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OM PROSPEKTET
Definitioner
I dette dokument gælder følgende definitioner med mindre andet er
anført: "Virksomheden" eller "MPI" refererer til Medical Prognosis
Institute A/S, CVR-nummer 28106351.
“First North” refererer til Nasdaq First North Stockholm.
Finansiel rådgiver
Sedermera Fondkommission er et bifirma1 til ATS Finans AB. I forbindelse
med nyemissionen, som beskrives i dette prospekt, er Sedermera
Fondkommission finansiel rådgiver for MPI. Sedermera Fondkommission
har bistået MPI med oprettelsen af dette prospekt. Bestyrelsen i MPI er
ansvarlig for indholdet, hvorfor Sedermera Fondkommission og ATS Finans
AB fraskriver sig ethvert ansvar i forhold til aktionærer i MPI samt i
forbindelse med andre direkte eller indirekte konsekvenser som følge af
beslutningen om investering eller andre beslutninger, der helt eller delvist
er truffet på grundlag af oplysningerne i dette prospekt.
Tlf.:
Hjemmeside:
E-mail

+46 40-615 14 10
www.sedermera.se
info@sedermera.se

Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission (med postadresse Norra Vallgatan 64, 211 22
Malmö) agerer som emissionsinstitut i forbindelse med nyemissionen.
Tlf.:
Hjemmeside:
E-mail

+46 40-615 14 10
www.sedermera.se
info@sedermera.se

Undtagelser fra prospektkrav i Sverige
Dette prospekt er ikke gennemgået og godkendt af det svenske
finanstilsyn og er undtaget fra prospektkrav iht. 2 kap. 4 § Lov (1991:980)
om handel med finansielle instrumenter under henvisning til, at det
sammenlagte beløb, der erlægges i en 12-måneders periode, svarer til
maksimalt 2,5 millioner euro.
Der vil blive udbudt aktier på det danske marked i henhold til lov om
værdipapirhandel m.v. (Værdipapirhandelsloven) kap. 12 og udbud af
værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro, jf.
bekendtgørelse nr. 811 af 1. juli 2015 (Prospektbekendtgørelsen).
Prospektets distributionsområde
Aktierne er ikke genstand for handel eller ansøgning herom i andre lande
end Sverige. Indbydelsen iht. dette prospekt henvender sig ikke til
personer, hvis deltagelse forudsætter yderligere prospekter,
registreringer eller andre foranstaltninger, end dem som følger svensk ret.
Prospektet må ikke distribueres i USA, Australien, Japan, Canada, New
Zealand, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andre lande, hvor
distributionen eller denne indbydelse kræver yderligere foranstaltninger
iht. ovenstående eller strider mod regler i det pågældende land. For
prospektet gælder dansk ret. Tvist som følge af indholdet eller dermed
sammenhængende retsforhold skal afgøres ved dansk domstol eksklusivt.
Certified Adviser
Sedermera Fondkommission er MPI's certified adviser. En certified adviser
vejleder selskaber, hvis værdipapirer er blevet optaget til handel på First
North. Nasdaq godkender ansøgninger om optagelse til handel. Nasdaq
Stockholm AB's surveillancefunktion består i at efterprøve om både
selskabet og certified adviser lever op til First Norths forskrifter.
Surveillance overvåger også handler på First North. Sedermera
Fondkommission ejer ingen aktier i MPI.
Erklæringer angående miljøet og fremtiden
Erklæringer om miljøet og fremtidige vilkår i dette dokument afspejler

bestyrelsens nuværende synspunkter, hvad angår fremtidige vilkår og
finansiel udvikling.
Udsagn, der vedrører fremtiden, udtrykker udelukkende de vurderinger
og antagelser, som bestyrelsen har gjort sig i skrivende stund. Udsagnene
er velovervejede, men læseren skal tage højde for, at forudsigelser om
fremtiden er genstand for usikkerhed.
Revisorens erklæring
Ud over det, der er angivet i årsregnskaber, er ingen af oplysningerne i
prospektet blevet revideret eller vurderet af Selskabets revisor.
Referencer og kildereferencer
Bestyrelsen bekræfter, at oplysningerne fra referencer og kildereferencer
er gengivet korrekt, og så vidt vides, og så vidt det kan bekræftes via
sammenholdning med andre offentligt tilgængelige oplysninger, er ingen
oplysninger blevet tilbageholdt på en sådan måde, at de gengivne
oplysninger gøres ukorrekte eller misvisende.
