar 54 -729 54 -1 042 -2 429
Ökning/minskning av immateriella tillgångar - - - - -
Ökning/minskning av finansiella tillgångar 5 -13 18 26 53
Kassaflöde från investeringsverksamheten 59 -742 72 -1 016 -2 376

Finansieringsverksamhet
Nyemission - 23 138 - 31 707 34 734
Nyemission, TO - - - - -
Ökning/minskning långfristiga skulder - - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 23 138 0 31 707 34 734

Förändring av likvida medel -2 467 -9 996 -11 396 -24 878 -22 585
Likvida medel vid periodens början 2 304 18 845 11 138 33 727 33 727
Omräkningsdifferens 306 0 401 0 -4
Likvida medel vid periodens slut 143 8 849 143 8 849 11 138

Kassaflöde och investeringar
Koncernens kassaflöde för perioden april till juni 2022 var -2 467 
(-9 996). Investeringarna för perioden uppgick till -59 (742) KSEK för 
koncernen.
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Koncernen

Förändring av 
eget kapital

(KSEK) Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver
Balanserat 

resultat Totalt

Ingående balans 1 januari 2021 2 219 208 435 0 -183 327 27 327
Nyemission, kvittning 96 8 500 - - 8 596
Nyemssion 359 25 779 - - 26 138
Omräkningsdifferens - - -4 - -4
Periodens resultat - - - -60 189 -60 189
Eget kapital 31 december 2021 2 674 242 714 -4 -243 516 1 868

Ingående balans 1 januari 2022 2 674 242 714 -4 -243 516 1 868
Omräkningsdifferens - - 401 -252 149
Periodens resultat - - - -35 326 -35 326
Eget kapital 30 juni 2022 2 674 242 714 397 -279 094 -33 309
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Moderbolaget

Resultaträkning
Kvartal 2 Halvår Helår

2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01
(KSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning - - - - -
Kostnad sålda varor - - - - -
Bruttovinst - - - - -

Rörelsens kostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader -7 327 -11 812 -14 711 -22 175 -44 120
Försäljningskostnader -1 206 -1 067 -2 159 -1 871 -4 095
Administrationskostnader -2 856 -1 186 -5 673 -3 108 -6 773
Övriga rörelseintäkter 1 307 2 369 1 814 6 528 11 433
Övriga rörelsekostnader - - - - -
Rörelseresultat -10 082 -11 697 -20 729 -20 626 -43 555

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter - - - - -
Finansiella kostnader -1 465 -99 -1 860 -217 -538
Resultat före skatt -11 547 -11 797 -22 589 -20 842 -44 093

Bokslutsdispositioner - - - - -14 300
Skatt på årets resultat - - - - -
Periodens resultat -11 547 -11 797 -22 589 -20 842 -58 393

Resultat per aktie, SEK -0,13 -0,13 -0,26 -0,24 -0,65

Intäkter
Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 0 (0) KSEK för årets 
andra kvartal, vilket är samma siffror som för koncernen. Övriga 
intäkter uppgick till 1 307 (2 369) KSEK och årets siffror avser bidrag 
från Vinnova och föregående års intäkter även innefattar kostnader 
för onkologiverksamheten som vidarefakturerats till dotterbolaget 
Targinta.

Resultat
Rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till -10 082 (-11 697) 
KSEK för moderbolaget.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen 
av Bolagets kostnader och uppgick för perioden april till juni till  
-7 327 (-11 812) KSEK för moderbolaget. 

Marknad- och försäljningskostnader uppgick för kvartalet till  
-1 206 (-1 067) KSEK för moderbolaget. 

De administrativa kostnaderna uppgick för perioden till -2 856  
(-1 186) KSEK för moderbolaget. 

Resultat före skatt för perioden april till juni 2022 uppgick till  
-11 547 (-11 797) KSEK för moderbolaget. 
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Moderbolaget

Balansräkning

Finansiell ställning
Soliditeten för moderbolaget var -99 (76) procent den 30 juni 
2022 och det egna kapitalet uppgick till -18 642 (38 497) KSEK. 
Moderbolagets likvida medel uppgick till 8 (6 426) KSEK. Totala 
tillgångar för Moderbolaget uppgick den 30 juni 2022 till 18 896  
(50 512) KSEK .

