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VIKTIG INFORMATION 

Allmänt 
Flerie Invest AB, org.nr. 556856-6615 (”Budgivaren” eller ”Flerie”) har lämnat ett kontant budpliktserbjudande (”Erbjudandet”) avseende 
samtliga aktier i Toleranzia AB, org.nr. 556877-2866 (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) i enlighet med de villkor som anges i denna 
erbjudandehandling (”Erbjudandehandlingen”).  
 
Erbjudandet, och de eventuella avtal som ingås mellan Budgivaren och Toleranzias 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 13-20 i Erbjudandehandlingen är baserad på information som har offentliggjorts av Toleranzia. 
Budgivaren garanterar inte och tar inget ansvar för att informationen om Toleranzia 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 och härrör, såvitt avser de delar som avser Toleranzia, från Toleranzias 
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 Toleranzia är baserat på 110 315 231 aktier, vilket är det totala antalet 
utgivna aktier i Toleranzia.  
 
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 Fleries 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 Toleranzia 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 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 rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i 
Sverige om Flerie, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.  
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Erbjudandet i sammandrag 

Vederlag: 1,02 SEK kontant för varje i aktie i Toleranzia (”Erbjudandevederlaget”)1 

Acceptperiod: 16 november 2022 – 14 december 2022 

Beräknad likviddag: omkring 21 december 2022 

 

Finansiell kalender för Toleranzia 

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2022 lämnas 24 februari 2023 

 

Toleranzias aktie 

ISIN-kod: SE0007438577 

Kortnamn: TOL 

Marknad: Nasdaq First North Growth Market 

 

 

 

 

 

 
1 Om Toleranzia 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 eller Budgivaren  avser Flerie Invest AB, organisationsnummer 556856-6615 

Erbjudandet 
 

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

Erbjudandehandling 
 

avser denna erbjudandehandling som upprättats med anledning av 
Erbjudandet.  

Erbjudandevederlag 
 

avser 1,02 kronor kontant för varje aktie i Toleranzia. 

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 Toleranzias 
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 
 

Toleranzia eller Bolaget 
 

avser Toleranzia AB (publ), organisationsnummer 556877-2866. 

TSEK 
 

avser tusen svenska kronor. 
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Erbjudande till aktieägarna i Toleranzia 

Inledning 

Flerie har den 2 november 2022 förvärvat 446 009 aktier i Toleranzia. Efter förvärvet äger Flerie 

33 539 040 aktier i Toleranzia, motsvarande cirka 30,4 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. 

Flerie kontrolleras indirekt av Thomas Eldered. 

”Flerie är Toleranzias största ägare och vi har ett starkt långsiktigt intresse i bolaget. Mot bakgrund av 

lovande framsteg i Toleranzias läkemedelsutveckling såg vi en attraktiv möjlighet att ytterligare öka 

vårt ägande Toleranzia. Vi ser en betydande potential i bolagets projekt och ser med stort intresse 

fram emot fortsatta framsteg" säger Thomas Eldered, Flerie. 

Mot bakgrund av ovanstående offentliggjorde Budgivaren den 14 november 2022 klockan 08:30 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 erbjuder 1,02 SEK kontant för varje aktie i Toleranzia.2  

• Det erbjudna vederlaget representerar en rabatt om cirka 6,8 procent jämfört med 

stängningskursen för Toleranzias aktie på Nasdaq First North Growth Market om 1,095 SEK 

den 11 november 2022, den sista handelsdagen innan offentliggörandet av Erbjudandet.  

• Det erbjudna vederlaget representerar en premie om cirka 0,7 procent jämfört med den 

genomsnittliga volymvägda betalkursen för Toleranzias aktie om 1,013 SEK under de senaste 

20 handelsdagarna fram till och med den 11 november 2022.  

• Jämfört med stängningskursen om 0,998 SEK per aktie i Toleranzia den 1 november 2022, den 

sista handelsdagen före offentliggörandet av budpliktsskyldigheten, innebär Erbjudandet en 

premie om cirka 2,2 procent.  

Erbjudandets totala värde 

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 78,3 MSEK vilket innebär att Toleranzia värderas till 

cirka 112,5 MSEK.3   

Erbjudandets finansiering  

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

inte villkorat av något finansieringsvillkor. 

 

 

 
2 Om Toleranzia 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 110 315 231 utestående aktier varav 33 539 040 aktier innehas av Flerie.  
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Motiven till Erbjudandet 

Erbjudandet lämnas på grund av den budplikt som uppkommit genom att Budgivaren den 2 

november 2022 förvärvat 446 009 aktier i Toleranzia, vilket inneburit att Flerie därefter kontrollerar 

sammanlagt 33 539 040 aktier i Toleranzia, motsvarande cirka 30,4 procent av samtliga aktier och 

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

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. 

