Tillägg till prospekt avseende inbjudan att teckna units
och upptagande till handel av teckningsoptioner i Saniona AB på Nasdaq Stockholm
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Saniona AB (publ) org.nr
556962-5345 (”Saniona” eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 13 februari 2020 (FI-Dnr 19-24529)
och som offentliggjordes den 14 februari 2020 (”Prospektet”). Tilläggsprospektet som har
fått diarienummer 20-4042 är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.
Tilläggsprospektet upprättas med anledning av att Saniona den 18 februari 2020 offentliggjorde att Bolagets finanschef Thomas Feldthus kommer att lämna Bolaget samt att Bolaget samma dag offentliggjorde att Bolaget medgrundar migränbolaget Cephagenix.

Tillägg
Tillägg till avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning” på sidan 24 under sektionen ”Historik i korthet - 2020”; ytterligare två punkter läggs till i slutet av sektionen:


I februari meddelar Saniona att finanschefen Thomas Feldthus kommer att lämna
Bolaget och att rekrytering av ny USA-baserad finanschef inleds.



I februari meddelar Saniona att Bolaget medgrundar migränbolaget Cephagenix.

Tillägg till avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning” på sidan 25 under sektionen ”Organisation”;
nytt stycke i fetstilt enligt nedan:
ORGANISATION
Saniona AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget
Saniona A/S där den huvudsakliga verksamheten bedrivs samt det nybildade dotterbolaget Saniona, Inc. Saniona är baserat i Ballerup strax väster om Köpenhamn
där även forskningsanläggningen finns. Sammantaget hade Saniona per den 31
december 2019 24 anställda varav 19 arbetade i Sanionas forsknings- och utvecklingsverksamhet. Sanionas ledningsgrupp består av VD (CEO) Rami Levin,
Chief Scientific Officer (CSO) Jørgen Drejer och Chief Financial Officer (CFO) och
vice VD Thomas Feldthus. CEO leder arbetet av den dagliga verksamheten och
har mandat att verkställa beslut som antagits av styrelsen. CFO hanterar affärsfrågor för den dagliga driften inom finans, finansiering, investerarrelationer, juridik
och IT. Sanionas affärsutvecklingsverksamhet hanteras tillsammans av både CEO
och CFO. Bolagets CSO definierar Sanionas forskningsstrategi och har mandat att
genomföra forskningsprojekt. CSO ansvarar även för Sanionas vetenskapliga publikationer, underhåll och utveckling av Bolagets tekniska plattform och vetenskapliga nätverk.
I februari 2020 meddelade Saniona att Thomas Feldthus kommer att lämna
Bolaget. Thomas Feldthus kommer att vara kvar under en interimsperiod för

att säkerställa en smidig övergång och överföring av ansvar. Rekrytering av
ny finanschef har påbörjats.
Tillägg till avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” på sidan 47 under
sektionen ”Sammanfattning av information som offentliggjorts enligt MAR – Övriga regulatoriska offentliggöranden”; ytterligare en punkt läggs till inledningsvis under sektionen:


Den 18 februari 2020 meddelar Saniona att finanschefen Thomas Feldthus kommer att lämna Bolaget samt att rekrytering av ny, USA-baserad finanschef inleds.
Av pressmeddelandet framgår vidare att Thomas Feldthus kvarstår som finanschef under en interimsperiod till dess att ny CFO rekryterats.

Utöver ovanstående noteras att Bolaget den 14 februari 2020 i ett separat pressmeddelande offentliggjorde en mindre rättelse avseende att Prospektet innehöll en felaktig
ISIN-kod för BTU (Betald Tecknad Unit) och att rätt ISIN-kod för BTU är SE0013775269.

Övriga upplysningar
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och godkändes samt registrerades av Finansinspektionen
den 19 februari 2020 med diarienummer 20-4042. Tilläggsprospektet finns tillgängligt på
Bolagets hemsida; www.saniona.com/se och Sedermera Fondkommissions hemsida
www.sedermera.se.
Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på
annat sätt samtyckt till teckning av units i erbjudandet har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 21 februari 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Sedermera Fondkommission
på följande adress: Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö eller via issuingservices@sedermera.se. Investerare som anmält sig för teckning i erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver ej vidta några
åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas till Prospektet.
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