(KSEK) 2022-06-30 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 594 746
Materiella anläggningstillgångar 5 425 7 012
Finansiella anläggningstillgångar 0 18
Andelar i dotterföretag 9 839 839
Anläggningstillgångar sammanlagt 15 859 8 615

Omsättningstillgångar
Fordran dotterföretag 1 088 3 081
Varulager 705 706
Övriga fordringar 1 140 1 449
Förutbetalda kostnader 97 950
Likvida medel 8 9 941
Omsättningstillgångar sammanlagt 3 038 16 127

SUMMA TILLGÅNGAR 18 896 24 742

(KSEK) 2022-06-30 2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital, moderbolaget
Aktiekapital 2 674 2 674
Fond för utvecklingsutgifter 0 0
Överkursfond 242 714 242 714
Balanserat resultat -241 441 -183 047
Periodens resultat -22 589 -58 394
Eget kapital sammanlagt -18 642 3 947

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 943 3 899
Skatteskuld 205 135
Övriga skulder 26 847 13 019
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 544 3 742
Kortfristiga skulder sammanlagt 37 538 20 795

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 896 24 742



Delårsrapport | Januari-juni 2022 | Xintela AB (publ)SIDA 15

Moderbolaget

Kassaflödesanalys
Kvartal 2 Halvår Helår

2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01
(KSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -10 082 -11 697 -20 729 -20 626 -43 556
Avskrivningar 869 886 1 739 1 713 3 425
Finansiella intäkter - - - - -
Finansiella kostnader -1 465 -99 -1 860 -217 -538
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital -10 677 -10 911 -20 849 -19 130 -40 669

Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning fordringar 6 785 -25 152 3 156 -30 185 -2 111
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 10 895 4 427 16 743 -8 892 -112
Förändring i rörelsekapital 17 680 -20 725 19 899 -39 077 -2 223

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 002 -31 635 -951 -58 207 -42 892

Investeringsverksamhet
Ökning/minskning av materiella tillgångar - -593 - -730 -1 255
Ökning/minskning av immateriella tillgångar - - - - -
Ökning/minskning av finansiella tillgångar 5 13 18 26 53
Ökning/minskning av andelar i dotterbolag -9 000 - -9 000 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 995 -580 -8 982 -704 -1 202

Finansieringsverksamhet
Nyemission - - - 8 596 34 734
Nyemission, TO - - - - -
Pågående nyemission - 23 138 - 23 138 -
Lämnat koncernbidrag - - - - -14 300
Ökning/minskning långfristiga skulder - - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 23 138 0 31 734 20 434

Förändring av likvida medel -1 993 -9 077 -9 933 -27 175 -23 660
Likvida medel vid periodens början 2 001 15 503 9 941 33 601 33 601
Omräkningsdifferens - - - - -
Likvida medel vid periodens slut 8 6 426 8 6 426 9 941

Kassaflöde och investeringar
Moderbolagets kassaflöde för perioden april till juni 2022 var -1 993 
(-9 077) KSEK . Investeringarna för perioden uppgick till 8 995 (580) 
KSEK.
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Moderbolaget

Eget kapital
Fond för Överkurs- Balanserat  Periodens 

(KSEK) Aktiekapital utv. utgifter fond resultat resultat Totalt

Ingående balans 1 januari 2021 2 219 113 208 435 -132 903 -50 257 27 607
Omföring föregående års resultat - - - -50 257 50 257 0
Fond för utvecklingsutgifter - -113 - 113 - 0
Nyemission, kvittning 96 - 8 500 - - 8 596
Nyemission 359 - 25 779 - - 26 138
Periodens resultat - - - - -58 394 -58 394
Eget kapital 31 december 2021 2 674 0 242 714 -183 047 -58 394 3 947

Ingående balans 1 januari 2022 2 674 0 242 714 -183 047 -58 394 3 947
Omföring föregående års resultat - - - -58 394 58 394 0
Fond för utvecklingsutgifter - - - - - -
Periodens resultat - - - - -22 589 -22 589
Eget kapital 30 juni 2022 2 674 0 242 714 -241 441 -22 589 -18 642
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Styrelsens och vd:s försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna del-
årsrapport ger en rättvisande bild över utvecklingen och bolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. 