Vissa närstående parter 

Thomas Eldered är indirekt ägare och styrelseledamot i Flerie och har i egenskap därav deltagit i 

Fleries förberedelser av Erbjudandet. Thomas Eldered är också styrelseledamot i Toleranzia. I 

enlighet med Takeover-reglerna har Thomas Eldered inte deltagit och kommer inte att delta i 

Toleranzias handläggning av eller beslut avseende Erbjudandet. 

Dessa omständigheter medför även att avsnitt IV i Takeover-reglerna är tillämpligt på Erbjudandet, 

vilket innebär att acceptperioden ska vara minst fyra veckor och att Toleranzia ska inhämta och 

offentliggöra ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) avseende aktierna i bolaget från 

oberoende expertis. 

Fleries aktieägande i Toleranzia 

Per dagen för offentliggörandet av Erbjudandet och Erbjudandehandlingen kontrollerar Budgivaren 

33 539 040 aktier i Toleranzia, vilket motsvarar cirka 30,4 procent av antalet utestående aktier och 

röster i Bolaget. Som inledningsvis angetts förvärvade Budgivaren 446 009 aktier i Toleranzia till en 

kurs om 1,00 kronor den 2 november 2022. Flerie har vidare förvärvat 190 000 aktier i Toleranzia till 

en kurs om 1,02 kronor den 21 juni 2022. Utöver nämnda förvärv har varken Flerie eller dess 

närstående förvärvat eller ingått något avtal om att förvärva några Toleranzia-aktier eller finansiella 

instrument som ger finansiell exponering motsvarande ett innehav i Toleranzia-aktier under den 

sexmånadersperiod som förekommit offentliggörandet av Erbjudandet. 

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

överenskommelser om att förvärva, aktier i Toleranzia 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 av styrelsen i Toleranzia och fairness opinion 

Styrelsen i Toleranzia förväntas, i enlighet med Takeover-reglerna, offentliggöra sitt uttalande om 

Erbjudandet samt ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) senast två veckor före 

utgången av acceptperioden för Erbjudandet. 

Delårsrapport  

Den 28 oktober 2022 offentliggjorde Toleranzia sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 

september 2022. Rapporten återges i sin helhet på sidorna 27-38. 
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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 i samband med Erbjudandet. 

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 förvärvat aktier i 

Toleranzia och dess ägande efter förvärvet därmed uppgår till 30,4 procent av antalet aktier och 

röster i Bolaget. 

Erbjudandet motiveras inte av någon ambition att förvärva Toleranzia. Budgivaren planerar inte att 

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

planeras några förändringar med avseende på Toleranzias 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. Styrelsen i Budgivaren försäkrar att, såvitt 

styrelsen känner till, uppgifterna i Erbjudandehandlingen beträffande Budgivaren överensstämmer 

med faktiska förhållanden. 

 

Stockholm den 15 november 2022 

Flerie Invest AB 

Styrelsen 
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Villkor och anvisningar 

Erbjudandet 

Flerie erbjuder 1,02 SEK kontant för varje aktie i Toleranzia. Det sammanlagda Erbjudandevederlaget 

uppgår till ca 78,3 MSEK och Erbjudandet innebär att Toleranzia värderas till ca 112,5 MSEK baserat 

på 110 315 231 utestående aktier i Toleranzia. 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 Toleranzia vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och 

som önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 16 november 2022 till och 

med 14 december 2022 klockan 17.00 underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt 

fastställt formulär till: 

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB 
Ärende: Toleranzia  
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 14 december 2022.  

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

Förvaltarregistrerat innehav 

Aktieägare i Toleranzia 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 Toleranzia 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 

Toleranzia när dessa ska levereras till Flerie. 

Erbjudandehandling och anmälningssedel 

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

ovan. Erbjudandehandlingen finns även tillgänglig på Fleries webbplats www.flerie.com. 
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Erbjudandehandlingen kommer även skickas med vanlig post utan kostnad till de aktieägare i 

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

Rätt till förlängning av Erbjudandet 

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 16 november 2022 till och med den 14 

december 2022. Flerie förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen i Erbjudandet. Meddelande 

om sådan förlängning kommer att offentliggöras av Flerie 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 

Toleranzia inte har rätt att återkalla lämnade accepter av Erbjudandet.  

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

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

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

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

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

aktier i Toleranzia som inbokats på det nyöppnade spärrade VP-kontot. 

