FIRST NORTH: First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte
samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska
krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en
placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en
Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på
First North.
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Medical Prognosis Institute A/S
vid den planerade listningen på Nasdaq First North Stockholm.

VIKTIG INFORMATION
Definitioner

Referenser och källhänvisningar

I detta dokument gäller följande definitioner om inget annat
anges: Med “Bolaget” eller “MPI” avses Medical Prognosis
Institute A/S med CVR-nummer 28106351. Med “First North”
avses Nasdaq First North i Stockholm.

Styrelsen försäkrar att information från referenser och
källhänvisningar har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen
känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan
information som offentliggjorts av berörd part – inga uppgifter
har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna
informationen felaktig eller missvisande.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till MPI från och
med Bolagets första handelsdag på First North. En Certified
Adviser granskar bolag vars värdepapper ska tas upp till handel
på First North. Nasdaq godkänner ansökan om upptagande till
sådan handel. Nasdaq Stockholm ABs övervakningsfunktion
(”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och
Certified Adviser lever upp till regelverket på First North.
Surveillance övervakar även handeln på First North. Sedermera
Fondkommission äger inga aktier i MPI.

Planerad listning på First North
MPI är sedan 2013 listat på Nasdaq First North Copenhagen.
Styrelsen i MPI har ansökt om att lista Bolaget på Nasdaq First
North Stockholm. Styrelsen i Bolaget avser i dagsläget inte verka
för att MPI ska ansluta sig till någon annan marknadsplats.
Information och kursutveckling avseende aktien kommer att
finnas tillgänglig på First Norths hemsida:
www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth

Uttalanden om omvärld och framtid
Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta
dokument återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende
framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade
uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden
som styrelsen gör vid tidpunkten för dokumentet. Dessa
uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas
på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med
osäkerhet.

Ansvar
Styrelsen för MPI är ansvarig för innehållet i denna
bolagsbeskrivning. Nedan angivna personer försäkrar härmed
gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i
bolagsbeskrivningen, såvitt de vet, överensstämmer med
faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle
kunna påverka dess innebörd.

Revisorns granskning

Hørsholm i juni 2016

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter
införlivade genom hänvisning har ingen information i
bolagsbeskrivningen granskats eller reviderats av Bolagets
revisor.

Styrelsen för Medical Prognosis Institute A/S
Frank Knudsen – styrelseordförande
Magnus Persson – styrelseledamot
Peter Buhl – styrelseledamot
Steen Knudsen – styrelseledamot
Niels Johansen – styrelseledamot
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MOTIV
FÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH
Medical Prognosis Institute A/S (MPI) är ett biotech- och IT-företag som är
specialiserat på precisionsmedicin genom skapande av biomarkörer och
diagnostikverktyg inom cancerområdet. MPI har utvecklat och äger det
patenterade verktyget Drug Response Prediction (DRPTM), som potentiellt
möjliggör att kunna identifiera vilka patienter som svarar på ett givet läkemedel
samt detektera i vilka indikationer ett potentiellt anticancer-läkemedel kommer
att ha störst effekt och som potentiellt möjliggör att utveckla onkologiläkemedel
via Oncology Venture Sweden AB.
Medical Prognosis Institute A/S har ansökt om listning på Nasdaq First North
Stockholm. Bolaget är i dagsläget listat på Nasdaq First North Copenhagen. Ett
listbyte till Nasdaq First North Stockholm skapar enligt styrelsens bedömning
bland annat utökade möjligheter för en god marknadsföring av såväl Bolaget som
dess tjänster. Vidare underlättas eventuell framtida kapitalanskaffning, vilket
främjar att hög utvecklings- och expansionstakt kan hållas. Förutsatt att Medical
Prognosis Institute A/S erhåller godkännande för listning på Nasdaq First North
Stockholm beräknas första dag för handel bli den 27 juni 2016.
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RISKFAKTORER
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i MPI. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta
risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med Bolagets aktier. Nedan beskrivs
riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga
skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i bolagsbeskrivningen tillsammans med en
allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Bolagsorienterade risker
Begränsade historiska intäkter
MPI har sedan bolagsbildning i stor utsträckning bedrivit produktutveckling. Bolaget har lanserat screeningverktyget
DRPTM. I MPIs affärsmodell ingår bland annat att ta betalt per genomförd patientscreening. Bolagets screeningintäkter
har genomförts i relativt liten skala varmed Bolagets intäkter historiskt har varit begränsade. MPIs affärsmodell
innefattar även licensintäkter samt royaltyintäkter vid produktförsäljning eller utlicensiering av de läkemedel eller
läkemedelskandidater som säljs av utvecklande parter. I det fall läkemedelskandidater under utveckling inte
utlicensieras alternativt inte uppnår slutligt myndighetsgodkännande finns det risk för att stora intäkter uteblir för
Bolaget. Med anledning av ovan kan det vara svårt att utvärdera MPIs försäljningspotential och det finns risk att
framtida intäkter helt eller delvis uteblir.
Monetärt underskott sedan bolagsbildning
MPI bildades 2004. Under en stor del av tiden sedan bildandet har verksamheten varit fokuserad kring
produktutveckling. Avseende DRPTM är det styrelsens åsikt att en utveckling varigenom två eller flera av Bolagets
genomförda DRP:er bevisligen har lett till bättre behandlingar och mer effektivt genomförda studier kommer att leda
till en betydande värdetillväxt i MPI. Det finns risk att genomförda DRP:er inte kommer att leda till bättre behandlingar
och mer effektivt genomförda studier, vilket väsentligen kan komma att påverka Bolagets verksamhet negativt.
Ökande kostnader
En stor del av Bolagets omkostnader utgörs av fasta utgifter, bestående av bland annat utgifter avseende patent,
lokaler, utrustning och personalkostnader. Styrelsens bedömning är dessutom att betydande belopp kommer att
behöva finansiera framtida försäljningsaktiviteter. Således bedöms Bolagets utgifter öka över tid. Därav behöver även
Bolagets omsättningsintäkter öka över tid för att möjliggöra en lönsam verksamhet. Det finns risk att Bolagets intäkter
framöver inte kommer att överstiga kostnaderna. Bolaget kan i så fall behöva anskaffa ytterligare kapital. Det finns risk
att ytterligare kapital inte kan anskaffas vilket kan medföra att verksamheten måste bedrivas i lägre takt än beräknat,
alternativt att Bolaget försätts i konkurs.
Individanpassad behandling – Personalized medicine
Bolaget planerar genom sin tillgång till DRPTM att rikta verksamheten ytterligare mot individanpassad behandling – så
kallad Personalized Medicine. Individanpassad behandling innebär enkelt förklarat att varje patient ska erhålla det
specifika läkemedel som patienten svarar på. För att kunna använda DRPTM vid individanpassad behandling krävs bland
annat bevisad nytta med metoden och myndighetsgodkännande. Det finns risk att inget myndighetsgodkännande
erhålls och det finns risk att studier inte visar att DRPTM är tillförlitligt som ett verktyg avseende individanpassad
behandling, vilket kan komma att påverka Bolagets intjäningsmöjligheter och resultat negativt.
Databas
MPI har för avsikt att skapa en databas innehållande information om samtliga patienter som screenas med hjälp av
DRPTM. Genom bildandet av en sådan databas kommer stora mängder material att tillgängliggöras för att bedriva
ytterligare forskning inom cancerområdet. Det finns risk att ingen databas kommer att kunna bildas vilket skulle kunna
påverka Bolaget negativt.
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Nyetablerade kontakter
Bolagets kontakter med såväl kunder som leverantörer är relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna
vara svårare att utvärdera vilket påverkar de framtidsutsikter som Bolaget har. Det föreligger risk att långvariga stabila
kund- och leverantörsrelationer inte kan etableras, vilket kan påverka Bolagets verksamhet negativt.
Inget färdigutvecklat prognoschip
Bolagets produktkandidat LPC, ett prognoschip avseende lungcancer, kommer att kräva omfattande forskning, klinisk
utveckling, väsentliga investeringar, myndighetsgodkännande samt uppbyggnad av passande produktions-,
distributions- och marknadsföringsfunktioner för att möjliggöra väsentliga intäkter. Det finns risk att MPI inte kommer
att kunna möjliggöra sådana intäkter i det fall ovanstående faktorer inte är möjliga att genomföra, vilket skulle kunna
påverka verksamhetens intjäningsförmåga negativt.
Kunder
MPIs rörelseintäkter har hittills genererats från ett begränsat antal kunder. Vissa kunder kan under begränsade
tidsperioder stå för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. Det finns risk för att en förlust av en större kund
på kort sikt skulle kunna påverka Bolagets omsättning negativt.
Utveckling av produktportfölj
Utvecklingen av en omfattande produktportfölj av DRP-samarbeten för att visa DRP-verktygets förmåga utgör ett
väsentligt element i Bolagets strategi. MPI avser att komplettera sina befintliga forskningsprogram genom internt
utvecklade projekt, via samarbete med till exempel akademiska institutioner och universitet genom att förvärva
rättigheter och potentiella produktkandidater från tredje man. Det finns inga garantier för att ytterligare produkter
eller rättigheter kommer att förvärvas. Således finns risk för att verksamhetens produktportfölj inte kommer att
utvecklas ytterligare.
Kliniska studier
Innan läkemedel kan lanseras på marknaden måste säkerhet och effektivitet vid behandling av människor säkerställas
vilket görs genom kliniska studier. Det föreligger risk för att resultaten i de planerade studierna inte blir
tillfredsställande och det finns risk för att läkemedelskandidater av säkerhets- och/eller effektivitetsskäl inte är
tillräckligt bra för att kunna lanseras. Noterbart är att utfall från prekliniska studier inte alltid korrelerar med resultat
som uppnås vid kliniska studier i människa. Resultat från mindre kliniska studier överensstämmer inte heller alltid med
resultat i mer omfattande studier, varpå det finns flera risker på vägen mot en lansering av läkemedel. Om det inte kan
påvisas att läkemedelskandidaterna är tillräckligt säkra och effektiva kommer myndighetsgodkännande inte att
erhållas. Det finns risk att bland annat ovanstående parametrar väsentligen kan komma att påverka Bolagets intäkter
och resultat negativt.
Leverantörer/tillverkare
MPI har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det föreligger risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt
samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Det finns även risk att Bolagets
leverantörer och tillverkare inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya
leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar.
Nyckelpersoner och medarbetare
MPIs nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller
flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.
Obehörig spridning av information
Det är inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att konkurrenter
får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Bolaget till skada för MPI.
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Konkurrenter
En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning
och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med
global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets
verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden.
Konjunkturutveckling
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan, låg- och högkonjunkturer, inflation samt ränteförändringar kan bland
annat ha inverkan på rörelsekostnader och försäljningspriser. MPIs kostnader och framtida intäkter kan bli negativt
påverkade av dessa faktorer.
Valutarisk
En del av MPIs försäljningsintäkter och kostnader inflyter i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen
förändras vilket skulle kunna påverka Bolagets kostnader och framtida intäkter negativt.
Politisk risk
MPI är verksamt i och genom ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar,
växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska
osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut.
Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.
Marknadstillväxt
MPI planerar att expandera under de kommande åren genom bland annat utökade försäljningsinsatser. Expansion kan
medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra
intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter
och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt
sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal
och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen.
Patentansökningar
MPIs patentpolicy inbegriper att ständigt utvärdera huruvida nya uppfinningar ska patentsökas. Sedan 2005 har
Bolaget insänt fler än 20 patentansökningar. Det finns risk att patentansökningar inte godkänns och det finns risk att
godkänt patent kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden, vilket kan medföra negativa
konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.
Patent och andra immateriella rättigheter
Det föreligger risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av
Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om MPI tvingas försvara sina patenträttigheter mot
en konkurrent kan detta medföra betydande kostnader, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat
och finansiella ställning negativt. Patent har en begränsad livslängd. Bolaget kan komma att göra eller påstås göra
intrång i patent innehavda av tredje part. Andra aktörers patent kan även komma att begränsa möjligheterna för en
eller flera av Bolagets framtida samarbetspartners att fritt använda berörd produkt eller produktionsmetod. Den
osäkerhet som är förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana tvister är svåra att förutse. Negativa utfall
av tvister om immateriella rättigheter kan leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller
skyldighet att utge skadestånd. Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för MPI fördelaktigt utfall, bli
betydande, vilket skulle kunna påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Motsvarande gäller även för
andra immateriella rättigheter såsom till exempel varumärken. Det finns härutöver risk att aktörer med konkurrerande
verksamhet patenterar angränsande områden till MPIs befintliga patent, resulterande i att konkurrenternas produkter
når samma effekt som Bolagets alternativ. Detta skulle potentiellt innebära försvårade marknadsförutsättningar för
Bolaget, i och med en ökad konkurrenssituation.
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Utvecklingskostnader
MPI kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och
kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför bland
annat risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat.

