
Bästa aktieägare, 
Vi har nått en viktig milstolpe då vi efter ett långt utvecklingsarbete inleder en kommersialiseringsfas av vår produkt. 
Utvecklingsarbetet med ARTEBONE® Paste, ett nytt alternativ för behandling av bendefekter och läkningsproblem 
i ben, är nu avslutat och vi har pågående ansökningar om en CE-märkning i Europa och ett FDA-godkännande i 
USA. Dessa milstolpar kommer att möjliggöra att vi kan marknadsföra och sälja vår produkt. För att möjliggöra 
produktens kommersialisering, bjuder vi in våra aktieägare till en företrädesemission. 

Vår beprövade teknologi för bendefekter är nära en kommersialisering 
I februari berättade vi att den kliniska prövningen bevisat att ARTEBONE®-produkten fungerar lika bra för förbening 
i vristen som ett motsvarande bentransplantat från patienten. Vår produkt är mer kostnadseffektiv och även säkrare 
än denna allmänt tillämpade vårdform. Vi anser oss därför vara konkurrenskraftiga efter COVID-19-pandemin, då 
man på en global nivå inom sjukvården letar efter kostnadseffektivare lösningar med hög kvalitet och produktivitet.  

Samtidigt som COVID-19-pandemin påverkar de flestas vardag och affärsverksamhet överlag, har den inte 
på ett väsentligt sätt påverkat vårt arbete. I linje med vår strategi har vi jobbat med målsättningen att nå en 
kommersialisering av vår produkt. Vi är redo att skicka in en ansökan om CE-märkning så snart licensmyndigheten är 
redo att ta emot den. Märkningen, som krävs av EU, möjliggör en försäljning av produkten i Europa och vi förväntar 
oss att ett godkännande eventuellt kan erhållas i början av 2021. Vi planerar även att lämna in en liknande ansökan 
till U.S. Food and Drug Administration (FDA) under 2020. 

Emissionen kommer att säkerställa att vi är redo för kommersialiseringen. Vår målsättning är att samla in cirka 
5,5 miljoner euro genom emissionen. Medlen kommer att användas till att slutföra ansökningsprocesserna för 
CE-märkningen och FDA-certifikatet, fortsätta produktutvecklingen, utveckla och underhålla patentportföljen, 
marknadsföra och sälja produkten samt till att inleda produktionen vid vår produktionsanläggning. Utöver detta 
stärker vi vårt rörelsekapital och vidareutvecklar företagsledningen. 

Cirka 90 procent av emissionen är garanterad genom teckningsåtaganden och av externa investerare. 

Företrädesemissionens tidtabell och instruktioner för aktieägare 
Teckningsperioden för emissionen, där nya aktier emitteras mot vederlag baserat sig på aktieägarnas teckningsrätt, 
börjar den 2 juni 2020 och slutar den 16 juni 2020.

Teckningskursen är 44,42 SEK. Som aktieägare i BBS-Bioactive Bone Substitut får du en (1) teckningsrätt för varje 
aktie som innehas på avstämningsdagen för emissionen. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) 
aktie. 

Prospektet och villkoren för företrädesemissionen finns tillgängliga på vår webbsida på adressen https://www.bbs-
artebone.fi/investors/share-issue-2020/ och Hagberg & Aneborn Fondkommissions webbsida på adressen http://
hagberganeborn.se/pagaende-transaktioner/. 

En anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kommer att finnas tillgänglig på Hagberg & Aneborn 
Fondkommissions webbsida (se webbadressen ovan).  
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Jag vill varmt tacka er för ert stöd under produktutvecklingsfasen och för ert fortsatta förtroende för BBS framtida 
kommersiella genombrott på den växande globala marknaden för bensubstitut. Jag hoppas ödmjukt att Ni väljer att 
fortsätta på vår gemensamma resa! 

Ilkka Kangasniemi
VD, BBS-Bioactive Bone Substitutes  

Tilläggsinstruktioner för aktieägare med aktieinnehav i Sverige  

För dig som har VP-konto

Om du har dina aktier på ett VP-konto framgår antalet teckningsrätter som du har erhållit på den förtryckta 
emissionsredovisningen som du får hemskickad. Om du nyttjar samtliga teckningsrätter ska den förtryckta 
emissionsredovisningen användas för att delta i företrädesemissionen. Observera att betalningen ska vara 
emissionsinstitutet tillhanda senast 16 juni 2020.

 I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om du av andra skäl avser att nyttja ett annat antal 
teckningsrätter ska du fylla i och skicka in ”särskild anmälningssedel” till Hagberg & Aneborn (som du fått 
hemskickad eller kan efterfråga via info@hagberganeborn.se).

För dig som har depå

Om du har dina aktier i en depå hos bank eller annan förvaltare får du information från din förvaltare om antalet 
teckningsrätter som du erhållit. För att teckna aktier, följ instruktioner som du får från din förvaltare. Observera att 
sista dag för anmälan via din förvaltare kan vara daterat tidigare än sista teckningsdag i företrädesemissionen.

 

 