Redovisning av likvid 

Redovisning av likvid kommer att ske omkring den 21 december 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 Toleranzia 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 Toleranzia 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 Toleranzia 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 Toleranzia kan Budgivaren komma att påkalla tvångsinlösen av resterande 

aktier i Toleranzia i enlighet med tillämpliga regler i aktiebolagslagen (2005:551). Budgivaren avser i 

sådana fall även att verka för att aktierna i Toleranzia 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 

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 
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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 samt Erbjudandets finansiering 

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

huvudkontor på adressen Skeppsbron 16, 111 30, Stockholm. Flerie ägs indirekt av Thomas Eldered. 

Flerie 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 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 har varit ägare i Toleranzia sedan 2021.  

Finansieringen av Erbjudandet sker genom befintliga medel. 

Flerie 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 Toleranzia 

Informationen avseende Toleranzia på sidorna 13-20 i denna Erbjudandehandling har upprättats av 

Flerie och är hämtad från Toleranzias årsredovisning 2021, Toleranzias delårsrapport för perioden 

januari-september 2022 samt Toleranzias webbplats, www.toleranzia.se, om inte annat anges. 

Verksamheten i korthet 

Toleranzia är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets 

egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar). Läkemedlen, som 

riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande 

behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller 

botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna 

orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och 

muskelsjukdomen myastenia gravis, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill 

arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget 

utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar och för 

båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential.  

Parallellt med detta bedriver Bolaget även akademiska och kommersiella samarbeten och utvärderar 

kontinuerligt nya spjutspetsteknologier inom autoimmuna orphan-sjukdomar, som ett sätt att 

maximera värdet i projekten. 

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

Om myastenia gravis 

Vid myastenia gravis går immunförsvaret till attack mot acetylkolinreceptorerna i kroppens muskler. 

Dessa receptorer är proteiner som utgör relästationer för nervsignaler till musklerna. När de angrips 

störs överföringen av elektriska impulser, vilket leder till allvarlig muskelsvaghet. Patienternas 

symtom börjar ofta smygande, men med tiden uppkommer en rad problem som inverkar kraftigt på 

deras dagliga liv. Man kan få svårt att tugga och svälja samt besvär med andningen som gör alla typer 

av fysisk aktivitet alltmer ansträngande. Nedsatt förmåga att kontrollera muskulatur som reglerar 

tarmtömning och urinavgång upplevs som ett stort socialt handikapp och vid svåra andningsproblem 

kan tillståndet bli livshotande. 

I EU och USA lever idag cirka 200 000 människor med sjukdomen, som främst drabbar kvinnor och 

oftast debuterar redan vid 20–40 års ålder. Den behandling som står till buds har begränsad effekt 

och är förknippad med biverkningar som i sig påverkar patienternas livskvalitet negativt. 

Om ANCA-vaskulit 

ANCA-vaskulit är en sällsynt sjukdom som uppkommer när kroppens immunförsvar felaktigt angriper 

ett protein i vita blodkroppar. Detta leder till att de vita blodkropparna aktiveras, vilket orsakar 

omfattande inflammation i blodkärlen. Detta kan i sin tur ge upphov till allvarliga skador på njurar, 

lungor och andra livsnödvändiga organ. Symtomen varierar beroende på vilka organ som skadas mest 

– patienterna kan bland annat drabbas av svår njursvikt och andningsproblem. 

I Europa och USA lever idag cirka 115 000 människor med sjukdomen, som, liksom myastenia gravis, 

saknar effektiv och säker behandling. 
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Strategi  

Toleranzias interna verksamhetsfokus ligger på preklinisk- och tidig klinisk forskning och utveckling, 

parallellt med affärsutveckling för att hitta lämplig partner för kommersialisering. Fortsatt klinisk 

utveckling och kommersialisering kommer att ske i partnerskap med ledande läkemedelsföretag. 

2022 i korthet 

• Under första kvartalet vidtog Toleranzia åtgärder och säkrade tillgången till det 

reningsmaterial som krävs för att fullfölja uppskalningen av produktionen och den storskaliga 

tillverkningen av läkemedelskandidaten TOL2. Materialbristen, orsakad av tillverkningen av 

Covid-19 vaccin, ledde tidigare till en stor osäkerhet om när den första satsen av TOL2 för 

den kliniska studien skulle kunna produceras. I och med att Bolaget fann ytterligare en 

leverantör och beställde, åt produktionspartnern 3P Biopharmaceuticals, allt det 

reningsmaterial som behövdes för den storskaliga tillverkningen, stärktes förutsättningarna 

för att kunna starta studien under andra halvan av 2023 i enlighet med den kommunicerade 

tidplanen. 