Aktien
Offentlig handel med aktien
MPI är listat på Nasdaq First North Copenhagen och har ansökt om listning på Nasdaq First North Stockholm. Det är
svårt att förutse vilken handel och vilket intresse MPIs aktie kommer att få vid byte av marknadsplats. Om en aktiv och
likvid handel inte utvecklas eller blir varaktig så kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier.
Potentiell framtida utspädning
Bolaget kan komma att behöva anskaffa kapital via ytterligare nyemissioner. I det fall nyemissioner genomförs finns
risk att befintliga aktieägare blir utspädda i förhållande till sin befintliga andel av röster och kapital i Bolaget. Det finns
utöver ovanstående totalt 3 283 360 teckningsoptioner utställda till styrelsemedlemmar och nyckelmedarbetare i MPI.
Bolaget har även för avsikt att införa ytterligare ett incitamentsprogram för styrelse och ledande befattningshavare. I
det fall teckningsoptionerna nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer detsamma att medföra utspädning för
befintliga aktieägare i förhållande till sin befintliga andel av röster och kapital i Bolaget.
Kursvariationer
Det finns risk att aktiekursen genomgår stora variationer i samband med en introduktion på Nasdaq First North
Stockholm. Kursvariationerna kan påverka Bolagets aktiekurs negativt.
Psykologiska faktorer
Värdepappersmarknaden kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Bolagets värdepapper kan komma att
påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. Psykologiska faktorer och
dess effekter på kursutveckling är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt.
Utdelning
MPI har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget har genererat intäkter, men befinner sig i utvecklings- och tidig
försäljningsfas, varmed eventuella överskott i första hand är planerade att investeras i MPIs utveckling. Det finns risk
att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov eller att bolagsstämma inte beslutar om
framtida utdelningar.
Aktieförsäljning från större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare
De styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som innehar aktier i Bolaget ser sina aktieinnehav som en
långsiktig placering. Det finns dock ingen nu gällande utfästelse om lock-up. Således finns risk att dessa kan komma att
avyttra delar eller hela sina innehav i Bolaget. Detta kan påverka Bolagets aktiekurs negativt.
Marknadsplats
Bolagets aktie är planerad att listas på Nasdaq First North Stockholm. Nasdaq First North Stockholm (”First North”) är
en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i OMX. Den har inte samma juridiska status som
en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av regler på First North, men inte av de juridiska krav som ställs för
handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i
ett börsnoterat bolag.
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VD PETER BUHL JENSEN HAR ORDET
Medical Prognosis Institute A/S befinner sig i ett spännande
utvecklingsskede. Vi är ett bolag specialiserat på
precisionsmedicin, också kallad Personalized Medicine, genom
skapande av biomarkörer och diagnostikverktyg inom
cancerområdet. Mer ingående har vi bland annat utvecklat och
äger det patenterade verktyget Drug Response Prediction
(DRPTM), som möjliggör att tidigt i ett forsknings- och
utvecklingsarbete kunna identifiera vilka patienter som svarar på
en läkemedelskandidat och vilka läkemedel som gynnar den
individuella patienten.
Alla cancerpatienter gynnas i dagsläget inte av behandling med
cancerläkemedel, samtidigt som de kan drabbas av negativa biverkningar från behandlingen. Fram
till nu har det med andra ord varit mycket svårt att förutse med vilken indikation en
cancerläkemedelskandidat kommer att vara effektiv och vem som kommer att dra nytta av
behandlingen. Det finns en allmän acceptans av detta på marknaden och det finns exempel på
mycket dyra cancerläkemedel med effekt i endast en bråkdel av de behandlade patienterna.
Utvecklingen av cancerläkemedel och behandling av cancer förändras snabbt från att ha varit
populationsbaserad till att bli en mer exakt individanpassad behandling, så kallad Precision
Medicine.
Genom vår patenterade DRPTM-metod möjliggörs att identifiera vilka patienter som svarar på en
behandling varmed det blir möjligt att förbättra situationen för alla inblandade;
läkemedelsutvecklare, onkologer och patienter. I stället för att behandla alla patienter med en typ
av cancer screenas först patienter och endast de som sannolikt svarar på läkemedelskandidaten
kommer att behandlas. Genom en mer väldefinierad patientgrupp reduceras därmed både risk och
kostnader samtidigt som utvecklingen av läkemedel blir mer effektiv. Försäljningen av ovanstående
”verktyg” är sedan en tid tillbaka inledd. Genom befintliga avtal med kunder som använder sig av
DRPTM, särskilt Oncology Venture som är en spinout från MPI med fokus på läkemedelsutveckling,
kommer positiva resultat i deras pågående studier att accelerera och leda till proof of concept för
DRPTM, vilket kommer att skapa ett rejält mervärde för MPI.
Under det krävande arbetet med att skapa biomarkörer för cancerläkemedel, vilka tillåter
identifikation av patienter med störst sannolikhet att svara på ett specifikt läkemedel (Drug
Response Predictor – DRPTM) - insåg MPI att dessa data även pekade på möjligheterna att utveckla
en produkt för att förutse vilka läkemedel som har störst sannolikhet att vara till gagn för den
individuella patienten (Patient Response Predictor – PRP™). Inom läkemedelsutveckling bevisas en
produkt fungera genom utförandet av kliniska prövningar, i vilka patienter inkluderas och behandlas
med ett eller flera specifika läkemedel. Utvecklingen av PRP TM är avsedd att resultera i en rapport
för att tillåta den som behandlas och den behandlande läkaren att identifiera rätt behandling för
patienten byggt på data från patientens egen tumör, data från kliniska prövningar kombinerat med
data från vetenskapliga experiment i laboratorium. Den första installationen är redan igångsatt
avseende metastatisk bröstcancer i Danmark och nio av tio sjukhuscenter är deltagande. Ytterligare
ett steg i utvecklingen för MPI är att skapa en databas innehållande information om multipelt
myelom och prostatacancer-patienter som screenas med hjälp av DRPTM. Genom bildandet av en
sådan databas kommer stora mängder material att tillgängliggöras för att bedriva ytterligare
forskning inom cancerområdet.
Vi har en stark affärsmodell som ligger till grund för att driva verksamheten framåt samtidigt som vi
nu tar ett kliv mot att utveckla verksamheten genom en tydlig inriktning mot så kallad ”Personalized
Medicine” genom användning av DRP™-verktyget. Perzonalized Medicine – individanpassad
behandling – innebär, som jag redan varit inne på, i korthet att rätt behandling ska ges till rätt
patient. Genom vårt verktyg – DRPTM – har vi redan tidigare bevisat i 29 av 37 kliniska studier att vi
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kan identifiera vilka patienter som svarar på en läkemedelskandidat. Nästa steg för Bolaget är att
ytterligare utveckla teknologin till ett verktyg som kan identifiera vilka läkemedel som matchar den
individuella patienten. Det är vår övertygelse att Perzonalized Medicine kommer att innebära ett
paradigmskifte för behandling av cancerpatienter och MPI befinner sig enligt vår bedömning i
utvecklingsmässig framkant, med rätt verktyg för att hjälpa till att anpassa den medicinska
behandlingen utifrån den enskilda patientens förutsättningar. Det bästa sättet att få till stånd
effektiva cancerbehandlingar är att tillhandahålla medicinska innovationer med de bästa tekniska
verktygen som finns tillgängliga i kombination med den absolut senaste vetenskapen.
Vi befinner oss i ett viktigt skede av Bolagets utveckling. Listbytet från Nasdaq First North
Copenhagen i Danmark till Nasdaq First North Stockholm är främst en följd av att den danska
marknaden i nuläget inte är lika mogen vad avser intresse från aktieägare och kapitaliseringar av
mindre publika bolag som den svenska. Vi har högt ställda målsättningar, en gigantisk
marknadspotential inte minst genom en riktning mot Precision medicine och den planerade
listningen på Nasdaq First North Stockholm är ytterligare ett steg i vår strategiska utvecklingsplan.
Peter Buhl Jensen
VD, Medical Prognosis Institute A/S
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MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S
Personalized Medicine – cancer är individuell
Många cancerläkemedel kan bara gynna en liten del av en patientgrupp och det finns i dagsläget inget sätt att
identifiera vilken patient som kommer att svara på en behandling. Detta tvingar onkologer att behandla många
patienter i blindo och om antalet patienter som påverkas av ett visst läkemedel är alltför lågt kommer
läkemedelskandidaten troligen inte att användas, även om läkemedlet de facto kan vara väl lämpat för vissa patienter.
Problematiken finns även vid kliniska studier av läkemedelskandidater. Bristande effekt har blivit den vanligaste
orsaken till kliniska misslyckanden inom läkemedelsutveckling. En stor del av dessa misslyckanden kan inte tillskrivas
läkemedlet som sådant, utan är en konsekvens av svårigheter i att genomföra kliniska studier på rätt sätt, med en
tillräckligt väldefinierad patientgrupp.
MPIs vision
•

Hjälpa cancerpatienter att få rätt behandling redan från början

•

Skapa ett globalt bolag som bygger på den unika tillgången av klinisk information som finns i Danmark och
Sverige, i syfte att skapa databaser baserat på detta material

•

Göra DRPTM-rapporter globalt tillgängliga

•

Läkemedelsutveckling via Bolagets spin-out Oncology Venture

Bolagshistorik
MPI grundades 2004 av professor emeritus Steen Knudsen, som har en bakgrund inom matematisk bioinformatik.
Steen Knudsen är utbildad civilingenjör med specialinriktning inom bioteknologi från Danmarks Tekniska Universitet
(”DTU”). Vidare har Knudsen en PhD i mikrobiologi från Köpenhamns Universitet och en anställning som Postdoktor på
Harvard Medical School i datorforskningsresurser inom molekylär biologi. Steen Knudsen har sedan 1996 varit med
och byggt upp Center for Biological Sequence Analysis på DTU. Knudsens forskning fokuserade på bioinformatik, genom
vilken fördelarna med gen-chip i relation till bekämpning av cancer tydliggjordes. Under 2002 utnämndes Steen
Knudsen till professor med anledning av sin forskning inom området.
För att teknologin bakom gen-chip skulle kunna gagna cancerpatienter var det nödvändigt att erhålla
myndighetsgodkännande och marknadsföringsgodkännande. Med anledning därav stiftade Steen Knudsen under 2004
MPI som en spin-out från DTU, med DTU Innovation A/S som primär investor.
Gen-chip-teknologin innehöll möjligheter inom ett stort antal områden och MPIs inledande fokus var därför inriktat
mot att identifiera den specifika kliniska användningen av teknologin som var mest mogen att kommersialiseras.
Understött av frågeundersökningar bland onkologiska experter omkring behovet av patientantalet i teknologin valde
Steen Knudsen under 2005 att fokusera på en prognos inom lungcancer. Under de efterföljande åren fokuserade MPI
på att resa kapital till Bolagets utveckling, etablera samarbete med myndigheter (inkluderat FDA), sjukhus i Danmark
och USA, samt att bygga upp MPIs laboratorium.
I vidareutvecklingen av gen-chippen gjorde Steen Knudsen en viktig upptäckt. Genom att jämföra datamaterial från
National Cancer Institute i USA var det möjligt för MPI att förutsäga vilka patienter som skulle uppnå en positiv effekt
genom kemoterapi. Metoden förbereddes därefter och i december 2005 kunde MPI inlämna patentansökan. Ansökan
inlämnades en kort tid före ett amerikanskt universitet inlämnade en liknande ansökning, vilken blev återsänd. MPIs
patentansökning godkändes av det amerikanska patentverket under 2013.
MPIs styrelse har löpande utvecklats i överensstämmelse med Bolagets behov. Inledningsvis var Steen Knudsen
Bolagets CEO med fokus på utveckling av MPIs teknologi. År 2006 tillsattes Jesper Drejet som VD för att stärka
kommersialiseringen, vilket resursmässigt frigjorde Steen Knudsen så att han kunde fokusera på den teknologiska
utvecklingen som Chief Scientific Officer (”CSO”) för Bolaget. Jon Askaa övertog under 2010 arbetet som VD för att
stärka utvecklingen inom Companion Diagnostics.
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Under 2012 tillträdde Peter Buhl Jensen som VD för att stärka den onkologiska kliniska vidden, ytterligare förbereda
organisationen och genomföra den internationella kommersialiseringen samtidigt som Steen Knudsen fortsatte att
fokusera på den teknologiska utvecklingen som CSO i Bolaget.
Initialt var strategin att sälja DRPTM till pharma/biotech för att nyttjas i läkemedelsutvecklingen. Istället bildades under
2015 Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) för att kontrollera utvecklingsprocessen och självt
kapitalisera på det ökande värdet i användandet av DRPTM som en kombinationsbehandling i utvecklingen av
läkemedel.
MPI har under de senaste åren varit sysselsatt med utveckling av läkemedel, vilket innefattat strategi och affärsmodell
att ingå samarbetsavtal med läkemedels- och bioteknikbolag avseende forskning, utveckling och kommersialisering av
läkemedelskandidater. För att bevisa och etablera teknologin och för att få ut så mycket som möjligt av värdetillväxten
valdes under 2015 att forma Oncology Venture i syfte att självt utveckla läkemedelskandidater vid användning av
DRPTM-teknologin. MPIs teknologi nyttjas för att välja ut de patienter med störst sannolikhet att gagnas av
behandlingen. Fördelen med att använda MPIs teknologi är vidare att läkemedelsutvecklaren, enligt styrelsens
bedömning, får ovärderlig hjälp att välja ut den rätta läkemedelskandidaten, att välja indikation samt att välja patienter
med störst sannolikhet att gagnas av behandlingen. Denna information har potential att öka sannolikheten för
framgång, förkorta tiden till marknad, minska utvecklingskostnaderna och förlänga tiden på marknad med
patentskydd. Idag är Oncology Venture Bolagets viktigaste partner och samarbetet bidrar med substantiella inkomster
under läkemedelsutvecklingsprocessen och potentiellt än större inkomster i det fall Oncology Venture är
framgångsrika. Inom ramen för samarbetet med Oncology Venture erhåller MPI 10 % av samtliga intäkter till Oncology
Venture, det vill säga i fråga om up front-, milstolps- och royaltyersättningar.

Vetenskapen bakom DRP-plattformen
Cancerklassificering och dess behandling har fram till nyligen varit exklusivt
baserad på populationsbaserade observationer, men med anledning av stora
individuella variationer har de gamla metoderna frambringat såväl låg
sensitivitet som specificitet. Utvecklingen av cancerläkemedel och
behandling av cancer ändras nu i snabb takt från att ha varit
populationsbaserad till mer precist individanpassade behandlingar (Precision
Medicine).
MPIs approach innefattar en egenutvecklad metod för att analysera det
genomiska fingeravtrycket i varje individuell tumör, vilket möjliggör att se
huruvida en patient sannolikt kommer att ha nytta av ett läkemedel eller inte.
MPIs produkt är enligt styrelsens bedömning banbrytande och kan användas
tillsammans med existerande metoder för att öka möjligheten att identifiera
såväl patienter med bäst förutsättningar att svara på en behandling, såväl
som att identifiera de patienter som har låg a förutsättningar att svara på en
behandling med ett givet läkemedel.
MPIs Drug Response Predictor kan ge läkaren bättre förutsättningar att fatta
mer precisa beslut avseende vilken behandlingsmetod som är bäst lämpad
för hans eller hennes patienter. Teknologin har ett brett användningsområde
och MPI har patent på fler än 80 cancerläkemedel. Efter sekvensering av den genetiska arvsmassan har kvantitativa
metoder gjort stora framsteg och vår förståelse för komplexa biologiska signaler har förbättrats avsevärt. Denna
vetenskap har möjliggjort forskning kring nya och mer effektiva genomiska biomarkörer, vilka återspeglar särskilda
biologiska eller sjukdomsgenererande processer i cancercellen. Med MPIs approach förväntar sig Bolaget att
metoderna, vilka kan bistå med ökad förståelse kring komplexiteten av de molekylära mekanismer som ligger bakom
utvecklingen av cancer, kommer tillåta MPI att identifiera de som svarar såväl som de patienter som inte svarar på en
given cancerbehandling.
Till skillnad från andra bolag som arbetar med biomarkörer arbetar MPI med en så kallad multipel biomarkör baserad
på RNA expression-data från cellinjer och från patientvävnad i vilken till exempel upp till 200 gener kan vara en del av
en matematisk modell/algoritm som klargör hur den enskilda patientens cancer arbetar – det vill säga vilka gener är
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uppreglerade och vilka är nedreglerade (gensignatur eller genmönster). Därigenom bildas ett mönster som kan
differentieras från andra genmönster genererat med hjälp av data från cancerceller odlade i laboratorier och data från
cancerpatienters tumörvävnad i kliniska studier. Ovanstående har testats i 37 kliniska studier med framgång i cirka
80 % av fallen. Teknologin är högt validerad och har utförts blindad i många cancerformer.

Nästa utvecklingssteg är att nyttja DRPTM-metoden i en prospektiv miljö i kliniska studier. Ovanstående inleds genom
Oncology Ventures kliniska studie med LiPlaCis i vilken fler än 1 000 metastatiska bröstcancer-patienter screenas för
att öka sannolikheten att svara på behandling och enbart patienter inom de översta 10 % med bäst respons kommer
att inkluderas. Ovanstående är den högsta valideringsnivån och enligt styrelsens kännedom den enda teknologin inom
fältet med denna nivå av validering. MPI bygger ständigt upp sin evidens med DRPTM-teknologin för att skapa värde
inom onkologiområdet i syfte att identifiera rätt patienter för rätt cancerläkemedel.