Ansvar
MPI's bestyrelse er ansvarlig for indholdet i nærværende prospekt. De
nedenstående personer erklærer herved i kraft af deres funktion som
virksomhedsbestyrelse, at de har udvist den fornødne omhu for at sikre,
at oplysningerne i prospektet dem bekendt er rigtige, og at prospektet
efter deres overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for
fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne
sig et velbegrundet skøn over MPI’s aktiver og passiver, finansielle stilling,
resultater og fremtidsudsigter, samt at intet er blevet udeladt, som kunne
påvirke tolkningen af disse forhold.
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GENEREL INFORMATION OM MPI
Navn og hjemsted: Medical Prognosis Institute A/S, Hørsholm Kommune
Stiftelsesdato: 9. september 2004
Den retlige form samt gældende lovgivning: Selskabet er et aktieselskab og er omfattet af lovbekendtgørelse
2015-09-14 nr. 1089 om aktie- og anpartsselskaber (herefter ”Selskabsloven”)
Vedtægtsmæssige formål: Selskabets formål er at udvikle nye diagnostiske redskaber.
Registrering i offentligt register: MPI er registreret i Erhvervsstyrelsens centrale virksomhedsregister med
registreringsnummer CVR-nr. 28106351.
Nuværende kapital: 1.180.642,00 DKK, fordelt på aktier af nominelt kr. 0,05. Der er ikke oprettet kapitalklasser.
Selskabets kapital er fuldt ud indbetalt.
Konvertible obligationer eller warrants: I skrivende stund er 800.540 aktier blevet tegnet på baggrund af
warrantudnyttelse hvilket efterlader 3.689.040 warrants som ikke er udnyttet.
Koncern: Medical Prognosis Institute A/S er moderselskab for en koncern, der også omfatter det helejede
amerikanske datterselskab Medical Prognosis Institute, Inc. Datterselskabet blev stiftet som led i MPI's
strategiske fokus på at øge salget på det amerikanske marked. MPI ejer desuden 10,60% af stemmeretten og
kapitalen i Oncology Venture Sweden AB, som har været børsnoteret på AktieTorget siden 2015. Oncology
Venture Sweden AB ejer 100% af anpartskapitalen i Oncology Venture ApS, som ligeledes omtales i nærværende
prospekt. Desuden har MPI 202.243 warrants i Oncology Venture Sweden AB. Disse warrants kan udnyttes frem
til 31. december 2019 til en udnyttelseskurs på SEK 10,00. MPI har desuden en aftale med Oncology Venture om
ejerskab i Oncology Ventures etablerede spinouts - 10 % i 2X Oncology, Inc. og 10 % ejerskab i OV-SPV2 ApS.
Bemyndigelse til MPI’s centrale ledelsesorgan til at forhøje Selskabets aktieselskab: Bestyrelsen er i perioden
indtil den 1. april 2022 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af
nye aktier med indtil nominelt DKK 200.000. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant betaling, og skal
gennemføres med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Derudover er Bestyrelsen i perioden
indtil den 20. april 2021 bemyndiget til ad en eller flere gange at for-høje 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.
Krav om meddelelse til selskabet om aktiebeholdning: Enhver, der besidder kapitalandele i MPI, skal give
meddelelse herom til MPI, når kapitalandelenes stemmeret udgør mindst 5 pct. af selskabskapitalens
stemmerettigheder eller udgør mindst 5 pct. af selskabskapitalen eller ændring i et allerede meddelt
besiddelsesforhold bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 pct. og grænserne på 1/3 eller
2/3 af selskabskapitalens stemmerettigheder eller selskabskapitalen nås eller ikke længere er nået.
Stemmerets- og ejerskabsbegrænsninger: Der er ikke knyttet stemmerets- eller ejerskabsbegrænsninger til
selskabets aktier.
Ejerbogfører: Selskabets ejerbog føres af VP Securities.
Handel med Selskabets aktier: Størstedelen (mere end 99%) af Selskabets aktier er noteret til handel på Nasdaq
Stockholm First North (”First North”). Disse aktier er i ejerbogen deponeret hos Euroclear Sweden AB. Euroclear
Sweden AB fører som depositar et register over aktionærer og handler for de aktier, der er noteret till handel på
First North. De af Selskabets aktier (svarende til mindre end 1% af Selskabets aktiekapital), der ikke er deponeret
hos Euroclear Sweden AB, er således ikke optaget till handel på First North.
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RISIKOFAKTORER
Visse risikofaktorer kan have negativ indvirkning på MPI's aktiviteter. Selskabets udvidelsesmuligheder taget i
betragtning er det yderst vigtigt at tage højde for alle relevante risici. Andre risici er forbundet til Selskabets
aktier.
Nedenstående risici er ikke udtømmende og er ikke anført i prioriteret rækkefølge. Af åbenlyse årsager kan
risikofaktorerne ikke vurderes uden en grundig gennemgang af andre oplysninger i prospektet i forbindelse med
en overordnet evaluering af eksterne faktorer.