• Under andra kvartalet publicerades Toleranzias positiva resultat, vilka påvisar ett 

terapeutiskt proof-of-concept i en preklinisk sjukdomsmodell för Bolagets längst framskridna 

läkemedelskandidat TOL2 mot den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis, i den 

vetenskapliga tidskriften Frontiers in Immunology. 

• Ett forskningskonsortium där Toleranzia deltar som industripartner beviljades stöd från 

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Projektet kommer att 

stödja Toleranzias läkemedelsutveckling genom att undersöka grundläggande mekanismer 

för vaskulär inflammation i Bolagets modeller för autoimmunitet, samt effekten av 

terapeutisk intervention på markörer för inflammation. 

• Toleranzia deltog vid The 14th MGFA International Conference on Myasthenia And Related 

Disorders som anordnas vart femte år av Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA). 

• Under tredje kvartalet inledde Toleranzia ett samarbete med Dr Amy Rosenberg, tidigare 

chef för avdelningen för terapeutiska proteiner vid FDA, för att erhålla regulatorisk 

rådgivning. 

• Torbjörn Sannerstedt utsågs till ny Chief Financial Officer (CFO). 

• Toleranzia och 3P Pharmaceuticals, bolagets kontraktstillverkningspartner, inledde 

tillverkningen av den första pilot-batchen av TOL2 där alla process-steg genomförs i stor 

skala. 

Finansiell historik i sammandrag  

Nedanstående historiska finansiella information avseende Toleranzia presenteras för räkenskapsåren 

2021 – 2019. Informationen är hämtad från Toleranzias reviderade årsredovisningar för 

räkenskapsåren 2021–2019 samt Bolagets ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 

september 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). 

Toleranzias årsredovisningar samt delårsrapporter finns tillgängliga på Bolagets hemsida 

www.toleranzia.se. Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2022 återfinns även i sin 

helhet på sidorna 27-38 i Erbjudandehandlingen.  
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TOLERANZIA AB RESULTATRÄKNING I 
SAMMANDRAG (Belopp i kr)   2021 2020 2019 

     
Nettoomsättning  - - - 
Aktiverat arbete för egen räkning  27 116 062 12 141 907 5 989 802 
Övriga rörelseintäkter  577 512 852 730 959 635 

  27 693 574 12 994 637 6 949 437 
     
Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader  -29 810 635 -14 560 977 -8 640 342 
Personalkostnader  -4 148 688 -3 327 033 -3 495 458 
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -15 998 -19 776 -2 369 000 

Rörelseresultat   -6 281 747 -4 913 149 -7 555 363 
     
Resultat från finansiella poster     

Ränteintäkter  67 588 18 860 13 085 
Räntekostnader  -34 853 -148 -17 427 

Resultat efter finansiella poster  -6 249 012 -4 894 437 -7 559 705 
     
Resultat före skatt   -6 249 012 -4 894 437 -7 559 705 
     
Skatt på årets resultat  - - - 

Årets resultat  -6 249 012 -4 894 437 -7 559 705 
     
     

TOLERANZIA AB RESULTATRÄKNING I 
SAMMANDRAG (TKR)   Q3 2022 Q3 2021 

     
Nettoomsättning   - - 
Aktiverat arbete för egen räkning   2 350 7 319 
Övriga rörelseintäkter   59 - 

   2 409 7 319 
     
Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader   - 3 331 - 8 019 
Personalkostnader   - 1 211 - 820 
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   - 4 - 4 

Rörelseresultat   - 2 137 - 1 524 
     
Resultat från finansiella poster     

Ränteintäkter   20 - 
Räntekostnader   - 4 - 

Resultat efter finansiella kostnader   - 2 121 - 1 524 
     
Resultat före skatt   - 2 121 - 1 524 
     
Skatt på periodens resultat   - - 

Periodens resultat   - 2 121 - 1 524 
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TOLERANZIA AB BALANSRÄKNING I 
SAMMANDRAG (Belopp i kr)   

2021- 
12-31 

2020- 
12-31 

2019- 
12-31 

     
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  54 770 593 28 456 537 17 019 078 
Patent  68 136 68 136 44 578 

  54 838 729 28 524 673 17 063 656 
Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer  61 288 77 286 17 126 

  61 288 77 286 17 126 
     

Summa anläggningstillgångar  54 900 017 28 601 959 17 080 782 
     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     

Aktuell skattefordran  58 168 113 104 103 602 
Övriga fordringar  386 588 346 648 376 705 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter  606 441 362 820 232 977 