Omvandlingen till ett bolag inom individanpassad behandling – Personalized Medicine
DRPTM är utvecklat från cancercellinjer från patienter. Miljontals datapunkter gällande känslighet och gener från dessa
cellinjer samt från fler än 3 000 patienter var det i offentliggjorda databaser både existerar information om känslighet
och utfall av deras cancerbehandling används för att förutsäga effekten av läkemedel hos individuella patienter.
Vetenskapen bakom DRPTM-plattformen har utvecklats till DRP TM-verktyget som ska användas i läkemedelsutveckling
och PRPTM-verktyget som är ett supportverktyg för effektiv patientbehandling.
MPIs DRPTM, som även är basen för Patient Response Prediction (PRP™), möjliggör att tidigt i ett forsknings- och
utvecklingsarbete kunna identifiera vilka patienter som svarar på en läkemedelskandidat. Genom sin tillgång till DRP™
har Bolaget enligt styrelsens bedömning ett mycket bra verktyg för att rikta verksamheten ytterligare mot
individanpassad behandling, så kallad Personalized Medicine via PRP™. Individanpassad behandling innebär som
tidigare nämnts enkelt förklarat att varje patient ska erhålla det specifika läkemedel som patienten svarar på. Bolaget
har redan idag startat rekrytering för en databas avseende multipelt myelom och nästa steg i Bolagets utveckling är att
ytterligare utveckla denna databas, med tillåtelse från patienter och med godkännande av relevanta myndigheter, för
att ytterligare utforska prediktion och tidigare genomförda behandlingar. Genom utvecklingen av ovanstående databas
kommer stora mängder material att tillgängliggöras för att bedriva ytterligare forskning inom cancerområdet i
samarbete med hematologer och onkologer.
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Som nämnts har över 1 000 patienter med metastatisk bröstcancer screenats för sannolikheten av effekt vid
behandling av läkemedlet LiPlaCisTM. MPI har ansökt om tillstånd hos myndigheter och erhållit tillstånd för att analysera
dessa 1 000 patienters tumörvävnader, för att undersöka effekten av de läkemedel de behandlades med under sin
sjukdomsperiod. Analysen kommer att ske blint, för att undersöka huruvida DRP TM kan förutsäga effekten av de
läkemedel som givits patienten. Ovanstående kommer att generera viktiga utlösande datapunkter då patienterna med
metastatisk bröstcancer i genomsnitt fick fem olika behandlingar. MPI kan utveckla både DRPTM och PRPTM från samma
tumörbiopsier från patienterna. I en studie hos lungcancerpatienter 1 har Bolaget sett att MPI kan förutsäga effekten
av cisplatin hos individuella patienter, vilket stärker tilltron till Bolagets teknologi ytterligare.
Styrelsen i MPI anser att data nu är tillräckligt mogen för att ytterligare utvecklas och att validera teknologin för att
kunna användas inom området för individanpassad behandling, det vill säga genom att förse kliniker med ett
beslutsverktyg för biomarkörer. Genom sin befintliga DRPTM-plattform nyttjar Bolaget redan en individuell genetisk
profil av en patients cancertumörer (PRPTM) för att avgöra vilken behandlingsordning som är mest effektiv för den
specifika patienten. För närvarande används tekniken som ett verktyg i kliniska studier genom att Bolaget bland annat
förser läkemedelsutvecklaren med tjänster avseende biomarkörer för utveckling av nya cancerläkemedel.

Affärsområden
DRPTM-Plattformen
MPI grundades för att förbättra effektiviteten av cancerläkemedel genom sin multibiomarkörteknik, DRP TM. Bolagets
verksamhet och första värdeskapande produkt byggs därmed kring DRPTM som möjliggör att i ett tidigt skede, i ett
forsknings- och utvecklingsarbete, kunna identifiera vilket läkemedel eller kombination av läkemedel som ska gälla,
vilken indikation föreningen ska testas i och vilka patienter som svarar på den aktuella läkemedelskandidaten. Bolagets
affärer och värdeskapande grundas därmed kring DRPTM-plattformen, vilken kan tillämpas på flera olika sätt.
En stor mängd information samlas in genom samarbeten med danska sjukhus och genom andra vetenskapliga
samarbeten när patienter har samtyckt och myndigheter avgivit godkännande tillsammans med MPIs teknologi, det
vill säga att samma tumörvävnad bistår med information till både DRP TM och PRPTM. Metoden är enligt styrelsens
bedömning den allra senaste vetenskapen och MPI har för avsikt att samarbeta med sjukhus i både Danmark, Sverige
och potentiellt även i Norge för att screena cancerpatienter med MPIs biologibaserade systemverktyg. Tack vare den
höga kvaliteten och den historik av patienter med tillhörande data som finns att tillgå är de nordiska länderna enligt
styrelsens bedömning en mycket bra plats för att utveckla Personalized Medicin.
PRPTM
MPI har enligt styrelsen en unik möjlighet att utveckla en patentskyddad Personalized Medicin-lösning. PRPTM är
benämningen på MPIs Personalized Medicin-teknologi, i vilken en eller flera biomarkörer används till att vägleda i val
av behandling. Biomarkörer har använts under många år för vägledning i fråga om cancerbehandling och ett exempel
av detsamma är en enkel biomarkör benämnd HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) som är positiv i cirka
25 % av kvinnor med bröstcancer. Om ett HER2-test är positivt kan bröstcancern med fördel behandlas med medicin
specifikt utvecklad för att behandla HER2 positiv bröstcancer. Historiskt sett har man eftersträvat att imitera denna
typ av biomarkör – det vill säga hur man påverkar en enda markör – men det finns få exempel på att detsamma är en
framgångsrik strategi.
PRPTM är ett affärsområde för innovationer inom Personalized Medicine med fokus på att i framtiden utveckla
konsumentprodukter och tjänster för att informera, samla ihop och formulera personliga behandlingar. PRP TM-testet
bedöms av styrelsen vara värdefullt för den stora grupp av cancerpatienter för vilka det i dagsläget inte finns några
andra tillgängliga biomarkörer. PRPTM möjliggör att assistera patienter och läkare genom att hjälpa till att avgöra vilken
behandling som är bäst lämpad i varje enskilt fall, vilket därigenom ska rendera i värden för såväl patient som de parter
som betalar för behandlingar. MPI har etablerat ett antal samarbeten med danska akademier och sjukhus med målet
att utvärdera PRPTM i det praktiska arbetet.

1

Zhu et al. JCO (2010) 28(29):4417-24.
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DRPTM
Genom att använda DRPTM är det möjligt att definiera ett genetiskt fingeravtryck som särskiljer de cancerformer som
är känsliga för behandling från de som är okänsliga. Detta förbättrar avsevärt sannolikheten för ett framgångsrikt
resultat av en ny klinisk studie, genom att välja ut patienter som förutspås svara på behandling baserad på genetiska
fingeravtryck ”RNA-expression” av deras cancer. DRPTM har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant prediktion
av kliniska resultat av läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Statistiker vid
MD Anderson Cancer Center i Texas har oberoende validerat DRP TM i tre olika kliniska studier (Journal of National
Cancer Institute, Wang et al. September 2013) och MPI har validerat DRP TM via blindad analys i 37 kliniska studier.
Styrelsen i MPI uppskattar att Bolaget har den mest validerade modellen som finns på marknaden. Mer specifikt är
styrelsens uppfattning att DRPTM har potential att medverka till att fler kliniska studier av läkemedelskandidater
mynnar ut i godkända läkemedel, vilket i sin tur ska öka överlevnadsgraden för cancerpatienter. Samtidigt är
målsättningen att användning av metoden ska leda till reducerade utvecklingskostnader och kortare utvecklingstid
fram till myndighetsgodkännande genom effektivare och mer preciserade kliniska studier. DRP TM kan användas som
ett verktyg från en läkemedelskandidats tidigaste fas och hela vägen fram till urval av patienter för behandling.
Under 2015 etablerade MPI Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”), som en spinout för att kunna
förbättra effekt av inlicensierade läkemedelskandidater som har visat otillräcklig effekt för att uppnå
marknadsgodkännande. Genom från MPI inlicensierad DRPTM avser Oncology Venture att screena och välja ut de
patienter med störst sannolikhet att svara på behandling avseende den läkemedelskandidat som testas.
Läkemedelskandidaterna Irofulven, APO010 och LiPlaCisTM har inlicensierats och är Oncology Ventures första
produkter i portföljen. Ovanstående anses av styrelsen i MPI vara ett snabbt tillvägagångssätt för att demonstrera
proof-of-concept avseende DRPTM genom klinisk prospektiv studie.
I nuläget är Oncology Venture verksamma inom området med uppdrag att förbättra svarsfrekvensen av
läkemedelskandidater. Oncology Venture avser fortsatt att primärt inlicensiera ytterligare två läkemedelskandidater.
Processen för att identifiera och analysera relevanta läkemedelskandidater pågår kontinuerligt.
X Labs
X Labs är en gren för att utforska, göra prototyper och bekräfta nya tekniker, vetenskapliga metoder och nya
affärsmodeller. De koncept som arbetas fram förfinas med intention att stärka MPIs kärnverksamheter. Bolaget
arbetar med nya metoder för att möjliggöra att använda alla typer av biopsier samtidigt som korrekt prediktion
säkerställs.

Affärsmodell och strategi
Bolagets affärsmodell och strategi är tvåsträngad. PRPTM-delen utgår från patientperspektivet och val av behandling
medan DRPTM utgår från läkemedelsutveckling. Båda produkterna har härletts från DRP TM-plattformen. Målet med
strategin är att på ett snabbt sätt uppnå prospektiv bekräftelse avseende DRPTM-metodens styrkor. Den ena strategin
utgörs av MPIs nuvarande och framtida DRPTM-kunder och den andra delen består av MPIs utvecklingsarm Oncology
Venture vilka redan nu har tre produkter i sin pipeline, LiPlaCis för bröstcancer, Irofulven för prostatacancer och
APO010 för multipelt myelom och bröstcancer för att visa att MPIs DRP TM-teknologi är avgörande för framgång. De
båda strategierna realiseras genom att ingå avtal med externa läkemedelsutvecklare och deras läkemedelskandidater
under utveckling, samt deras läkemedel som redan finns på marknaden. Parallellt med ovan nyttjas MPIs teknologi i
bolaget Oncology Venture för utveckling av läkemedelskandidater, vilka har visat effekt i studier, men vars resultat inte
varit tillräckliga för att uppnå myndighetsgodkännande. Fokus har inom denna del legat i att genomföra kliniska studier,
där MPIs DRPTM direkt används för val (genom screening) av patienter med störst sannolikhet att svara på en given
läkemedelskandidat.
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Affärsstrategi avseende PRPTM – målsättningar för att uppnå validering
För att uppnå validering avseende individanpassad behandling har MPI för avsikt att initialt inrikta sig på tre
indikationer av cancer – bröstcancer, prostatacancer och multipelt myelom. För att nå en validering av DRPTM inom
området kommer teknologin att genomgå klinisk validering med målet att uppnå regulatoriskt godkännande avseende
varje indikation innan marknadsföring och försäljning slutligen kan inledas. Nedan presenteras Bolagets tidsmässiga
målsättningar:

Marknad
Marknaden för PRP-individanpassad behandling (Personalized Medicine)
Efterfrågan av MPIs DRPTM och LPC baserar sig på behovet av individanpassad behandling, vilket idag är ett etablerat
begrepp inom onkologi. Baserat på en analys av framtida trender på marknaden för cancerläkemedel har
forskningsinstitutet Liftstream indikerat att individanpassad behandling kommer att få ökad betydelse på marknaden
för cancerläkemedel framöver2.
Idag har flera nya cancerläkemedel lanserats tillsammans med så kallad Companion Diagnostics för att identifiera de
patienter som kommer att svara på läkemedlet och därmed undvika behandling och biverkningar för patienter som
inte svarar på behandlingen av ett visst läkemedel.
Liftstreams förväntningar är speciellt att screening av patienter via biomarkörer (vilket genomförs via DRP TM) kommer
att få en stigande roll i den kliniska utvecklingen av cancerläkemedel. Biomarkörer gör det möjligt att exkludera
försökspersoner som inte kommer att svara på läkemedel i den kliniska fasen, varmed effektiviteten ökas,
utvecklingskostnaderna minimeras och sannolikheten ökar avseende att uppnå myndighetsgodkännande.
Kunderna inom MPIs marknad omfattar både stora, mellanstora och små läkemedelsbolag, med produkter som kan
befinna sig inom alla utvecklingsfaser. Produkterna kan således både vara i tidig utvecklingsfas, i vilken det utförs tester
på cancerceller, eller redan ha uppnått myndighetsgodkännande. I sistnämnda fall kan MPIs teknologi hjälpa till att
uppnå godkännande inom andra indikationer (andra cancerformer) i vilka produkten har visat effekt, vilken dock har
varit otillräcklig för att uppnå myndighetsgodkännande. Produkter med en låg marknadsandel av den generella
marknaden kan uppnå en större marknadsandel genom att använda DRP-teknologin för att utkristallisera vilken del av