Risici forbundet med Selskabets virksomhed
Begrænsede historiske indtægter
MPI har siden Selskabets stiftelse udviklet screeningredskabet Drug Responce Prediction, DRP™. DRP teknologien
kan anvendes enten med udgangspunkt i patienten eller med udgangspunkt i lægemidlet. MPI udvikler selv teknologien med udgangspunkt i patienten, Patient Response Prediction, PRP. DRP-teknologien er udviklet og
eksklusivt udlicenseret til Oncology Venture ApS for en treårig periode til lægemiddeludvikling. For nærværende
har MPI løbende indtægter fra screeningsaktiviteter som et led i udviklingen af nye lægemidler. Indtægten fra
screeningaktiviterne har været relativt lille, hvorfor Selskabet historisk set har udvist begrænsede indtægter.
MPI's indtægtsstrøm vil i fremtiden også omfatte licensindtægter og royalties fra produktsalg, eller udlicensiering
af lægemidler eller lægemiddelkandidater. Hvis lægemiddelkandidater under udvikling ikke bliver udlicenseret
eller ikke opnår endelig myndighedsgodkendelse, udgør dette en risiko for et betydeligt indtægtstab for
Selskabet. Det ovenstående taget i betragtning, kan det være svært at vurdere salgspotentialet, og der er en
risiko for, at fremtidige indtægter helt eller delvist går tabt.
Underskud siden Selskabets stiftelse
MPI blev stiftet i 2004. Siden stiftelsen har Selskabet helliget en stor mængde tid på produktudvikling. Det er
bestyrelsens forventning, at det vil medføre en betydelig værdiforøgelse, når Selskabets DRP'er i to eller flere
tilfælde har ført til bedre behandlinger og mere effektive kliniske undersøgelser. Der ligger en risiko i, at DRP'er
ikke fører til bedre behandlinger og mere effektive kliniske undersøgelser, hvilket kan få væsentlig negativ
indvirkning på MPI's forretning.
Stigende omkostninger
En stor del af Selskabets udgifter er bundet i faste udgifter såsom patentudgifter, leje, udstyr og
personaleudgifter. Bestyrelsen vurderer, at det også vil kræve kapital at finansiere udviklingen af PRP samt de
fremtidige salgsaktiviteter. Derfor forventes det, at Selskabets udgifter vil stige med tiden. For at sikre
rentabiliteten er det et krav, at indtægterne stiger med tiden. Selskabet risikerer, at indtægterne ikke vil overstige
udgifterne. I så fald vil Selskabet se sig nødsaget til at rejse yderligere kapital. Hvis det viser sig at det ikke muligt
at rejse kapital, er der en risiko for, at aktivitetstempoet falder, eller at Selskabet indgiver konkursbegæring.
Personalized Medicine
Gennem anvendelsen af DRP™ agter Selskabet at styrke indsatsen inden for Personalized Medicine. Kort sagt
betyder Personalized Medicine, at hver patient bliver behandlet med det specifikke lægemiddel, som
vedkommende har størst sandsynlighed for at få gavnlig effekt af. Anvendelsen af DRP™ i Personalized Medicine
kræver blandt andet, at det kan påvises at metoden er gavnlig samt den kan myndighedsgodkendes. Der er en
risiko for, at myndighedsgodkendelse ikke kan opnås, og/eller at undersøgelser viser, at DRP™ ikke er et pålideligt
redskab inden for Personalized Medicine. Dette kan have negativ indvirkning på Selskabets regnskab og
potentielle indtægter.
Database
MPI agter i et samarbejde med kræftlæger at opbygge databaser, der indeholder oplysninger om patienter, der
er blevet screenet ved hjælp af DRP™. Der er på nuværende tidspunkt oprettet tre databaser. Databaserne
medføre, at store mængder data bliver gjort tilgængelige for yderligere forskning ikke blot af selskabet men også
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ekstern forskning indenfor feltet. Ved oprettelsen af databaser er ikke i sig selv tekniske udfordringer, risikoen
ligger i data kan være vanskelige at indsamle, hvilket kan have negativ indvirkning på det enkelte projekt og
dermed også Selskabet.
Nyetablerede kontakter
Selskabets kontakter til såvel kunder som leverandører er relativt nyetablerede. De indbyrdes forhold kan derfor
være svære at vurdere, hvilket kan påvirke fremtidsudsigten for Selskabet. Der er en risiko for, at stabile,
langvarige kunde- og leverandørforhold ikke kan anlægges, hvilket kan påvirke Selskabet i negativ retning.