  1 051 197 822 572 713 284 
     
Kassa och bank  76 278 376 43 151 051 20 857 854 
     
Summa omsättningstillgångar  77 329 573 43 973 623 21 571 138 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  132 229 590 72 575 582 38 651 920 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     

Bundet eget kapital     
Aktiekapital  13 789 404 6 793 255 2 524 303 
Fond för utvecklingsavgifter  52 946 221 26 632 165 15 171 148 

  66 735 625 33 425 420 17 695 451 
Fritt eget kapital     
Överkursfond  153 770 259 94 475 662 60 913 959 
Balanserad vinst eller förlust  -86 291 651 -55 083 158 -36 062 436 
Årets resultat  -6 249 012 -4 894 437 -7 559 705 

  61 229 596 34 498 067 17 291 818 
     

Summa eget kapital  127 965 221 67 923 487 34 987 269 
     
Långfristiga skulder     

Övriga långfristiga skulder  850 000 850 000 855 208 

  850 000 850 000 855 208 
     
Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  2 383 440 1 779 018 1 742 165 
Övriga kortfristiga skulder  156 324 126 015 103 169 
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Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter  874 605 1 897 062 964 109 

  3 414 369 3 802 095 2 809 443  
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  132 229 590 72 575 582 38 651 920 
     
     

TOLERANZIA AB BALANSRÄKNING I 
SAMMANDRAG (TKR)    Q3 2022 Q3 2021 

     
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för 
utvecklingsverksamheten   76 777 49 018 
Patent   68 68 

   76 845 49 086 
Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer   49 65 

   49 65 
     

Summa anläggningstillgångar   76 894 49 151 
     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     

Aktuell skattefordran   100 162 
Övriga fordringar   914 990 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter   477 331 

   1 491 1 483 
     
Kassa och bank   47 583 86 110 
     
Summa omsättningstillgångar   49 074 87 593 
     

SUMMA TILLGÅNGAR   125 968 136 744 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     

Bundet eget kapital     
Aktiekapital   13 789 9 812 
Pågående nyemission   - 3 977 
Fond för utvecklingsavgifter   74 952 47 194 

   88 741 60 983 
Fritt eget kapital     
Överkursfond   153 770 153 770 
Balanserad vinst eller förlust   - 114 547 - 80 539 
Periodens resultat   - 6 410 - 4 523 

   32 813 68 708 
     

Summa eget kapital   121 554 129 691 
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Långfristiga skulder     

Övriga långfristiga skulder   850 850 

   850 850 
     
Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder   1 908 4 991 
Övriga kortfristiga skulder   90 74 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter   1 566 1 138 

   3 564 6 203 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   125 968 136 744 
          
     

KASSAFLÖDESANALYS I 
SAMMANDRAG (Belopp i kr)   2021 2020 2019 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 849 365 -3 991 297 -4 432 966 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -26 314 056 -11 540 953 -5 925 707 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   66 290 746 37 825 447 14 899 426 
Årets kassaflöde   33 127 325 22 293 197 4 540 753 
Likvida medel vid årets början  43 151 051 20 857 854 16 317 101 

Likvida medel vid årets slut  76 278 376 43 151 051 20 857 854 
     
     

KASSAFLÖDESANALYS I 
SAMMANDRAG (TKR)   Q3 2022 Q3 2021 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   - 2 595 - 916 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   - 2 350 - 7 113 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   - 66 291 
Periodens kassaflöde   - 4 945 58 262 
Likvida medel vid periodens början   52 528 27 848 

Likvida medel vid periodens slut     47 583 86 110 
          

NYCKELTAL I SAMMANDRAG (TKR)   
2021- 
12-31 

2020- 
12-31 

2019- 
12-31 

Soliditet (%)  96,8 93,6 90,5 
Utdelning  - - - 
     
     

NYCKELTAL I SAMMANDRAG (TKR)   Q3 2022 Q3 2021 

Soliditet (%)   96,5 94,8 
Utdelning   - - 
     
           

Toleranzias aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet 

TOL. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 13 789 403,8750 SEK, fördelat på 110 315 231 

aktier, envar med ett kvotvärde om 0,125 SEK. Aktierna är denominerade i SEK och har emitterats i 

enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och är fritt överlåtbara. Enligt 

Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 6 793 200 SEK och inte överstiga 27 172 800 
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SEK, fördelat på lägst 54 345 600 aktier och högst 217 382 400 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. Samtliga aktier berättigar till en röst och har lika rätt till andel i 

bolagets tillgångar och vinst. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget kan endast 

ändras enligt de förfaranden som följer av aktiebolagslagen.  