2

www.liftstream.com/blog/5-trends-in-oncology-drug-development-for-2012-and-beyond/#.Ui-CKuDU9Yc
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marknaden som produkten har bäst effekt inom i jämförelse med konkurrerande produkter. MPIs teknologi adresserar
den globala marknaden.
Konkurrerande produkter till PRP™
Behandling av bröstcancer innehåller en lång rad olika val avhängigt av vilken specifik typ av cancer man drabbats av
och var i sjukdomsförloppet man befinner sig. Efter avslutad första behandling (medicinsk och kirurgisk) beslutas om
adjuvant behandling. The American Society of Clinical Oncology (ASCO) utgav i februari 2016 sina rekommendationer
att använda biomarkörtester för bröstcancer. ASCO rekommenderar tre test, OncotypeDx från Genomic Health (USA),
EndoPredict från Sividon Diagnostics (Tyskland) och PAM50 från Nanostring Technologies (USA). Det mest använda av
ovanstående tester är OncotypeDx, vilket även är det enda testet som är godkänt av engelska National Institute for
Health and Care Excellence (NICE). Alla tre tester används för att besluta huruvida ytterligare kemoterapibehandling är
fördelaktigt eller ej, det vill säga test för att få ett ja eller nej huruvida användning av kemoterapi som adjuverande
behandling kan förhindra framtida nya utbrott av cancern.
MPIs biomarkörtest, OncoChoiceDx, är menat att gå ett steg längre och rekommendera vilken specifik behandling som
har störst sannolikhet att verka eller inte verka. Bolagets test är således inte en direkt konkurrent till ovanstående
tester, liksom desamma inte är direkta konkurrenter till MPIs test.
Enligt styrelsens bedömning existerar således i dagsläget inte någon direkt konkurrent till MPI, samtidigt som det finns
ett antal bolag och forskargrupper som arbetar med biomarkörtester vilka i framtiden kan komma att utgöra
konkurrerande produkter.
Produktgodkännande, extern validering och erkännande av DRP TM
Det krävs inget marknadsgodkännande för att sälja DRPTM som ett verktyg för utveckling av nya läkemedel. Dock krävs
marknadsgodkännande i det fall DRPTM används i form av ”companion diagnostic” för att välja ut vilka patienter som
gynnas av ett specifikt godkänt läkemedel. I det fall DRPTM kommer att användas som ”companion diagnostic” kommer
MPI att ansöka om marknadsföringsgodkännande i relevanta fall.
Affärsstrategi avseende DRPTM
Strategin innefattar att utveckla PRPTM med utgångspunkt i ett verktyg för att ge ”second opinions” för adjuvant
bröstcancer med ett enskilt läkemedel. Härefter är avsikten att bredda verktyget avseende ytterligare läkemedel, med
fokus på exempelvis multipelt myelom och prostatacancer. Samtidigt förväntas ytterligare intäkter inbringas med hjälp
av de framsteg Oncology Venture uppnår genom DRPTM avseende läkemedelsutveckling.
Marknaden för DRPTM
Utveckling av cancerläkemedel är ett av de största fokusområdena inom den globala läkemedelsindustrin. Det finns i
dagsläget fler än 200 olika cancersjukdomar, vilka samlat förorsakar fler dödsfall än någon annan sjukdomskategori,
frånsett hjärt- och kärlsjukdomar. Den globala cancerläkemedelsmarknaden förväntas under 2016 överskrida 81
miljarder USD. Onkologimarknaden ses ofta som den mest diversifierade marknaden med ett stort antal indikationer
och det har av den amerikanska intresseorganisation PhRMA tidigare estimerats att det finns cirka
1 000 cancerläkemedel under utveckling i kliniska program.
Konkurrerande produkter till DRPTM och teknologier inom området för Companion Diagnostics
Utveckling av så kallad Companion Diagnostic eller Theranostics är fokus för en stor grupp läkemedelsutvecklare, vilka
utvecklar sina produkter på basis av en förståelse av sjukdomsmekanismen och huvudmålet som ska angripas för att
uppnå effekt. Tillvägagångssättet används särskilt av Big Pharma med en viss grad av teknisk framgång. MPIs styrka
ligger enligt styrelsens bedömning i att DRP-teknologin kan hjälpa ett stort antal läkemedelskandidater, vilka har tagits
till klinisk utveckling på grund av lovande effekter, men inte har uppnått tillräckligt hög effekt.
Under 2013 erhöll MPI patentgodkännande i USA för genprofiler inom både mRNA och microRNA. Genprofilerna kan
förutsäga känslighetssannolikhet avseende över 70 olika läkemedel inom cancerbehandling, vilket täcker cirka 80 % av
alla FDA-godkända cancerläkemedel. Patent är ansökt, men ännu inte beviljat, i Europa och ett stort antal andra länder.
Eventuella konkurrenter är med anledning av ovan tvingade att nyttja andra metoder än MPIs patentskyddade DRP-
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lösning. Baserat på det stora antal gener och proteiner som finns i människans celler kommer enligt styrelsens
bedömning, med stor sannolikhet, andra mått tillgängliggöras genom vilka man kan förutsäga känslighet.
MPIs styrka är enligt styrelsens bedömning framför allt dess breda tillämplighet och den hastighet med vilken en ny
prediktiv profil kan etableras. Den enda direkt konkurrerande DRP-metoden med en liknande teknisk plattform som
styrelsen har kännedom om nyttjas av läkemedelsbolaget Novartis vilka använder en cellinjepanel av 700 cellinjer.
Denna metod förmodas av styrelsen vara svagare än MPIs nuvarande DRPTM, samtidigt som Novartis produkt sannolikt
inte kommer att göras tillgänglig för andra läkemedelsbolag på marknaden då den har en konkurrensmässig betydelse
för Novartis. Detta gäller generellt sett för Big Pharmas bioinformatik- och biomarkörgrupper, vilket ställer MPIs DRPlösning i en gynnsam konkurrensmässig position, då det enligt styrelsen bedöms att små och medelstora
läkemedelsbolag i dagsläget inte har tillgång till teknologin.
Väsentliga avtal – samarbetsavtal avseende DRPTM
Samarbetsavtal med Oncology Venture ApS: Styrelsen i MPI förväntar sig att Oncology Venture ApS kommer att öka
antalet prospektiva studier, vilka kan bekräfta DRPTM-metodens styrka. Ovanstående skulle medföra en betydande
värdeökning av MPI. Dessutom får MPI stor del av den värdetillväxt DRP TM-teknologin skapar. Det är styrelsens
förväntning att Oncology Venture ApS vid användning av DRP TM-teknologin kan identifiera läkemedelskandidater som
har visat effekt i studier, vilka inte varit starka nog för myndighetsgodkännande, för att öka antalet patienter vilka visar
positiv effekt vid användning av läkemedelskandidaterna.
Oncology Venture ApS innehar globala rättigheter till läkemedelskandidaterna APO010, Irofulven och LiPlaCis TM.
Oncology Venture ApS har rätt att bruka MPIs DRPTM-teknologi för att utveckla läkemedel när utvecklingen för den
specifika läkemedelskandidaten stått stilla i mer än tolv månader. I utbyte mot licensen kommer Oncology Venture
ApS att betala royalty motsvarande 10 % av omsättningen som genereras från projekten till MPI. Detta inkluderar
förskotts-, milstolps- och royalty-ersättningar till Oncology Venture ApS från tredje part. Betalningen om 10 % är
uträknad utifrån specifika utlicensierade projektinkomster och inkluderar inte kapital som investerats i Oncology
Venture ApS eller Oncology Venture ApS projekt. Betalning sker först när Oncology Venture ApS utlicensierar en
läkemedelskandidat, efter framgångsrik klinisk prövning, till en förvärvare av läkemedelskandidaten. Normalt
innefattar utlicensiering vid sådant tillfälle:
•

Up front-betalning

•

Milstolpsersättningar

•

Royalty-ersättningar

MPI har rätt att erhålla 10 % av samtliga intäkter av ovanstående som löpande inkommer till Oncology Venture ApS.
Tvådelad licens med Oncology Venture ApS
MPIs licensavtal med Oncology Venture ApS avseende DRPTM är tvådelat; en del är icke exklusiv och en del är exklusiv.
Oncology Venture ApS har en icke exklusiv licens (avtal tecknat 2013 och tillägg gjort 2015) att använda DRPTM för
utvärdering av in vitro-data av läkemedelskandidater. Den icke exklusiva licensen gäller till och med september 2018,
men kan förlängas med ytterligare tre år i det fall att Oncology Venture ApS senast tre månader före utgången av
licenstiden gör en skriftlig anmälan till MPI. Detta förutsätter dock att Oncology Venture ApS åtar sig att investera
minst 15 MDKK i minst två olika läkemedelskandidater, inklusive redan investerat kapital, som Oncology Venture ApS
äger rättigheterna till. Oncology Venture ApS kan även uppfylla sitt investeringsåtagande på andra sätt än genom
tidigare beskrivet förfarande genom ”rimliga ansträngningar” inom de kommande två åren gällande utvecklingen av
minst två nya specifika läkemedelskandidater. MPI kan endast neka en förlängning av licensen i det fall att ovan nämnd
investering inte genomförts eller om en skriftlig anmälan inte översänts till MPI inom avtalad tid. DRP:er ska säkras av
Oncology Venture ApS från MPI löpande och inom ramen för bolagens befintliga licensavtal har Oncology Venture ApS
rätt att säkra sådana rättigheter till och med 2018. I det fall Oncology Venture ApS säkrar DRP-rättigheter har Oncology
Venture ApS i enlighet med avtal rätt till alla framtida rättigheter.
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Den exklusiva licensen
Oncology Venture ApS har en exklusiv licens (avtal tecknat i september 2013 om att använda DRPTM för att utveckla,
tillverka, registrera, marknadsföra, distribuera och sälja läkemedelskandidater eller produkter inom området
”läkemedel för behandling av cancersjukdomar som tidigare har testats eller använts i patienter eller för närvarande
testas eller används i patienter"). Den exklusiva licensen med MPI upphör genom nuvarande avtal att gälla i september
2018. När en läkemedelskandidat licensierats till Oncology Venture ApS tillhör den Oncology Venture ApS även i det
fall avtalet upphör att gälla i september 2018. Som ett exempel innebär detsamma att läkemedelsutveckling och
kliniska prövningar kan inledas efter september 2018 samtidigt som rättigheterna till produkterna i kombination med
DRPTM fortfarande tillhör Oncology Venture.
Notera även att den exklusiva licensen för varje läkemedelskandidat är villkorad av Oncology Ventures ApS investering
i läkemedelskandidaten. Om denna investering inte genomförs inom den gällande tidsperioden, eller om inget avtal
ingås mellan Oncology Venture ApS och tredje part för investering i läkemedelskandidaten inom tidsfristen, upphör
den exklusiva licensen att gälla och MPI erhåller rättigheter att utveckla ämnen etc.
Uppsäkrande av rättigheter
I dagsläget har Oncology Venture ApS säkrat upp DRPTM-rättigheter till tio läkemedelskandidater. Rättigheterna säkras
på följande sätt:




MPI testar en viss läkemedelskandidat in vitro på uppdrag av Oncology Venture ApS inom 18 månader genom
att betala 1 500 DKK.
Därefter har Oncology Venture ApS två år på sig att säkra DRPTM för den specifika läkemedelskandidaten till
en fast kostnad om 120 TDKK.
DRP-rättigheterna till en läkemedelskandidat kan förlängas med ytterligare 2+2 år. Om Oncology Venture ApS
under denna tid säkrar en investering i läkemedelskandidaten om minst 1 MDKK tillfaller rättigheterna
Oncology Venture ApS. Investeringen kan säkras antingen genom Oncology Venture ApS egen finansiering av
läkemedelsutveckling eller genom att tredje part står för finansieringen i syfte att Oncology Venture ApS ska
fortsätta utvecklingen av den specifika läkemedelskandidaten.

För varje specifik läkemedelskandidat har Oncology Venture ApS därigenom upp till fem och ett halvt år på sig för att
säkra rättigheterna till DRPTM och direkt eller via tredje part investera minst 1 MDKK för att säkra rättigheterna till
läkemedelskandidaten.
Tidigare tecknade samarbetsavtal
Som meddelats under de senaste åren, vilket ligger i linje med tidigare strategi, har ett antal samarbetsavtal tecknats
med biotech- och pharmabolag avseende användning av DRPTM för deras läkemedelskandidater. Ovanstående har
enligt styrelsens bedömning ingen signifikant finansiell påverkan, utan kommer vid bra utfall att validera DRPTMplattformen ytterligare.
Patentstrategi och status
MPIs patentpolicy innefattar att lämna in alla nya innovationer och efterhand utvärdera den kommersiella potentialen.
I det fall kostnaden är motiverad kommer ett världsomspännande skydd att sökas. Förutom patent har Bolaget
omfattande kunskap inom området, vilket inte kommer att patentsökas eftersom informationen i detta fall skulle bli
allmänt tillgänglig information.
Sedan 2005 har Bolaget lämnat in fler än 20 patentansökningar och valt att gå vidare med ett antal för nationella
ansökningar på viktiga marknader i USA, Europa och Asien. Tre av MPIs patent har gått igenom hela processen och
utfärdats i USA och England under 2013, samt Australien under 2016. Det amerikanska patentet avseende DRP TM är
brett och omfattar gensignaturer för att förutsäga sensitiviteten hos över 70 cancerläkemedelskandidater, inkluderat
cirka 80 % av alla marknadsförda cancerläkemedel. Patentet i Australien är liknande. Bolagets patent avseende Exercise
Guidance är utvecklat i samarbete med forskare i Sverige, Storbritannien och USA. Clark & Elbing LLP i Boston, USA,
utgör MPIs primära patentverk.
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Forskning och utveckling
MPI har historiskt sett primärt fokuserat på forskning och utveckling. MPIs fokus har till viss del flyttats från forskning
och utveckling till marknadsföring och försäljning. MPI kommer dock även fortsättningsvis att säkra upp sin tillgång till
den senaste kunskapen och forskningen inom utveckling av biomarkörer för att försäkra sig om att MPI håller sig
uppdaterade avseende den generella marknadsutvecklingen. Med anledning av ovan har Bolaget ett pågående
samarbete med exempelvis professor Nils Brünner, expert inom cancerområdet och professor inom molekylär
sjukdomsbiologi vid Köpenhamns Universitet.

Tendenser
Det finns såvitt styrelsen känner till inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav,
åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte
under det innevarande räkenskapsåret.

Bolagshistorik i korthet
Jun-16

Bolaget har per den 14 juni 2016 publicerat pressmeddelande avseende uppdatering av optionsprogram.

Maj-16

Positiv data publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE avseende teknologin Drug Response
Predictor (DRPTM). Data från ett prospektivt, randomiserat kliniskt test undersöktes med hjälp av verktyget
DRP™. DRP™ för 5-FU kunde identifiera vilka patienter som drog nytta av behandling med 5-FU.
Överlevnadstid (overall survival) bland de patienter som visade högst potential att svara på behandling var
dubbelt så hög jämfört med överlevnadstid hos de patienter som visade låg svarspotential.

Apr-16

MPI meddelar att Bolaget sålt tre DRPer till Oncology Venture avseende tre nya utvalda
läkemedelskandidater tillsammans med MPIs DRPTM för cancerbehandling.

Mar-16

Bolaget meddelar att data från MPIs spin-out Oncology Ventures fas 1-doseskaleringsstudie med LiPlaCis
presenteras vid AACR (American Association for Cancer Research). Resultaten indikerar att
leveransteknologin bakom LiPlaCis fungerar - något som ska sökas ytterligare dokumentation för bland ett
större antal patienter.

Mar-16

MPI meddelar att Bolagets spin-out Oncology Venture inkluderat första patienten i APO010s
screeningprotokoll för multipelt myelom. Totalt avses 150 patienter screenas.

Feb-16

MPI genomför private placement som tillför Bolaget cirka 8,7 MDKK.

Feb-16

MPI publicerar positiva data med DRPTM avseende gastroesofageal cancer.

Jan-16

MPI erhåller patent i Australien.

Dec-15

MPI och Mundipharma EDO GmbH ingår avtal om DRPTM avseende EDO-S101 i kliniska prövningar.

Nov-15

MPI avblindar prospektiv studie av LungChip-prognosticator i tidig lungcancer.

Nov-15

DRPTM möjliggör klinisk prövning av Irofulven i prostatacancer.

Nov-15

Presentation avseende användandet av DRPTM i Top1 vid AACR-kongressen i Boston, USA.

Sep-15

MPI deltar i tre abstract vid AACR/NCI/EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer
Therapeutics i Boston, USA.

Jun-15

MPI och Nemucore Medical Innovations, Inc. tillkännager strategiskt partnerskap.

Maj-15

MPIs läkemedelsutvecklingsarm Oncology Venture och Lantern Pharma LLC tillkännager partnerskap
avseende att utveckla Irofulven för metastatisk prostatacancer.

Feb-15

MPIs DRP-teknologi förutsäger vilka lymfompatienter (DLBCL) som svarar på standardbehandling (RCHO(E)P) i en blind uppsättning.

Nov-14

MPI och Alion Pharmaceuticals, Inc. etablerar partnerskap för att utveckla DRPTM avseende
jonflödeshämmare inom onkologi.

Sep-14

MPI-abstract publicerat på ESMOs hemsida visar att MPIs genetiska responsprofil kan förutsäga effektivitet
av adjuvant 5-FU i koloncancer.
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Maj-14

MPI och LiPlasome Pharma ApS presenterar fas 1-studie med LiPlaCisTM på ASCO-kongressen.

Apr-14

MPI ingår strategiskt samarbete med TD2.

Feb-14

MPI presenterar data om att DRP optimerar framgångsfaktorn vid användning av fulvestrant.

Nov-13

MPI etablerar säljorganisation på den amerikanska marknaden.

Nov-13

MPI presenterar data med fördelarna med DRP i förhållande till FDA-godkännande.

Nov-13

MPI ingår strategiskt samarbete med professor, DM Nils Brünner.

Okt-13

MPI upptas till handel på Nasdaq First North Copenhagen.

Jun-13

Prediktivt biomarkör-patent utställt i England (utövande-patent).

Maj-13

DRP-avtal ingås med Esanex, Inc.

Maj-13

Drug Respons Prediction-patent utställs i USA.

Apr-13

DRP-avtal ingås med Mundipharma EDO GmbH.

Dec-12

Utvecklings- och samarbetsavtal ingås med LiPlasome Pharma ApS.