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Lund den 26 augusti 2022

Gregory Batcheller Maarten de Château
Styrelsens ordförande Styrelseledamot

Lars Hedbys Hans-Joachim Simons
Styrelseledamot Styrelseledamot

Evy Lundgren-Åkerlund
Verkställande direktör

Gregory Batcheller Maarten de Château Lars Hedbys

Hans-Joachim Simons Evy Lundgren-Åkerlund
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Övrig information 

Aktien
Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm 
och handlas under kortnamnet XINT. First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som 
drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North Growth Market är inte underställ-
da samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre 
långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North 
Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag 
med aktier som handlas på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reg-
lerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First 
North Growth Market är Erik Penser Bank AB, 08 463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Per den 30 juni 2022 uppgick antalet aktier till 89 134 021 stycken. Det finns ett aktieslag. Varje aktie 
medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma. 

Finansiell rapportering i enlighet med K3
Denna rapport har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning 
(K3) och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpats i årsredovisningen för 
2021. För fullständiga redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen 2021.

Granskning av revisor
Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport Q3 2022: 25 november 2022 
Delårsrapport Q4 2022: 24 februari 2023

Risker och osäkerhetsfaktorer
Begränsade resurser
Xintela är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För 
genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. 
Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt 
relaterade problem.  Bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet är beroende av att det pågående 
arbetet med bolagets finansiering blir framgångsrikt. Det pågår ett fokuserat arbete med att säkerställa 
bolagets framtida finansiering och styrelsens bedömning är att vi framgångsrikt kommer att säkerställa 
kommande finansieringsbehov.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Xintela baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är be-
roende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska 
beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar 
längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xin-
tela komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas 
på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan 
påverka Bolagets marknadsvärde. 

Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottag-
ande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli 
lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har 
anledning att tro.

Jan - Jun 2022 Jan - Jun 2021 Jan - Dec 2021
Antal aktier före full utspädning 89 134 021 87 851 970 89 134 021
Antal aktier efter full utspädning 89 134 021 87 851 970 89 134 021
Resultat per aktie före och efter full utspädning -0,12 -0,12 -0,65
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 89 134 021 76 996 720 82 867 900
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 89 134 021 76 996 720 82 867 900



Xintela  
– för liv i rörelse
Xintela utvecklar stamcellsbaserade be-
handlingar med fokus på artros och svårläkta 
bensår och, genom det helägda dotterbo-
laget Targinta, riktade antikroppsbaserade 
behandlingar för aggressiv cancer. Verksam-
heterna är inriktade på sjukdomar som or-
sakar stort lidande och som saknar effektiva 
medicinska behandlingsalternativ.

Xintela har inlett kliniska studier med stam-
cellsprodukten XSTEM för behandling av 
knäartros och kommer starta kliniska studier 
för behandling av svårläkta venösa bensår i 
september 2022. Målet är att visa att stam-
cellsbehandlingen är säker men även under-
söka XSTEMs förmåga att reparera skadat 
ledbrosk och förbättra ledens funktion samt 
att läka bensår och därmed minska smärtan 
och lidandet för ett stort antal patienter. 
Prekliniska studier har visat att XSTEM har 
regenererande (återskapande) egenskaper. 

Inom cancerterapi, utvecklas målsökande 
och toxinbeväpnade antikroppar för aggres-
siv cancer som trippelnegativ bröstcancer 
och hjärntumören glioblastom. Resultat från 
prekliniska modeller har visat att antikroppar-
na har en hämmande effekt på både tillväxt 
och spridning av cancerceller. Läkemedels-
kandidaterna TARG10 och TARG9 har inlett 
preklinisk utvecklingsfas med syfte att bygga 
ett starkt regulatoriskt datapaket inför kom-
mande kliniska studier i cancerpatienter.
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Skattefrågor i Sverige  

Följande är en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser i Sverige med anledning av Erbjudandet. 