Emissionsbemyndigande 

Årsstämman den 3 juni 2022 beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, 

teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med villkoren nedan.  

Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om 

nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna. 

Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor 

som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid 

emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med 

stöd av bemyndigandet i denna punkt ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av 

bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. 

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

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

konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat 

fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, 

eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller 

utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt ska vara begränsat till 20 procent av vid var 

tid utestående antal aktier. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till 

marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet 

ska vara att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller 

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

anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. 

Årsstämman bemyndigade vidare styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt 

förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade 

besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten. 

Utdelningspolicy 

Toleranzia har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning. Toleranzia befinner 

sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling. 

Aktieägaravtal 

Toleranzias årsredovisning för räkenskapsåret 2021 nämner inga befintliga avtal mellan större 

aktieägare i Toleranzia eller mellan större aktieägare och Toleranzia. 

Väsentliga avtal 

Toleranzias årsredovisning för räkenskapsåret 2021 nämner inga väsentliga avtal vilka Toleranzia är 

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

förändras som ett resultat av ett offentligt uppköpserbjudande.  
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Central värdepappersförvaring 

Aktierna i Toleranzia 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 SE0007438577.  

Egna aktier 

Toleranzia innehar inga egna aktier. 

Tio största aktieägarna i Toleranzia per den 30 september 2022 

Per den 30 september 2022 uppgick antalet registrerade aktieägare i Toleranzia till 1 856. De tio största 

aktieägarna i Toleranzia per den 30 september 2022 listas nedan.  

Namn  Kapital % Röster %  

Flerie Invest AB  30,00 30,00 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension  6,86 6,86 
Nordnet Pensionsförsäkring AB   5,58 5,58 
Bergström, Niklas Tobias  3,61 3,61 
Berger, Gunvald  2,67 2,67 
Flodberg, Måns Ola  2,45 2,45 
GU Ventures AB  2,39 2,39 
S & B Christensen AB  1,95 1,95 
Nordea Livförsäkring Sverige AB   1,66 1,66 
Nordic Tender AB  1,37 1,37 
Övriga aktieägare  41,46 41,46 

Totalt  100,00 100,00 
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Bolagsordning för Toleranzia AB (org. nr 556877-2866) 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Toleranzia AB. Bolaget är publikt (publ). 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun. 

§ 3 Verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kommersiell exploatering av teknologi för att 

utveckla behandlingsmetodik och diagnostiska verktyg inom fältet autoimmuna sjukdomar och allergi 

samt därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital  

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 793 200 kronor och högst 27 172 800 kronor.  

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 54 345 600 och högst 217 382 400 stycken. 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter. 

§ 7 Revisor 

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 

skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag. 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på 

bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av 

Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri. 

§ 9 Insamling av fullmakter och poströstning 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket 

aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna 

utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. 

§ 10 Anmälan till stämma 

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 

kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i 

kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän heldag, lördag, 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan. 

§ 11 Årsstämma 

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 
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1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordningen. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen; 

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och 

revisorssuppleanter. 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 

10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och 

eventuella revisorssuppleanter. 

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 12 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 13 Avstämningsförbehåll 

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

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll). 
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Toleranzias styrelse, ledning och revisor 

Styrelse 

Ann-Charlotte Rosendahl 

Styrelseordförande 

Ann-Charlotte Rosendahl, född 1963, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2020. Rosendahl har över 

20 års erfarenhet av utveckling, kommersialisering och lansering av läkemedel på den internationella 

scenen. Hon har haft ledande befattningar inom MSD, AstraZeneca och Roche, och har bott och 

arbetat i USA och Schweiz under ett antal år. Hon har också erfarenhet av strategiskt och operativt 

arbete inom bioteknik samt affärsutveckling och styrelsearbete. 

Innehav i Toleranzia: 18 750 aktier (eget ägande) 

 

Thomas Eldered  

Styrelseledamot 

Thomas Eldered, född 1960, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2021. Eldered är civilingenjör i 

industriell ekonomi och medgrundare till Recipharm AB, där han under perioden 2008–2021 var 

verkställande direktör. Han är för närvarande styrelseordförande i Amarna Therapeutics BV och 

Prokarium Ltd, samt styrelseledamot i bland annat Buzzard Pharmaceuticals AB, Chromafora AB, 

Flerie Invest AB, Flerie Participation AB, Kahr Medical Ltd, Nanologica AB, Provell Pharmaceutical LLC, 

Recipharm AB och Sixera Pharma AB. 