Nov-12

Licensavtal ingås mellan TopoTarget A/S och Oncology Venture.

Nov-12

Samarbetsavtal ingås med Dr. Dan Von Hoff.

Sep-12

XRGenomics Ltd. ingår första kundavtal.

Sep-12

DRP-avtal ingås med ny kund.

Aug-12

Intellectual licens-avtal ingås med XRGenomics Ltd.

Mar-12

Peter Buhl Jensen tillträder som VD med fokus på internationell kommersialisering.

Dec-05

MPI insänder patentansökan avseende DRP-teknologin.

Dec-05

MPI fokuserar på produktutveckling och validering av DRP.

Sep-04

MPI stiftas som självständigt bolag.
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STYRELSE OCH VD
Frank Knudsen – styrelseordförande
Frank Knudsen, född 1958, är sedan april 2015 styrelseordförande i Medical Prognosis
Institute A/S. Knudsen tidigare bland annat varit investeringsansvarig på SEED Capital
Denmark K/S och har även varit ansvarig för administration och genomförandet av
regeringens finansieringssystem för patentering och licensiering av universitetsforskning i
Danmark.
Innehav i MPI:


Äger inga aktier i MPI.



Innehar inga teckningsoptioner.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Medical Prognosis Insitute A/S

Styrelseordförande

Pågående

Acesion Pharma ApS

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Adject ApS

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Adject A/S

Styrelseordförande

Under perioden avslutat

Besst-Test ApS

Styrelseordförande

Under perioden avslutat

Biotech AF 14. Maj 2014 ApS

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

BKG-Pharma ApS

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Carnad A/S

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Conrig Pharma ApS

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Contera Pharma ApS

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Curasight ApS

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Diet4Life ApS

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Glycom A/S

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Mycoteq A/S

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Onconox ApS

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Valderm ApS

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Victorius Medical Systems ApS

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Inga delägarskap över 5 % att redovisa.
Tvångslikvidation och konkurs
Frank Knudsen har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation.
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Peter Buhl Jensen – VD och styrelseledamot
Peter Buhl Jensen, född 1955, är sedan mars 2012 VD i Medical Prognosis Institute A/S
och sedan juni 2012 styrelseledamot i Bolaget. Buhl Jensen har en stark kombination
av kommersiell erfarenhet och expertis inom onkologi. Buhl Jensen har grundat och
var tidigare VD för TopoTarget A/S. Buhl Jensen stod bakom TopoTargets börsnotering
2005 och säkrade EMA- och FDA-godkännande av bolagets första produkt,
Savene©/Totect©. Buhl Jensen ligger även bakom utvecklingen av läkemedlet
Belinostat vilket godkändes av FDA under sommaren 2014. Buhl Jensen har
ledarerfarenhet från TopoTarget, där han ledde cirka 140 anställda och från Ålborg
Hospital där han var seniorkonsult vid institutionen för onkologi och ledde cirka 280
anställda. Vidare har Buhl Jensen varit överläkare och lett LEMO (Laboratory of
Experimental Medical Oncology) vid Rigshospitalet University Hospital i Köpenhamn.
Innehav i MPI:


Äger 2 360 580 aktier via Buhl Krone Holding ApS*.



Innehar 360 000 teckningsoptioner.

* Ägs till 80 % av Buhl Jensen. Resterande del ägs av närstående Ulla Hald Buhl.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Tidsperiod

4 Best Invest ApS

Styrelseledamot

Pågående

Accelerace Management A/S

Styrelseledamot

Pågående

Buhl Krone Holding ApS

Ägare

Pågående

Medical Prognosis Institute A/S

Styrelseledamot och VD

Pågående

Medical Prognosis Institute Inc.

Styrelseordförande

Pågående

Mirrx Therapeutics A/S

Styrelseordförande

Pågående

Oncology Venture ApS

VD

Pågående

Oncology Venture Sweden AB

VD

Pågående

Symbion A/S

Styrelseledamot

Pågående

Symbion Fonden

Styrelseledamot

Pågående

Vecata Invest A/S

Styrelseledamot

Pågående

WntResearch AB

Styrelseledamot

Pågående

Antianthra ApS

VD

Under perioden avslutat

Aprea AB

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Axelar AB

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Dandrit Biotech A/S

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

IT-Væksthus A/S

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

LiPlasome Pharma ApS

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

PledPharma AB

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Symbion Management A/S

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Vecata Ejendomme A/S

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

WntResearch

Styrelseordförande

Under perioden avslutat

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Bolag

Kapital (%)

Röster (%)

Tidsperiod

AntiAnthra ApS

80

80

Pågående

Buhl Krone Holding ApS

80*

80*

Pågående
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Medical Prognosis Institute A/S**

10,12

10,12

Pågående

Oncology Venture Sweden AB**

14,95

14,95

Pågående

* Ägs till 80 % av Peter Buhl Jensen. Resterande 20 % ägs av Ulla Hald Buhl. Peter Buhl Jensen och Ulla Hald Buhl är gifta.
** Ägs via Buhl Krone Holding ApS.

Tvångslikvidation och konkurs
Peter Buhl Jensen har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation.
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Niels Johansen – styrelseledamot
Niels Johansen, född 1960, är sedan mars 2005 styrelseledamot i Medical Prognosis
Institute A/S. Johansen bistår med 30 års internationell erfarenhet från ledarskap inom
IVD, läkemedelsinnovation och utveckling. Han har omfattande erfarenhet från
forskning, läkemedelsframtagning och klinisk utveckling av läkemedel och
medicintekniska produkter från olika chefspositioner inom läkemedelsindustrin.
Innehav i MPI:


Äger 2 320 aktier privat.



Innehar 468 740 teckningsoptioner.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Medical Prognosis Institute A/S

Styrelseledamot

Pågående

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Inga delägarskap över 5 % att redovisa.
Tvångslikvidation och konkurs
Niels Johansen har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.
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Magnus Persson – styrelseledamot
Magnus Persson, född 1960, är sedan april 2014 styrelseledamot i Medical Prognosis
Insitute A/S. Persson har mer än 20 års internationell erfarenhet från ledande
befattningar inom Life Science-industrin. Han har även varit delägare i två Life Science
Venture Capital-bolag, det ena med säte i Sverige och med global räckvidd, det andra
med säte i Kalifornien, USA. Magnus Persson har varit styrelseordförande,
styrelseledamot och VD för såväl privata som offentliga bioteknik- och medicinteknikbolag i Norden, Europa och USA.
Innehav i MPI:


Äger inga aktier i MPI.



Innehar inga teckningsoptioner.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Galecto Biotech AB

Styrelseordförande

Pågående

Gyros AB

Styrelseledamot

Pågående

Immunicum Aktiebolag

Styrelseledamot

Pågående

Karolinska Institutet Holding AB

VD

Pågående

Karolinska Institutet Housing AB

Styrelseledamot

Pågående

Karolinska Institutet Information AB

Styrelseledamot

Pågående

Karolinska Institutet Innovations AB

Styrelseordförande

Pågående

Karolinska Institutet Science Park AB

Styrelseledamot

Pågående

Karolinska Institutet Support AB

Styrelseledamot

Pågående

Karolinska Institutet University Press AB

Styrelseordförande

Pågående

KCIF Fund Management AB

Styrelseledamot

Pågående

Medical Prognosis Institute A/S

Styrelseledamot

Pågående

Själbådan AB

Styrelseledamot

Pågående

SLS Invest AB

Styrelseordförande

Pågående

Bio-Works Technologies AB

Styrelseordförande

Under perioden avslutat

HealthCap III Sidefund GP AB

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Bolag

Kapital (%)

Röster (%)

Tidsperiod

Själbådan

100

100

pågående

Tvångslikvidation och konkurs
Magnus Persson har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller
konkursförvaltning.
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Steen Knudsen – styrelseledamot
Knudsen, född 1961, är medgrundare av Medical Prognosis Institute A/S. Knudsen är
även en av grundarna av Oncology Venture ApS och är styrelseledamot i dess svenska
moderbolag Oncology Venture Sweden AB, som sedan 2015 är noterat på AktieTorget.
Knudsen är professor i systembiologi med omfattande kompetens inom matematik,
bioinformatik, bioteknik och systembiologi. Vidare är Knudsen uppfinnaren av MPIs
DRPTM.
Innehav i MPI:


Äger 6 168 680 aktier via MPI Holding ApS*.



Innehar inga teckningsoptioner.

* Ägs till 100 % av Steen Knudsen.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Medical Prognosis Institute A/S

Styrelseledamot

Pågående

Medical Prognosis Institute Inc.

Styrelseledamot

Pågående

MPI Holding ApS

Innehavare

Pågående

Oncology Venture ApS

Styrelseledamot

Pågående

Oncology Venture Sweden AB

Styrelseledamot

Pågående

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Bolag

Kapital (%)

Röster (%)

Tidsperiod

Medical Prognosis Institute A/S

26,5

26,5

Pågående

MPI Holding ApS

100

100

Pågående

Tvångslikvidation och konkurs
Steen Knudsen har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.
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LEDNING
Peter Buhl Jensen – VD och styrelseledamot
För ytterligare information hänvisas till Peter Buhl Jensen i avsnittet ”Styrelse och VD”.

Steen Knudsen – Chief Science Officer / grundare
För ytterligare information hänvisas till Steen Knudsen i avsnittet ”Styrelse och VD”.

Ulla Hald Buhl – Chief Investor Relations / Communications Officer
Ulla Hald Buhl har bred bakgrund inom kliniska prövningar, organisation och kommunikation. Hald Buhl har tidigare
varit ansvarig för TopoTarget A/S avdelning för investerarrelationer och i svenska WntResearch AB (noterat på
AktieTorget). Hald Buhl är även styrelseledamot i Oncology Venture Sweden AB (noterat på AktieTorget), samt
styrelseledamot och COO i dess danska dotterbolag Oncology Venture ApS. 1999-2001 var Hald Buhl verksam som
teamledare inom onkologi på AstraZeneca A/S och 2001-2005 var Hald Buhl chef för den regulatoriska avdelningen på
TopoTarget A/S. Ulla Hald Buhl är gift med VD och styrelseledamot Peter Buhl Jensen.

Niels Laursen – Chief Financial Officer
Niels Laursen har omfattande erfarenhet inom offentlig dansk och internationell bioteknik, vilket bland annat har gett
honom bred kunskap inom finansiella frågor. Dessutom har Niels Laursen erfarenhet av ledning, strategiutveckling och
implementering, samt förändringsledning.

Tvångslikvidation och konkurs
Ingen av personerna i MPIs ledning har under de senaste fem åren varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller
konkursförvaltning.

ÖVRIGA NYCKELPERSONER
Thomas Jensen – Chief Technology Officer / Investor Relations
Thomas Jensen har deltagit i driften av MPI sedan verksamheten startades. Jensen har därigenom ingående kunskap
om verksamheten och dess aktieägare. Thomas Jensen har ansvaret for MPIs laboratorium, vilket han själv har byggt
upp. Thomas Jensen har även varit ansvarig för uppförandet av laboratorielokaler för den amerikanska delen av
verksamheten. Sedan MPI upptogs till handel på Nasdaq First North Copenhagen har Jensen assisterat Ulla Hald Buhl
avseende området investor relations.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN


Registrerat aktiekapital är 1 166 115 DKK.



Kvotvärde är 0,05 DKK.



Aktierna har emitterats enligt Selskabsloven och är utgivna i DKK.



Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar
till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.



Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller
inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga
banker och värdepappersförvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektroniskt
format.

Sida 28 av 52



Aktiens ISIN-kod är DK0060732477.

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

Kvotvärde

Ökning av

Ökning av

Totalt antal Totalt aktiekapital

antalet aktier

aktiekapital

aktier

2004

Bolagsbildning

1,00

125 000

125 000

125 000

125 000

2004

Ökning av aktiekapital

1,00

18 126

18 126

143 126

143 126

2005

Ökning av aktiekapital

1,00

23 541

23 541

166 667

166 667

2006

Ökning av aktiekapital

1,00

86 629

86 629

253 296

253 296

2006

Ökning av aktiekapital

1,00

39 233

39 233

292 529

292 529

2007

Ökning av aktiekapital

1,00

32 520

23 520

325 049

325 049

2007

Ökning av aktiekapital

1,00

38 767

38 767

363 816

363 816

2008

Ökning av aktiekapital

1,00

30 769

30 769

394 585

394 585

2008

ApS till A/S

1,00

394 585

394 585

789 170

789 170

2009

Ökning av aktiekapital

1,00

14 576

14 576

803 746

803 746

2011

Ökning av aktiekapital

1,00

9 645

9 645

813 391

813 391

2011

Ökning av aktiekapital

1,00

12 324

12 324

825 715

825 715

2012

Ökning av aktiekapital

1,00

12 324

12 324

838 039

838 039

2012

Ökning av aktiekapital

1,00

12 324

12 324

850 363

850 363

2013

Ökning av aktiekapital

1,00

101 009

101 009

951 372

951 372

2014

Nyttjande av optioner

1,00

21 500

21 500

972 872

972 872

2014

Ökning av aktiekapital

1,00

67 774

67 774

1 040 646

1 040 646

2014

Ökning av aktiekapital

1,00

57 124

57 124

1 097 770

1 097 770

2015

Nyttjande av optioner

1,00

2 000

2 000

1 099 770

1 099 770

2016

Ökning av aktiekapital

1,00

64 345

64 345

1 164 115

1 164 115

2016

Nyttjande av optioner

1,00

2 000

2 000

1 166 115

1 166 115

2016

Split (20:1)

0,05

22 156 185

-

23 322 300

1 166 115

* Notera att valuta i ovanstående tabell anges i DKK.

Regelverk
Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är noterade på
Nasdaq First North Stockholm. Utöver Nasdaq First North Stockholms noteringsavtal gäller bland annat följande
regelverk i relevanta delar:
•

•

Selskabsloven
Lov om værdipapirhandel

Bemyndigande


Styrelsen är bemyndigad att fram till den 2 september 2019, att en eller flera gånger, öka aktiekapitalet
genom utgivande av nya aktier upp till nominellt belopp om 104 064 DKK. Ökningen av aktiekapitalet ska ske
genom kontant betalning, densamma måste implementeras med företrädesrätt för befintliga aktieägare och
kan genomföras till marknadspris alternativt till ett specialpris att beslutas av styrelsen.



Styrelsen är bemyndigad fram till den 20 april 2021, att en eller flera gånger, öka Bolagets aktiekapital genom
utgivande av nya aktier upp till nominellt belopp om 100 000 DKK. Ökningen ska genomföras utan
företrädesrätt för befintliga aktieägare och ska ske till marknadskurs. Styrelsen kan besluta att ökningen ska
ske genom kontant betalning, apporttillskott, eller genom omvandling av skulder.
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Ägarförteckning med ägare över 5 % per den 31 mars 2016
Namn

Andel av röster och kapital

MPI Holding ApS*

26,45

Sass & Larsen ApS

19,81

Buhl Krone Holding ApS**

10,12

Pennehave Invest ApS***
Övriga (cirka 350 st.)
Totalt

6,35
37,27
100,00

* MPI Holding ApS ägs till 100 % av Steen Knudsen (styrelseledamot i MPI).
** Buhl Krone Holding ApS ägs till 20 % av Ulla Hald Buhl (CCO & Communications Officer) och 80 % av Peter Buhl Jensen (VD).
***Pennehave Invest ApS är under konkurs.