Sammanfattningen avser endast fysiska personer och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i 

Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning vid tidpunkten 

för Erbjudandet och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen är inte avsedd att 

uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i samband med Erbjudandet. Den 

omfattar exempelvis inte: (i) aktier som innehas av handelsbolag eller som utgör lagertillgångar i 

näringsverksamhet, (ii) de särskilda reglerna för skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid 

kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som 

anses näringsbetingade, (iii) de särskilda reglerna som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är 

eller tidigare har varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana så kallade 

kvalificerade andelar i fåmansföretag, eller (iv) aktier eller andra delägarrätter som förvaras på ett så 

kallat investeringssparkonto och som omfattas av särskilda regler om schablonbeskattning. Särskilda 

skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag och 

försäkringsföretag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. 

Varje innehavare av aktier bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de 

specifika konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av 

utländska regler och dubbelbeskattningsavtal. 

Skattekonsekvenser i Sverige vid avyttring av aktier i Xintela 

För aktieägare i Xintela som accepterar Erbjudandet och därmed avyttrar sina aktier i Xintela kan en 

skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust uppkomma. Kapitalvinsten eller 

kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för 

försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för alla delägarrätter av samma 

slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av 

marknadsnoterade aktier, som till exempel aktier i Xintela, får omkostnadsbeloppet alternativt 

bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för 

försäljningsutgifter. 

Fysiska personer 

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom 

ränteintäkter, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget 

kapital är 30 procent. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier, såsom aktierna i Xintela, och 

andra marknadsnoterade delägarrätter kan kvittas fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier, 

marknadsnoterade och onoterade, samt andra marknadsnoterade delägarrätter som realiseras 

samma år, förutom mot andelar i värdepappersfonder och specialfonder som endast innehåller 

svenska fordringsrätter s.k. räntefonder. Kapitalförluster på aktier eller andra delägarrätter som inte 

kan kvittas på detta sätt får dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget 

kapital. Om ett underskott uppkommer i inkomstslaget kapital ett visst år medges skattereduktion 

mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt och kommunal 

fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte 

överstiger 100 000 kr och med 21 procent av återstående del. Ett sådant underskott kan inte sparas 

till senare beskattningsår. 
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Aktiebolag 

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktig utdelning och kapitalvinst, som inkomst 

av näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. 

Avdragsgilla kapitalförluster på aktier eller andra delägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga 

kapitalvinster på sådana värdepapper. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, 

kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt 

föreligger mellan bolagen. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas och kvittas 

mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår 

utan någon begränsning i tiden. 

Särskilda skattefrågor för aktieinnehavare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 

Innehavare av aktier som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från 

ett fast driftställe i Sverige till vilket de avyttrade aktierna är hänförliga kommer normalt sett inte att 

vara föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige med anledning av Erbjudandet. Sådana innehavare 

kan dock vara föremål för beskattning i sina respektive hemviststater.  

Fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige kan vara föremål för svensk 

kapitalvinstbeskattning vid avyttringen av aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår då 

avyttringen sker, eller under de föregående tio kalenderåren, har varit bosatta i Sverige eller 

stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denna regel kan vara begränsad genom 

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och andra länder.  
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Adresser 

XINTELA AB 

Medicon Village  

223 81 Lund 

Tel: +46 (0)275 65 00 

www.xintela.se 

 

FLERIE INVEST AB 

Skeppsbron 16  

111 30 Stockholm 

Tel: +46 (0)76 131 01 27 

www.flerie.com 

 

EUROCLEAR SWEDEN AB  

Box 191 

101 23 Stockholm 

Besöksadress: Klarabergsviadukten 63 

Tel: +46(0)8 402 90 00 

www.euroclear.com/sweden/sv 

 

HAGBERG & ANEBORN FONDKOMMISSION AB 

Valhallavägen 124 

114 41 Stockholm 

Tel: +46 (0)8 408 933 50 

www.hagberganeborn.se  

 

SETTERWALLS ADVOKATBYRÅ AB 

Box 1050 

Sturegatan 10 

114 36 Stockholm 

101 39 Stockholm 

http://www.hagberganeborn.se/
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www.setterwalls.se  

http://www.setterwalls.se/