Innehav i Toleranzia: 33 539 040 aktier (via närståendes ägande) 

 

Maarten Kraan  

Styrelseledamot 

Maarten Kraan, född 1961, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2018. Kraan, MD, PhD, är utbildad 

som klinisk immunolog och reumatolog och har utfört många kliniska försök med många 

framgångsrika läkemedel. Kraan började i läkemedelsindustrin 2003 och har arbetat i flera företag 

såsom Schering-Plough, Bristol-Myers-Squibb, Roche-Genentech och AstraZeneca. Han har haft olika 

positioner inom forskning, klinisk utveckling och ”medical affairs”. Han har publicerat en rad artiklar 

om translationell medicin och är adjungerad professor i reumatologi vid Sahlgrenska akademin inom 

Göteborgs universitet. 

Innehav i Toleranzia: 232 142 aktier (eget ägande) 

 

Eva Lindgren  

Styrelseledamot 

Eva Lindgren, född 1950, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2018. Lindgren är civilekonom med 

examen motsvarande pol.mag, och har 40 års erfarenhet i läkemedelsbranschen genom olika 

befattningar på AstraZeneca inom till exempel projekt- och företagsledningsfrågor, 
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läkemedelsutveckling (varav hon har lett två lyckade läkemedelsprojekt till marknad och 

blockbusternivå), internationell marknadsföring och public private partnership med andra 

läkemedelsbolag och Europa Kommissionen. Hon är även styrelseledamot i bland annat IRLAB 

Therapeutics, Kulturtubskoncernen och Lorensbergsteatern. 

Innehav i Toleranzia: 30 868 aktier (eget ägande) 

 

Jan Mattsson 

Styrelseledamot 

Jan Mattsson, född 1964, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2020. Mattsson, PhD, har mer än 25 

års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Jan är en av grundarna av Albireo Pharma, ett bolag 

noterat på amerikanska NASDAQ, som fokuserar på orphan-leversjukdomar och där han för 

närvarande är Chief Scientific Officer och VD. Innan han startade Albireo 2008 innehade han olika 

ledande befattningar inom forskning och utveckling på AstraZeneca. Jan har erfarenhet av forskning 

och utveckling under alla faser av läkemedelsutveckling inom ett antal terapiområden men också 

inom internationell affärs- och företagsutveckling. 

Innehav i Toleranzia: 10 322 aktier (eget ägande) 

 

Kristian Sandberg 

Styrelseledamot 

Kristian Sandberg, född 1961, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2017. Sandberg är docent i 

immunologi och en erfaren ledare inom läkemedelsindustrins forskning och utveckling. Sandberg har 

arbetat på AstraZeneca i över 20 år i olika funktioner, primärt med projektledning. Han har 

erfarenhet av utveckling av både proteinläkemedel och konventionella små molekyler från idé till 

kliniska fas II-studier, både inom terapiområdet neuroscience och respiratoriska, inflammatoriska och 

autoimmuna sjukdomar. Sandberg är även verksam som forskare på Karolinska Institutet och har haft 

olika uppdrag inom Stiftelsen för Strategisk Forskning. Sedan 2015 leder Sandberg verksamheten vid 

SciLifeLabs läkemedelsplattform vid Uppsala universitet, vars uppdrag är att stödja 

läkemedelsforskning i Sverige. 

Innehav i Toleranzia: 116 071 aktier (eget ägande) 

 

Anders Waas 

Styrelseledamot 

Anders Waas, född 1957, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2017. Waas har mer än 25 års 

erfarenhet från läkemedels-, bioteknisk och medicinteknisk industri innefattande global 

affärsutveckling, kommersialisering och produktutveckling. Som tidigare Vice President Business 

Development för CV Therapeutics, USA, har han mångårig kommersiell och affärsutvecklings-

erfarenhet från den amerikanska marknaden. Inom AstraZeneca har Waas innehaft ett flertal seniora 

positioner och bl.a. varit ansvarig för kommersiell produktstrategi och global produktlansering inom 

hjärta-kärl, metabolism och mage-tarmområdena. Han har också varit globalt ansvarig för 

affärsutveckling inom metabolism och hjärta-kärl. Waas har även erfarenhet från medicinteknisk 
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produktutveckling och kommersialisering från sin tid på WL Gore & Associates. Närmast kommer 

Waas från posten som VD för TikoMed. 

Innehav i Toleranzia: 0 aktier 

 

Klementina Österberg 

Styrelsesuppleant 

Klementina Österberg, född 1975, är styrelsesuppleant i Toleranzia sedan 2018 och var dessförinnan 

styrelseledamot i Toleranzia sedan 2012. Österberg är VD för GU Ventures AB, Göteborgs universitets 

holdingbolag som driver en inkubator och investerar i kommersialiseringen av innovationer. 