Huvudägarna MPI Holding ApS, Sass & Larsen ApS och Buhl Krone Holding ApS äger tillsammans cirka 56 % av andelen
röster och kapital i MPI. Det finns inga avtal eller andra överenskommelser som reglerar att aktieägare inte kan slå sig
samman och gemensamt påverka beslut i Bolaget. Därmed finns det inga garantier för att sådan eventuell uppkommen
kontroll inte kan komma att missbrukas.

Utestående teckningsoptioner
Som incitament för styrelsemedlemmar och nyckelmedarbetare har MPI implementerat totalt fyra optionsprogram
(antagna per den 3 juli 2012, 18 december 2013, 17 december 2014 och 18 februari 2016) om totalt 4 489 580
teckningsoptioner. Per dateringen av detta dokument har 510 000 teckningsoptioner nyttjats för teckning av nya aktier
i Bolaget. Bolaget har per den 14 juni 2016 publicerat pressmeddelande avseende 696 220 teckningsoptioner har
ogiltigförklarats, vilka utgivits till styrelsen i enlighet med optionsprogram utfärdat den 14 december 2014 och den 18
februari 2016 (efter split 20:1 den 20 april 2016). Detta innebärande att 3 283 360 teckningsoptioner är utestående.
Styrelsen planerar att utfärda optionsprogram, förutsatt godkännande vid årsstämma, om dessa 696 220
teckningsoptioner (samma antal som nu inte är giltiga) varav 430 000 teckningsoptioner enligt villkor som anges i serie
3 och 266 220 teckningsoptioner enligt villkor som anges i serie 4, när Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm First North.
Varje tilldelad teckningsoption ger mottagaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning av 0,52 DKK. En
förutsättning för att kunna nyttja teckningsoptionerna är att innehavaren av teckningsoptionen inte själv har avslutat
sin relation med Bolaget. I händelse av att Bolaget har avslutat relationen, utan att detta beror på optionsinnehavarens
försummelse, är innehavaren av teckningsoptionen fortsatt berättigad att nyttja sina teckningsoptioner. Samtliga
teckningsoptioner kan nyttjas fram till juli 2021.
Målet med incitamentsprogrammen är att ge deltagarna incitament att även fortsatt se MPI som en attraktiv
arbetsgivare genom möjlighet att skapa värden genom en positiv utveckling av verksamheten. Anledningen till att det
finns flera olika incitamentsprogram är att nya personer över tid involverats i verksamheten. Att även tidigare anställda
erhållit optioner vid nya tillfällen är för att fortsatt skapa ytterligare motiv för de parter som arbetar med MPI.
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 1 till 4 finns att tillgå i MPIs Bolagsordning.

Sida 30 av 52

KOMPLETTERANDE INFORMATION
Koncernförhållande och aktieinnehav
Medical Prognosis Institute A/S är moderbolag i en koncern som även omfattar det helägda amerikanska dotterbolaget
Medical Prognosis Institute Inc. Bolaget är bildat som ett led i MPIs strategiska satsningar om att skapa ökad försäljning
på den amerikanska marknaden. MPI äger utöver ovan 14,77 % av röster och kapital i Oncology Venture Sweden AB.

Medical Prognosis Institute A/S
Firmanamn

Medical Prognosis Institute A/S

Handelsbeteckning

MPI

Säte och hemvist

Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm

CVR-nummer

28106351

Datum för bolagsbildning

2004-09-09

Datum när bolag startade sin verksamhet

2004-09-09

Land för bolagsbildning

Danmark

Juridisk form

Publikt aktiebolag

Lagstiftning

Selskabsloven

Adress

Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm, Danmark

Hemsida

www.medical-prognosis.com

Medical Prognosis Institute, Inc.
Land för bolagsbildning

USA

Land från var dotterbolag driver verksamhet

USA

Organisationsnummer/CVR-nummer

DK 28106351

Ägarandel

100 %

Revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup, Danmark
Huvudansvariga revisorer: Torben Jensen och Thomas Lauritsen
Bolagets årsredovisning till och med 2012 har reviderats av Torben Jensen, auktoriserad revisor. Från och med
räkenskapsåret 2013 har Bolagets årsredovisning reviderats av Torben Jensen tillsammans med den auktoriserade
revisorn Thomas Lauritsen. Bakgrund till att revision har skett av två auktoriserade revisorer är att MPI vid denna
tidpunkt blev upptaget till handel på Nasdaq First North i Danmark.

Medelantalet anställda i MPI
2015

2014

2013

Kvinnor

2

1

0

Män

3

4

5

Totalt

5

5

5

MPI arbetar utöver anställda personer med ett nätverk av konsulter.
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Ersättning till styrelse och VD 2015
(DKK)

Arvode

Grundlön

Pensionskostnad

Övrig ersättning

Soc. avg.

Summa

Frank Knudsen, SO

100 000

-

-

-

-

100 000

Magnus Persson, SL

50 000

-

-

-

-

50 000

Peter Buhl Jensen, SL/VD

-

1 056 000

-

-

-

1 056 000

Steen Knudsen, SL

-

840 000

-

-

-

840 000

Niels Johansen, SL

-

-

-

-

-

-

150 000

1 896 000

-

-

-

2 046 000

Totalt

Till styrelse och ledande befattningshavare utgår marknadsmässig ersättning. Det finns inte några bonusavtal eller
därmed jämställda ersättningar kopplade till Bolagets anställda. Det finns inte några villkorade eller uppskjutna
ersättningar eller naturaförmåner att redovisa och inte heller några avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller
liknande förmåner efter avträdande från tjänst. Avtalet som VD avseende Peter Buhl Jensen kan sägas upp med en
uppsägningstid om 12 månader från MPIs sida och med 3 månader från Buhl Jensens sida.

Styrelsens arbetsformer


Samtliga ledamöter är valda till och med nästa årsstämma.



Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom
instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse.



Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse.



Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att
följa denna.

Tillgängliga handlingar
Bolaget håller följande handlingar tillgängliga under detta dokuments giltighetstid:


Stiftelseurkund



Bolagsordning



Historisk finansiell information



Årsredovisningar (2013, 2014, 2015) som via hänvisning har införlivats till denna bolagsbeskrivning

Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor med adress Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm, Danmark.

Transaktioner med närstående
Nedan följer de transaktioner med närstående som genomförts under 2013, 2014 och 2015. Samtliga transaktioner
har skett på marknadsmässiga grunder.


Transaktioner med närstående parter under 2015 avseende Investor Relations och PR med Buhl Krone
Holding ApS (tidigare Buhl Oncology ApS) uppgår till 462 TDKK. Buhl Krone Holding ApS ägs till 100 % av VD
Peter Buhl Jensen tillsammans med närstående Ulla Hald Buhl. Vidare har Peter Buhl Jensens två döttrar
anlitats som konsulter genom avgift till respektive part om 40 TDKK samt 24 TDKK.



Transaktioner med närstående parter under 2014 avseende Investor Relations och PR med Buhl Krone
Holding ApS (tidigare Buhl Oncology ApS) uppgår till 246 TDKK.



Transaktioner med närstående parter under 2013 fördelas enligt följande:
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-

Kapitaltillskott i Oncology Venture ApS – 300 TDKK.
Buhl Krone Holding ApS (tidigare Buhl Oncology ApS) – 29 TDKK.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB. I samband med MPIs listbyte från Nasdaq First North
Copenhagen till Nasdaq First North Stockholm är Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare till Bolaget.
Sedermera Fondkommission har biträtt MPI vid upprättandet av denna bolagsbeskrivning. Styrelsen i MPI är ansvarig
för innehållet, varpå Sedermera Fondkommission och ATS Finans AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till
aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller
andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta dokument.

Vinstutdelning och rösträtt m.m.
Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller
placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga
restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av
eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige.
Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. Aktieägarnas
rättigheter kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).
Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid avveckling genom likvidation eller
konkurs. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan
begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till
det antal aktier som de äger.
Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt
att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli
föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren.
Bolaget omfattas av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler (”Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden
avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar”). Enligt dessa regler är en
aktieägare skyldig att offentligt erbjuda sig att förvärva alla övriga aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav
av aktier med rösträtt uppnår 30 %.
Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga aktieägare. Om
Bolaget beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ge ut nya aktier, ska ägare av
aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.
Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte
lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om
någon utdelning i Bolaget. Bolaget planerar inte att lämna någon utdelning under den närmaste tiden. Förslag på
eventuell framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i MPI och därefter framläggas för beslut på årsstämma.
Bolaget har ingen utdelningspolicy.

Intressen i MPI
VD och styrelseledamot Peter Buhl Jensen och MPIs Chief Investor Realtions/Communications Officer Ulla Hald Buhl
är gifta. Härutöver finns det inga familjeband mellan styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller
nyckelpersoner i Bolaget. Peter Buhl Jensen är såväl VD som styrelseledamot i MPI. Härutöver äger Buhl Jensen via
Buhl Krone Holding ApS 10,52 % av röster och kapital i MPI. Buhl Krone Holding ApS ägs tillsammans med Ulla Hald
Buhl. Steen Knudsen är styrelseledamot och CSO i MPI. Knudsen är uppfinnare av DRP TM. Härutöver äger Knudsen via
det helägda bolaget MPI Holding ApS 28,05 % av röster och kapital i MPI.
Oncology Venture Sweden AB är ett bolag sprunget ur MPI för att, via det helägda danska dotterbolaget Oncology
Venture ApS, använda DRPTM-teknologin som guide för att screena läkemedelskandidater och utveckla nya
cancerläkemedel. Licensavtalen mellan Oncology Venture Sweden AB och MPI är precist formulerade i syfte att
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definiera i vilket av bolagen avtal ska ingås med kunder om varje specifik läkemedelskandidat som inlicensieras. MPI
äger 14,77 % av röster och kapital i Oncology Venture Sweden AB. Bolagen drivs vart och ett för sig och inte på
bekostnad av varandra, vilket är säkrat i avtalen mellan bolagen.
Bolagen har många gemensamma intressen, genom att MPIs DRP TM-teknologi används som redskap för att utveckla
Oncology Venture Sweden ABs läkemedelskandidater. Beslut avseende frågor rörande ovanstående ska fattas i
enlighet med så kallad ”armlängds avstånd-princip” samt även i enlighet med vanliga jävsprinciper. Detta innebär att
väsentliga beslut avseende MPIs ägarskap i Oncology Venture Sweden AB eller avseende MPIs licensavtal med
Oncology Venture Sweden AB ska behandlas av styrelsen i MPI. Beslut rörande Oncology Venture Sweden AB i den
dagliga driften av MPI, vilka av VD Peter Buhl Jensen bedöms kunna utgöra en intressekonflikt, ska fattas av styrelsens
ordförande, Frank Knudsen. Peter Buhl Jensen är involverad i den dagliga driften i båda ovanstående bolag. Styrelsen
bedömer att eventuella framtida externa finansieringar i Oncology Venture Sweden AB kommer från nya ägare, vilket
i så fall kommer att späda ut de ursprungliga ägarnas röster och kapital ytterligare, inklusive MPIs ägarandel, samtidigt
som MPI även fortsatt kommer att vara berättigade till royalty motsvarande 10 % av försäljningsintäkterna.
I februari 2016 inlicensierades läkemedelskandidaten LiPlaCis™ av Oncology Venture Sweden AB. Bolagen drivs separat
och beslut ska fattas i enlighet med vanliga jävsprinciper. Detta innebär att styrelsen beslutar i väsentliga frågor
avseende MPIs licensavtal med LiPlasome Pharma ApS, utan påverkan av VD och styrelsemedamot Peter Buhl Jensen.
Steen Knudsen äger via MPI Holding ApS 8,97 % av röster och kapital XRGenomics Ltd. Bolagen drivs separat och beslut
fattas i enlighet med vanliga jävsprinciper. Detta innebär att Steen Knudsen inte deltar i beslut rörande MPIs licensavtal
med XRGenomics Ltd., vilka är av sådan dignitet att desamma ska behandlas av styrelsen.
MPI har även ingått ett samarbetsavtal med professor Nils Brünner, som indirekt äger 3,47 % av röster och kapital i
Oncology Venture Sweden AB. Avtalet avser professor Nils Brünners generella rådgivning till MPI.
Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra
personer i ledande befattningar i MPI.

Likviditetsgarant
Bolaget har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant (market maker) för sin aktie i samband med
listbytet till Nasdaq First North Stockholm. Syftet är att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg spread
mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. Enligt avtalet ska Sedermera Fondkommission säkerställa en spread
mellan köp- och säljkurs om maximalt fyra (4) procent. På vardera köp och säljsidan ska Sedermera Fondkommission
säkerställa en volym om åtminstone 15 000 SEK. Åtagandet påbörjas i samband med Bolagets listning på Nasdaq First
North Stockholm.

Övrigt


Utöver vad som anges under rubrik ”Ersättning till styrelse och VD 2015” finns inga avtal mellan Bolaget eller
dess dotterbolag och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon
förmån efter det att uppdraget avslutats.



Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de
senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser
och/eller sanktioner från bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot
styrelsens ledamöter eller Bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens ledamöter eller Bolagets ledande
befattningshavare har inte förbjudits av domstol att ingå som medlem av förvaltnings-, lednings- eller
kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner under åtminstone de senaste fem åren.



Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer, förvaltnings, lednings- och kontrollorgan eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande
befattningshavare ingår.

Sida 34 av 52



Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda
ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv
månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets eller koncernens
finansiella ställning eller lönsamhet.



Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.



Personer i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller styrelseledamöter och ledande befattningshavare
med aktieinnehav har inte beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på
något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier.



Styrelsen bedömer att Bolagets och dotterbolagens nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med
hänsyn till verksamheternas art och omfattning.



Observera att transaktioner i Bolagets värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för
innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare
avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall.



Utöver de teckningsoptioner som beskrivs under rubrik ”Utestående teckningsoptioner” finns inga
utestående optionsprogram vid upprättandet av detta dokument. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte
heller några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare.



Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud lagts av någon tredje part.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning
(se nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och
redovisningsprinciper. Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med Danish Financial Statements Act och är
granskade av Bolagets revisor. I enlighet med Danish Financial Statements Act § 110 har Medical Prognosis Institute
A/S inte upprättat koncernredovisning. Med anledning därav omfattar samtliga räkenskaper i detta dokument enbart
moderbolaget Medical Prognosis Institute A/S. Samtliga räkenskaper presenteras i danska kronor (DKK).
Införlivade dokument ska läsas som en del av denna Bolagsbeskrivning. Via hänvisning införlivade dokument finns
tillgängliga på Bolagets kontor (Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm) och hemsida (www.medical-prognosis.com).
Införlivas via hänvisning
Årsredovisning Medical Prognosis Institute A/S 2015-01-01 – 2015-12-31
Årsredovisning Medical Prognosis Institute A/S 2014-01-01 – 2014-12-31
Årsredovisning Medical Prognosis Institute A/S 2013-01-01 – 2013-12-31

Rörelsekapital
Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning tillräckligt för de aktuella behoven under
åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av denna bolagsbeskrivning.
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Resultaträkning i sammandrag
(DKK)

Nettoomsättning

2015-01-01

2014-01-01

2013-01-01

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

12 mån.

12 mån.

12 mån.

5 837 783

4 315 459

4 049 607

-14 054 668

-8 720 469

3 866 006

Bruttoresultat

-8 216 885

-4 405 010

183 601

Personalkostnader

-2 501 562

-2 597 908

3 446 044

-317 755

-71 824

32 863

-11 036 202

-7 074 742

-3 295 306

Övriga externa kostnader

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Resultat före övriga kostnader

Övriga kostnader
Resultat före finansiella poster

Finansiella intäkter

-

-

1 058 992

-11 036 202

-7 074 742

-4 354 298

20 467

32 115

23 758

-133 741

-6 428

-45 531

-11 149 476

-7 049 055

-4 376 071

Skatt på årets resultat

2 783 774

1 701 981

837 064

Årets resultat

-8 365 702

-5 347 074

-3 539 007

Finansiella kostnader
Resultat före skatt

Vinstdisposition
Förslag till vinstdisposition
Föreslagen utdelning för året
Balanseras I ny räkning

-

-

-

-8 365 702

-5 347 074

-3 539 007

-8 365 702

-5 347 074

-3 539 007

Tabell 1.
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Balansräkning i sammandrag
(DKK)

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

TILLGÅNGAR

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

940 394

-

-

Patent

1 437 369

662 000

-

Pågående utvecklingsarbeten

1 044 882

2 089 764

2 089 764

Immateriella anläggningstillgångar

3 422 645

2 751 764

2 089 764

Maskiner och andra tekniska anläggningar

165 926

192 420

29 886

Materiella anläggningstillgångar

165 926

192 420

29 886

Andelar i koncernföretag

5 512

5 512

5 512

Andelar i intresseföretag

793 000

500 000

500 000

Finansiella anläggningstillgångar

798 512

505 512

505 512

4 387 083

3 449 696

2 625 162

Anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag
Skulder till koncernföretag

-

-

1 215 580

Kundfordringar

2 350 330

646 825

152 613

Övriga fordringar

1 657 786

2 593 179

2 399 999

Aktuella skattefordringar

2 558 225

1 701 981

839 717

Fordringar

6 566 341

4 941 985

4 607 909

Kassa och bank

5 278 013

16 020 922

5 124 082

Omsättningstillgångar

13 308 936

20 962 907

9 731 991

Tillgångar

17 696 019

24 412 603

12 357 153

Tabell 2.
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Balansräkning i sammandrag, fortsättning
(DKK)

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Eget kapital

Fordringar hos koncernföretag
Skulder till koncernföretag

1 099 770

1 097 770

951 372

29 711 458

29 442 380

12 440 007

-16 686 644

-8 320 942

-2 973 868

14 124 584

22 219 208

10 417 511

-

217 721

-

495 670

-

-

1 366 661

1 239 812

1 191 830

-

-

2 975

1 168 691

422 202

427 402

540 413

313 660

317 435

Kortfristiga skulder

3 571 435

2 193 395

1 939 642

Skulder

3 571 435

2 193 395

1 939 642

17 696 019

24 412 603

12 357 153

Leverantörsskulder
Skulder till ägare och ledning
Övriga skulder
Förutbetalda intäkter

Eget kapital och skulder
Tabell 3.
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Kassaflödesanalys i sammandrag
(DKK)

2015-01-01

2014-01-01

2013-01-01

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

12 mån.

12 mån.

12 mån.

Årets resultat

-8 365 702

-5 347 074

-3 539 007

Justeringar

-2 346 161

-1 655 844

-

-

-

-806 854

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Erhållna inkomstskatter
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella

-

-

948 998

-854 655

781 942

-2 851 898

-11 566 518

-6 220 976

-6 248 761

20 467

32 115

23 758

poster

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Kassaflöde från den ordinarie verksamheten

-133 741

-6 428

-45 531

-11 679 792

-6 195 289

-7 197 759

Erhållen bolagsskatt

1 927 530

839 717

948 998

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-9 752 262

-5 355 572

-6 248 761

-929 115

-673 221

-

-39 610

-223 138

-

-293 000

-

-

Investeringar i immateriella tillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar

-

-

-305 512

-1 261 725

-896 359

-305 512

Förändringar i kapitalskott, aktiekapital och överkursfond

271 078

17 148 771

9 494 846

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

271 078

17 148 771

9 494 846

-10 742 909

10 896 840

2 940 573

16 020 922

5 124 082

2 183 509

5 278 013

16 020 922

5 124 082

Kassa och bank

5 278 013

16 020 922

5 124 082

Likvida medel per 31 december

5 278 013

16 020 922

5 124 082

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Ökning/minskning av likvida medel

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Likvida medel specificeras som följer:

Tabell 4.
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Förändring av eget kapital i sammandrag
2015-01-01 – 2015-12-31
(DKK)

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat resultat

Totalt

1 097 770

29 442 380

-8 320 942

22 219 208

2 000

269 078

0

271 078

0

0

-8 365 702

-8 365 702

1 099 770

29 711 458

-16 686 644

14 124 584

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat resultat

Totalt

Ingående kapital per 2014-01-01

951 372

12 440 007

-2 973 868

10 417 511

Kontant kapitaltillskott

146 398

17 002 373

-

17 148 771

Ingående kapital per 2015-01-01
Kontant kapitaltillskott
Årets resultat
Utgående eget kapital per 2015-12-31

2014-01-01 – 2014-12-31
(DKK)

Årets resultat

-

-

-5 347 074

-5 347 074

1 097 770

29 442 380

-8 320 942

22 219 208

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat resultat

Totalt

Ingående kapital per 2013-01-01

850 363

3 046 170

565 139

4 461 672

Kontant kapitaltillskott

101 009

9 393 837

-

9 494 846

-

-

-3 539 007

-3 539 007

951 372

12 440 007

-2 973 868

10 417 511

Utgående eget kapital per 2014-12-31

2013-01-01 – 2013-12-31
(DKK)

Årets resultat
Utgående eget kapital per 2013-12-31
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med Danish Financial Statements Act och är granskade av Bolagets
revisor. I enlighet med Danish Financial Statements Act § 110 har Medical Prognosis Institute A/S inte upprättat
koncernredovisning. Med anledning därav omfattar samtliga räkenskaper i detta dokument enbart moderbolaget
Medical Prognosis Institute A/S.
Nettoomsättning, årets resultat, skulder och soliditet (tabell 1)
MPI har under de senaste åren arbetat med utveckling av läkemedel, vilket innefattat en strategi och affärsmodell om
att ingå samarbetsavtal med läkemedels- och bioteknikbolag avseende forskning, utveckling och kommersialisering av
läkemedelskandidater. MPI har utvecklats från att vara en serviceverksamhet och för att få ut så mycket som möjligt
av värdetillväxten valdes under 2015 att forma Oncology Venture i syfte att ”självt” utveckla läkemedelskandidater vid
användning av DRPTM-teknologin. MPIs teknologi kan bidra med värdefull information om vilken läkemedelskandidat
som har störst chans att uppnå marknadsföringsgodkännande och i vilken indikation densamma ska testas. Därefter
kan MPIs teknologi nyttjas för att välja ut de patienter med störst sannolikhet att gagnas av behandlingen.
Under räkenskapsåret 2013 redovisades en nettoomsättning om cirka 4 MDKK. Bolagets övriga externa kostnader
uppgick till cirka 3,9 MDKK. Årets resultat uppgick till cirka -3,5 MDKK. Kassa och bank uppgick till cirka 5,1 MDKK och
soliditeten (eget kapital/balansomslutning) uppgick till cirka 84,3 %. Bolagets anläggningstillgångar uppgick för
perioden till cirka 2,6 MDKK vilket främst påverkades av att de immateriella anläggningstillgångarna uppgick till cirka
2,1 MDKK. De immateriella anläggningstillgångarna utgjordes i sin helhet av pågående utvecklingsarbeten. Bolagets
fordringar uppgick till cirka 4,6 MDKK, vilket främst var hänförligt till övriga fordringar om cirka 2,4 MDKK. Det egna
kapitalet uppgick till cirka 10,4 MDKK vilket främst var en följd av att överkursfonden uppgick till cirka 12,4 MDKK.
Under perioden fanns inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna uppgick till cirka 1,9 MDKK och utgjordes
främst av leverantörsskulder om cirka 1,2 MDKK.
Under räkenskapsåret 2014 uppgick nettoomsättningen till cirka 4,3 MDKK, vilket främst var hänförligt till inkomster
via samarbeten med pharma- och forskningsbolag. De övriga externa kostnaderna uppgick till cirka -8,7 MDKK, vilket
främst var hänförligt till utvecklingskostnader, samt marknads- och försäljningsutgifter för att starta upp verksamheten
i USA. Årets resultat uppgick till cirka -5,3 MDKK. Kassa och bank ökade i jämförelse med föregående år till cirka 16
MDKK till följd av nyemission. Soliditeten uppgick till cirka 91 %. Bolagets anläggningstillgångar ökade något i
förhållande till föregående år och uppgick till cirka 3,4 MDKK, främst till följd av immateriella anläggningstillgångar om
cirka 2,8 MDKK. De immateriella anläggningstillgångarna utgjordes främst av pågående utvecklingsarbeten om cirka
2,1 MDKK samt av patent om cirka 0,7 MDKK. Bolagets fordringar uppgick till cirka 4,9 MDKK, vilket främst var
hänförligt till övriga fordringar om cirka 2,6 MDKK. De övriga fordringarna bestod främst av lån till MPI, Inc. Bolagets
eget kapital ökade i jämförelse med föregående räkenskapsår och uppgick till cirka 22,2 MDKK. Det egna kapitalet
påverkades främst positivt till följd av att överkursfonden ökade till cirka 29,4 MDKK. Under perioden fanns inga
långsiktiga skulder. De kortfristiga skulderna ökade till cirka 2,2 MDKK till följd av fordringar till koncernföretag om
cirka 0,2 MDKK. Under 2014 genomförde MPI två kapitaliseringar vilka totalt tillförde Bolaget mer än 18 MDKK.
Kapitaliseringarna har medfört att kassa och bank samt omsättningstillgångar var betydligt högre under räkenskapsåret
2014 än under räkenskapsåret 2015.
Under räkenskapsåret 2015 ökade nettoomsättningen och uppgick till cirka 5,9 MDKK, vilket främst var hänförligt till
inkomster via samarbeten med pharmabolag. De övriga externa kostnaderna ökade i förhållande till föregående
räkenskapsår och uppgick till cirka -14,1 MDKK, vilket främst var hänförligt till utvecklingskostnader. Till följd av ovan
uppgick årets resultat till cirka -8,4 MDKK. Kassa och bank minskade i jämförelse med föregående räkenskapsår till cirka
5,3 MDKK. Soliditeten uppgick till cirka 79,8 %. Bolagets anläggningstillgångar ökade till cirka 4,4 MDKK vilket främst
var en följd av ökade immateriella anläggningstillgångar, vilka uppgick till cirka 3,4 MDKK. De immateriella
anläggningstillgångarna utgjordes till största delen av patent om cirka 1,4 MDKK samt pågående utvecklingsarbeten
om cirka 1,0 MDKK. Bolagets fordringar ökade i jämförelse med föregående år och uppgick till cirka 6,6 MDKK. De
ökade fordringarna var främst en följd av att kundfordringarna ökade till cirka 2,4 MDKK samtidigt som aktuella
skattefordringar uppgick till cirka 2,6 MDKK. Bolagets eget kapital minskade i jämförelse med föregående år och
uppgick till cirka 14,1 MDKK. Det egna kapitalet påverkades främst av att det balanserade resultatet minskade till cirka
-16,7 MDKK. Under perioden fanns inga långsiktiga skulder. De kortfristiga skulderna ökade till cirka 3,6 MDKK, vilket
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främst var hänförligt till att de övriga skulderna uppgick till cirka 1,2 MDKK. De övriga skulderna bestod främst av
kostnader för utveckling.
Kassaflöde (tabell 4)
Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2013 uppgick till cirka -6,2 MDKK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till cirka -0,3 MDKK, vilket i sin helhet var hänförligt till investeringar i finansiella tillgångar.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till cirka 9,5 MDKK, vilket i sin helhet är hänförligt till förändringar
i kapitaltillskott, aktiekapital och överkursfond. Bolagets likvida medel vid årets slut uppgick till cirka 5,1 MDKK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2014 uppgick till cirka -5,4 MDKK, vilket främst var en följd av att årets
resultat uppgick till cirka -5,3 MDKK. Kassaflödet från investeringsverksamheten minskade något i förhållande till
föregående år och uppgick till cirka -0,9 MDKK, vilket främst var en följd av investeringar i immateriella om cirka -0,7
MDKK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten ökade till cirka 17,1 MDKK genom förändringar i kapitaltillskott,
aktiekapital och överkursfond. Bolagets likvida medel vid årets slut uppgick till cirka 16,0 MDKK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2015 uppgick till cirka -9,8 MDKK, vilket främst var en följd av att årets
resultat uppgick till cirka -8,4 MDKK. Kassaflödet från investeringsverksamheten minskade något i förhållande till
föregående år och uppgick till cirka -1,3 MDKK, vilket främst var en följd av investeringar i immateriella om cirka -0,9
MDKK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten minskade till cirka 0,3 MDKK genom förändringar i kapitaltillskott,
aktiekapital och överkursfond. Bolagets likvida medel vid årets slut uppgick till cirka 5,3 MDKK.
Finansiella resurser och finansiell struktur
Per 2015-12-31 uppgick soliditeten till cirka 79,8 %. De kortfristiga skulderna uppgick till cirka 3,6 MDKK, vilket främst
var hänförligt till övriga skulderna om cirka 1,2 MDKK. De övriga skulderna bestod främst av kostnader för utveckling.
Bolaget hade inga långfristiga skulder. Enligt styrelsens bedömning är MPIs kortsiktiga (<12 månader)
betalningsförmåga god. Bolaget kan dock komma att behöva tillföras kapital för att betalningsförmågan ska kunna
betraktas som god på längre sikt (>12 månader).
Begränsning i användandet av kapital
Det finns inga begränsningar avseende användande av kapital.
Investeringar
I tabellen nedan redovisas bokförda värden avseende MPIs anläggningstillgångar. Bolagets materiella
anläggningstillgångar utgörs i sin helhet av maskiner och andra tekniska anläggningar. Bolagets finansiella
anläggningstillgångar utgörs huvudsakligen av andelar i intresseföretag. De immateriella anläggningstillgångarna
utgörs huvudsakligen av pågående utvecklingsarbeten och patent. Historiska investeringar har huvudsakligen
finansierats genom nyemissioner och bidrag, samt intäkter via utlicensiering av DRP TM. MPI är ett biotech- och itföretag som är specialiserat på precisionsmedicin genom skapande av biomarkörer och diagnostikverktyg inom
cancerområdet. MPI har utvecklat och äger verktyget ”Drug Response Prediction” (DRP TM), som möjliggör att tidigt i
ett forsknings- och utvecklingsarbete kunna identifiera vilka patienter som svarar på en läkemedelskandidat. Genom
sin tillgång till DRPTM har Bolaget enligt styrelsens bedömning ett mycket bra verktyg för att rikta verksamheten
ytterligare mot individanpassad behandling – så kallad Personalized Medicine. Individanpassad behandling innebär
enkelt förklarat att varje patient ska erhålla det specifika läkemedel som patienten svarar på. Ytterligare ett steg i
utvecklingen för MPI är att skapa en databas innehållande information om samtliga patienter som screenas med hjälp
av DRPTM. Genom bildandet av en sådan databas kommer stora mängder material att tillgängliggöras för att bedriva
ytterligare forskning inom cancerområdet. Härutöver finns inga väsentliga pågående eller framtida investeringar som
styrelsen redan har gjort klara åtaganden om.
(DKK)

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

3 422 645

2 751 764

2 089 764

Materiella anläggningstillgångar

165 926

192 420

29 886

Finansiella anläggningstillgångar

798 512

505 512

505 512

Immateriella anläggningstillgångar
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Uppskjuten skatt
Summa anläggningstillgångar