Österberg har examen i företagsekonomi och arbetar aktivt med finansiering, företagsetableringar 

och bolagsledning i företagen inom GU Ventures ABs sfär. Tidigare uppdrag inkluderar 

affärsplantävlingen Venture Cup, olika Volvobolag, Daimler Chrysler och Geveko Industries. 

Innehav i Toleranzia: 2 642 425 aktier (eget ägande och via närståendes ägande) 

 

Ledning 

Charlotte Fribert 

Cheif Executive Officer, CEO 

Charlotte Fribert, född 1967, har studerat medicin på Karolinska Institutet och på Pierre och Marie 

Curie Universitetet på Sorbonne i Paris, varifrån hon också erhållit en PhD i immunologi och 

bioteknologi. Innan Fribert började på Toleranzia arbetade hon som Project Director inom 

läkemedelsutveckling på AstraZeneca i Mölndal. Dessförinnan grundade, utvecklade och drev hon 

Epixis SA, ett vaccin-utvecklingsbolag baserat i Paris, vilket hon framgångsrikt sålde till VBI Vaccines 

Inc i USA. Fribert har därmed stor erfarenhet såväl inom Toleranzias terapiområde som inom effektiv 

utveckling av mindre life science bolag. CEO sedan 2016. 

Innehav i Toleranzia: 63 639 aktier (via eget och närståendes ägande) 

 

Björn Löwenadler  

Chief Business Officer, CBO 

Björn Löwenadler, född 1952, har en PhD i molekylär immunologi vid Karolinska Institutet. 

Löwenadler har lång erfarenhet från prekliniska och tidiga kliniska läkemedelsprojekt och externa 

samarbeten genom olika befattningar inom Biotech och Big Pharma FoU, vilka bland andra innefattar 

chef för molekylärbiologi på Pharmacia, chef för Discovery Research Biovitrum, CSO inom Arexis AB 

och chef med ansvar inom Discovery Sciences och för externa samarbeten på AstraZeneca FoU. 

Löwenadler är knuten till bolaget som konsult. CBO sedan 2016. 

Innehav i Toleranzia: 31 021 aktier (via närståendes ägande) 
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Vidar Wendel-Hansen  

Chief Medical Officer, CMO 

Vidar Wendel-Hansen, född 1959, är läkare med doktorsgrad i medicinsk vetenskap vid Karolinska 

Institutet. Wendel-Hansen har omfattande erfarenhet inom både preklinisk och klinisk 

läkemedelsutveckling med fler än 20 år i branschen. Han har arbetat som medicinsk chef i både 

mindre bioteknikföretag och större läkemedelsbolag, bland annat som nordisk medicinsk chef vid 

Gilead Sciences och medicinsk chef för Novartis Sverige AB. Därutöver har Wendel-Hansen också 

arbetat som klinisk utredare vid Läkemedelsverket. CMO sedan 2018. 

Innehav i Toleranzia: 0 aktier 

 

Torbjörn Sannerstedt 

Chief Financial Officer, CFO 

Torbjörn Sannerstedt, född 1960, har efter sina studier på Handelshögskolan i Göteborg arbetat som 

CFO/ekonomichef i privata bolag, private equity bolag och noterade bolag. Sannerstedt har varit CFO 

på bolagen AcadeMedia AB, Navamedic ASA och Halmstad Energi och Miljö AB och arbetar sedan 

2020 på konsultbasis. Sannerstedt har även varit VD på LMI Selcom och administrativ chef på 

Kinnasand AB. Han har också goda erfarenheter från styrelsearbete i tillväxtbolag. CFO sedan augusti 

2022. 

Innehav i Toleranzia: 0 aktier 

 

Revisor 

På årsstämman den 3 juni 2022 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att för tiden intill slutet 

av nästa årsstämma välja Ernst & Young AB, med Linda Sallander som huvudansvarig revisor, till 

revisor för Bolaget.   
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Delårsrapport
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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 Toleranzia 

För aktieägare i Toleranzia som accepterar Erbjudandet och därmed avyttrar sina aktier i Toleranzia 

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 Toleranzia, 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 Toleranzia, 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. 

Aktiebolag 

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

av näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. 
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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 

TOLERANZIA AB 

Arvid Wallgrens backe 20, 8 trappor  

413 46 Göteborg 

Tel: +46 (0)763-19 98 98 

www.toleranzia.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/