-

-

-

4 387 083

3 449 696

2 625 162

Materiella anläggningstillgångar
MPI eller dess dotterbolag innehar inga befintliga och/eller planerade materiella anläggningstillgångar eller leasade
tillgångar av väsentlig betydelse. Bolaget har inte några inteckningar eller belastningar på koncernens tillgångar.
Väsentliga finansiella förändringar
I februari 2016 genomfördes en private placement som tillförde Bolaget cirka 8,7 MDKK. Härutöver har det inte
förekommit några väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan
2015-12-31.
Revisionsberättelser och anmärkningar
Inga anmärkningar i årsredovisningar för räkenskapsåren 2013, 2014 eller 2015.
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BOLAGSORDNING
Antagen vid årsstämma den 20 april 2016.
VEDTÆGTER
MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S
CVR-nr. 28 10 63 51
Navn og formål
§ 1.
1.1. Selskabets navn er Medical Prognosis Institute A/S
§ 2.
2.1. Selskabets formål er at udvikle nye diagnostiske redskaber
Selskabets aktiekapital
§ 3.
3.1. Selskabets aktiekapital udgør 1.166.115 fordelt på aktier á 0,05 kr. og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt.
§ 4.
4.1. Aktier skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Selskabet kan lade en af Selskabets bestyrelse
udpeget ejerbogsfører føre ejerbogen og bestyrelsen kan konsekvensrette vedtægterne i overensstemmelse hermed.
Ejerbogsfører er p.t. VP Securities A/S, CVR nr. 21 59 93 36.
4.2. Selskabets aktier er registreret i VP Securities A/S, CVR nr. 21 59 93 36. Rettigheder vedrørende selskabets aktier
anmeldes p.t. til VP Securities A/S.
4.3 Aktierne er omsætningspapirer.
4.4. Ingen aktier har særlige rettigheder, og ingen aktionærer er forpligtede til at lade deres aktier indløse helt eller
delvis.
4.5. Aktierne er frit omsættelige.
§ 5.
5.1. Aktier, som ikke er registreret i VP Securities A/S, og som er bortkommet, skal kunne mortificeres uden dom efter
de til enhver tid gældende regler.
§ 6.
6.1. På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 17. december 2014 vedtog Selskabets bestyrelse at udstede
warrants svarende til nominelt DKK 50.000 aktier; og bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital
i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrants er vedlagt som bilag 3. Bilag 3 udgør en integreret
del af nærværende vedtægter.
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På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 18. februar 2016 vedtog Selskabets bestyrelse at udstede warrants
svarende til nominelt DKK 45.000 aktier; og bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital i
overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrants er vedlagt som bilag 4. Bilag 4 udgør en integreret del
af nærværende vedtægter.
Generalforsamlingen har den 24. april 2014 besluttet at bemyndige bestyrelsen til ad en eller flere omgange at træffe
beslutning om udstedelse af warrants til tegning af aktier på et nominelt beløb op til kr. 95.000 samt til at træffe
beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Udstedelse af warrants kan ske til selskabets nøglemedarbejdere,
bestyrelsesmedlemmer og andre nøglepersoner, og således uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
Udstedelsen af warrants kan ske til en udnyttelseskurs som fastsættes af bestyrelsen. Aktier, der tegnes ved udnyttelse
af warrants, skal have de samme rettigheder som eksisterende aktier i selskabet, jf. vedtægternes til enhver tid
gældende bestemmelse herom. De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Øvrige vilkår for
warrants fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen. Bemyndigelsen gives
for en periode på 5 år og udløber den 24. april 2019. Denne bemyndigelse er per den 18. februar 2016 udnyttet fuldt
ud.
6.2. Bestyrelsen har den 3. juli 2012 udnyttet sin bemyndigelse af 3. juli 2012, som blev fuldt udnyttet den 18. december
2013, til at udstede warrants til tegning af aktier for op til nom. kr. 114.278 til selskabets bestyrelsesmedlemmer,
medarbejdere og nøglepersoner uden fortegningsret for eksisterende anpartshavere på følgende vilkår:
1

størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, som kan tegnes på baggrund af warrants er nom. kr. 114.278.

2

Warrants skal tegnes senest den 17. juli 2012 ved underskrift på tegningslisten.

3

De nye aktier, som skal tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som de
eksisterende aktier i selskabet.

4

Tegningsfristen for nye aktier er 2 uger fra bestyrelsens meddelelse til warrantmodtagere om
beslutning om kapitalforhøjelse som følge af udnyttelse af warrants.

5

Rettighederne til nye aktier indtræder ved tegningen.

6

Udnyttelsesprisen for de nye aktier ved udnyttelse af warrants skal indbetales senest 1 u ge efter
tegningen, og

7

Hver warrant giver ret til at tegne én aktie á nom. kr. 0,05 (tidligere var stykstørrelsen kr. 1, men denne
blev ændret til kr. 0,05 i forbindelse med aktiesplit vedtaget den 20. april 2016) til en tegningskurs på
kr. 0,52 pr. aktie (tidligere var tegningskursen kr. 10,62, men denne blev i forbindelse med
fortegningsemission vedtaget den 12. september 2014 reguleret til kr. 10,41 og i forbindelse med
aktiesplit vedtaget den 20. april 2016 reguleret til kr. 0,52, jf. punkt 9 i vedtægte rnes bilag 1 og 2).

Warrantmodtagerens retsstilling i tilfælde af gennemførelse af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye
warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, opløsning, fusion eller spaltning, inden modtageren har udnyttet
warrants, er fastsat i Bilag 1 til vedtægterne.
Bestyrelsens bemyndigelse af 3. juli 2012 til at udstede warrants blev i denne forbindelse reduceret til nominelt 15.201.
6.3. Bestyrelsen har den 18. december 2013 udnyttet sin bemyndigelse af 3. juli 2012, som blev fuldt udnyttet den 18.
december 2013, til at udstede warrants til tegning af aktier for op til nom. kr. 15.201 til selskabets
bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og nøglepersoner uden fortegningsret for eksisterende aktionærer på følgende
vilkår:
1

Størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, som kan tegnes på baggrund af warrants er nom. kr. 15.201.

2

Warrants skal tegnes senest den 2 uger efter tildelingen ved underskrift på warrantaftale.

3

De nye aktier, som skal tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som de
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eksisterende aktier i selskabet.
4

Rettighederne til nye aktier indtræder ved tegningen.

5

Udnyttelsesprisen for de nye aktier ved udnyttelse af warrants skal indbetales senest 1 uge efter
udnyttelsen, og

6

Hver warrant giver ret til at tegne én aktie á nom. kr. 0,05 (tidligere var stykstørrelsen kr. 1, men denne
blev ændret til kr. 0,05 i forbindelse med aktiesplit vedtaget den 20. april 2016) til en tegningspris på
kr. 0,52 pr. aktie (tidligere var tegningskursen kr. 10,62, men denne blev i forbindelse med
fortegningsemission vedtaget den 12. september 2014 reguleret til kr. 10,41 og i forbindelse med
aktiesplit vedtaget den 20. april 2016 reguleret til kr. 0,52, jf. punkt 9 i vedtægternes bilag 1 og 2) .

Warrantmodtagerens retsstilling i tilfælde af gennemførelse af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye
warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, opløsning, fusion eller spaltning, inden modtageren har udnyttet
warrants, er fastsat i Bilag 2 til disse vedtægter.
Bestyrelsens bemyndigelse 3. juli 2012 til at udstede warrants blev i denne forbindelse fuldt udnyttet.
§7
7.1 Bestyrelsen er i perioden indtil den 2. september 2019 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets
aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil nominelt DKK 104.064. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved
kontant betaling, den skal gennemføres med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, og den kan ske til
markedskurs eller en favørkurs som fastsat af bestyrelsen.
7.2 Bestyrelsen er i perioden indtil den 20. april 2021 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets
aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil nominelt DKK 100.000. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal
gennemføres uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, og den skal ske til markedskurs. Bestyrelsen
kan bestemme, at forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling, apportindskud eller ved konvertering af gæld.
7.3 De nye aktier udstedt i henhold til punkt 7.1 og 7.2 skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. De nye
aktier skal være omsætningspapirer og navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog. Ingen aktionær skal være
forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, og de nye aktier skal være frit omsættelige. De nye aktier skal
give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i
forhøjelsesbeslutningen.
7.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte
bemyndigelser. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne, som måtte være
nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser. Såfremt de nye aktier udstedes til
favørkurs i henhold til punkt. 7.1, er bestyrelsen i øvrigt bemyndiget til at regulere udstedte warrants i
overensstemmelse med vedtægternes bilag 1 og 2.
Generalforsamlingen
§ 8.
8.1. Aktionærernes ret til at træffe beslutninger i selskabet udøves på generalforsamlingen.
8.2. Generalforsamlingen indkaldes og tilrettelægges af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages
tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen pr. email til hver aktionær på den til ejerbogen angivne
emailadresse. Såfremt en aktionær skriftligt har anmodet om det, sker indkaldelse dog ved brev eller telefax til den af
aktionæren i ejerbogen oplyste adresse eller telefax. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles
på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets
væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
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8.3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport og regnskab
kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Ekstraordinære generalforsamlinger
skal afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor eller en aktionær, der ejer 5 % af aktiekapitalen,
skriftligt forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest 2
uger efter, det er forlangt.
8.4. Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i hovedstadsområdet.
8.5. Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære
generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab og revisionsberetning, fremlægges til eftersyn for aktionærerne
på selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.
8.6. Selskabslovens § 84, om registreringsdatoen finder tilsvarende anvendelse på selskabets aktier.
§ 9.
9.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
5) Valg af bestyrelse.
6) Valg af revisor.
7) Eventuelt.
§ 10.
10.1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 0,05 kr. én stemme.
10.2. Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og til at tage ordet på denne. Enhver aktionær
kan udøve stemmeret gennem fuldmægtig, der ikke behøver at være aktionær. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig
og dateret fuldmagt. Denne kan gives for længere tid end ét år.
§ 11.
11.1. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven
foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
11.2. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dersom bestyrelsen ikke vælger dirigent, vælges
denne af generalforsamlingen. Dirigenten træffer beslutning vedrørende alle spørgsmål om behandlingsmåden og
stemmeafgivningen på generalforsamlingen, alt for så vidt som dirigenten ikke finder anledning til at overlade
spørgsmålets afgørelse til generalforsamlingen.
11.3. Enhver stemmeberettiget kan kræve skriftlig afstemning.
Bestyrelse og direktion
§ 12.
12.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer. Genvalg
kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme
udslagsgivende. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets forhold og er ansvarlig over for
generalforsamlingen. Over forhandlinger på bestyrelsesmøder føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsens
medlemmer.
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12.2. Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at lede den daglige drift og fastsætte vilkårene for disses stilling
og kompetence.
Elektronisk kommunikation
§ 13.
13.1. Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post mellem selskabet og aktionærerne i
stedet for papirbaserede dokumenter, herunder ved email. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte
aktionærer med almindeligt brev som supplement eller alternativ til elektronisk dokumentation.
13.2. § 13.1. omfatter alle meddelelser til aktionærerne i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter, herunder
indkaldelse af aktionærer til generalforsamlinger, forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden,
regnskabsmeddelelser, årsrapport eller andre regnskabsmæssige rapporter, generalforsamlingsprotokollater og
prospekter samt andre generelle eller individuelle oplysninger og meddelelser fra selskabet. De nævnte meddelelser
og dokumenter fremlægges eller fremsendes pr. email.
13.3. Alle aktionærer skal oplyse en emailadresse til selskabet eller ejerbogsføreren og løbende ajourføre denne. Det
er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt emailadresse.
13.4. Oplysninger om kravene til de anvendte systemer og øvrige tekniske krav samt fremgangsmåden i forbindelse
med offentliggørelse af meddelelser til selskabets aktionærer og elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse
til selskabets bestyrelse eller direktion.
Tegningsregel
§ 14.
14.1. Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af en direktør i forening med to
bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
14.2. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
Regnskaber og revision
§ 15.
15.1. Selskabets årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret eller
registreret revisor.
15.2. Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges udelukkende på engelsk.
§ 16.
16.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
§17.
17.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
Selskabets årsregnskaber skal opgøres således, at de giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets
økonomiske stilling samt resultatet.
-0Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i selskabet afholdt den 20. april 2016.
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SKATTEAVSNITT
Detta är inte rådgivning till varje enskild investerare, utan en generell orientering. Varje enskild investerare bör söka
specifik rådgivning.

Danska skattemässiga konsekvenser för fullt skattepliktiga i Danmark
Överflyttningen av aktier från Nasdaq First North Copenhagen till Nasdaq First North Stockholm bör inte utlösa dansk
beskattning under förutsättning av, att danska skattepliktiga investorer bibehåller äganderätten till aktierna, det vill
säga, civilrättsligt blir det ingen försäljning och efterföljande köp, och aktierna kommer att förbli inom skattereglerna
inom det område som är gällande. Aktierna kommer till exempel inte att övergå från pensionsfonder till fria medel.
Det investerarspecifika skatteavsnittet nedan omfattar enbart enskilda investerare och företagsinvesterare.
Beskattning av andra typer av investerare (till exempel institutionella investerare, aktier som förvärvas för
pensionssparande, etc.) omfattas inte.

Danska enskilda investerare
Överföringen mellan handelsplattformerna bör inte behandlas som en skattepliktig avyttring av aktier.
Vinst/förlust vid avyttring av aktierna beskattas som aktieinkomst. Årliga aktieintäkter om upp till DKK 50 600
(2016)(dubbelt för makar) beskattas med 27 %. Delade inkomster som överstiger detta belopp beskattas med 42 %.
Förluster är avdragsgilla till samma nivåer (taxeringsvärde om 27 %/42 %).

Danska företagsinvesterare (portfolioinvesterare med innehav understigande 10 % av aktiekapitalet)
Överföringen mellan handelsplattformerna bör inte behandlas som en skattepliktig avyttring av aktier.
Aktierna ska vara kvalificerade som portföljaktier i danskt skattehänseende. Trots att First North inte anses vara en
reglerad marknadsplats, bör plattformen betraktas som en multilateral handelsplattform. Aktierna bör därför
betraktas som portföljaktier och inte som skattebefriade portföljaktier.
Portföljaktier beskattas enligt en marknad-till-marknad-princip (beskattning vid årets utgång). Följaktligen kommer
både realiserade och orealiserade vinster/förluster att beskattas årligen med 22 % (bolagsskattesats).

Utländska investerare
Skattekonsekvenser för utländska investerare (icke-danska) är hänförliga till särskilda skatteregler i det land i vilket
investeraren har sin skatterättsliga hemvist och gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark och det land i vilket
investeraren har sin skatterättsliga hemvist (om något). Vi rekommenderar alla potentiella investerare att konsultera
sin egen skatterådgivare.
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ADRESSER
Bolagets hemort
Medical Prognosis Institute A/S
Venlighedsvej 1
2970 Hørsholm
Danmark

Adress till dotterbolaget
Medical Prognosis Institute Inc.
9977 N 90th Street, Suite 175
Scottsdale, Arizona 85258
USA

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission (bifirma till ATS Finans AB)
Importgatan 4
262 73 Ängelholm
Notera att Sedermera Fondkommissions arbete som Certified Adviser inleds i samband med Bolagets första
handelsdag på Nasdaq First North Stockholm.
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Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm
www.medical-prognosis.com
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