Kunder
MPI's driftsindtægter er indtil videre blevet skabt på baggrund af en begrænset kundegruppe. I visse perioder
kan en stor del af Selskabets samlede indtægter stamme fra enkelte kunder. Tabet af en stor kunde kan have
negativ indvirkning på Selskabets regnskab på kort sigt.
Udvikling af produktporteføljen
Udviklingen af en omfattende produktportefølje bestående af flere DRP-projekter til at demonstrere DRPredskabets virkningen er en højt prioriteret del af Selskabets strategi. Oncology Venture AB har fået eksklusiv
rettighed til anvendelse af DRP-teknologien til lægemiddeludvikling hvorfor MPI også er afhængig af Oncology
Ventures succes.
MPI udvikler selv teknologien til Patient Response Prediction i tæt samarbejde med akademiske institutioner og
universiteter. Der er ingen garanti for, at dette produktområde kan udvikles og kommercialiseres. Af den grund
er der en risiko for, at Selskabets produktportefølje ikke bliver udbygget yderligere.
Kliniske undersøgelser
Før et lægemiddel kan lanceres på markedet, kræves det, at sikkerhed og virkningen i behandlingen af mennesker
er påvist. Dette gøres gennem kliniske undersøgelser. Der er en risiko for, at resultaterne af planlagte
undersøgelser ikke er tilfredsstillende, og der er en risiko for, at lægemiddelkandidaterne ikke bliver vurderet
sikre og/eller effektive nok til at blive godkendt til lancering. Det er værd at bemærke, at resultater fra
prækliniske undersøgelser ikke altid svarer overens med resultater fra kliniske undersøgelser foretaget på
mennesker. Resultater fra mindre kliniske undersøgelser svarer heller ikke altid overens med resultater fra større
undersøgelser, hvorfor der er adskillige risici på vejen mod produktlancering. Der er en risiko for, at de
ovenstående faktorer kan påvirke Selskabets indtægter og regnskaber i negativ retning.
Leverandører/producenter
MPI samarbejder med leverandører og producenter. Der er en risiko for, at en eller flere af disse vælger at
afbryde samarbejdet med Selskabet, hvilket kan påvirke forretningen negativt. Der er også en risiko for, at
Selskabets leverandører og producenter ikke lever op til den kvalitetsstandard, der kræves af Selskabet.
Endvidere kan det vise sig mere omkostningskrævende at skabe samarbejdsaftaler med nye leverandører eller
producenter og/eller mere tidskrævende, end Selskabet havde regnet med.
Nøglepersoner og -medarbejdere
Nøglepersoner og -medarbejdere i MPI besidder anselig kompetence og erfaring inden for Selskabets
forretningsområde. Tabet af en eller flere af disse nøglepersoner kan have negative følger for Selskabet.
Uautoriseret udbredelse af oplysninger
Det er ikke muligt at gardere sig hundrede procent mod uautoriseret udbredelse af oplysninger. Dette indebærer
en risiko for, at konkurrenter kan skaffe sig adgang til og på en skadelig måde gøre brug af teknisk viden udviklet
af Selskabet.
Konkurrenter
Nogle af Selskabets konkurrenter er multinationale selskaber med betydelige økonomiske midler. Andre
selskabers innovation og produktudvikling kan udgøre risiko i form af omsætningstab. Globale selskaber, der
arbejder inden for beslægtede områder, kan ydermere beslutte sig for at etablere sig inden for Selskabets
forretningsområde. Øget konkurrence kan påvirke MPI's fremtidige salg og regnskaber negativt.
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Økonomisk udvikling
Ydre faktorer såsom efterspørgsel, konjunkturnedgang eller -opsving, inflation og renteændringer påvirker driftsomkostninger og salgspriser. Disse faktorer kan påvirke MPI's fremtidige udgifter og indtægter negativt.
Valutausikkerhed
Dele af MPI's salg og udgifter sker i international valuta. Vekselkurser ligger under for væsentlige skift, som kan
påvirke fremtidige udgifter og indtægter negativt.
Politiske risici
MPI driver virksomhed i en række lande. Ændringer i love, skatteregler, fortoldning og andre forhold kan skabe
risici for udenlandske selskaber. Selskabet ligger også under for politiske og økonomiske usikkerhedsfaktorer i
disse lande og kan blive påvirket negativt af indenrigspolitiske ændringer. Det ovenstående kan føre til negative
følger for Selskabets forretninger og regnskab.
Markedsvækst
MPI planlægger over de kommende år at udvide, for eksempel ved at udvide sine salgsaktiviteter. Udvidelse kan
skabe problemer og risici, der er svære at forudsige. Endvidere kan virksomheden blive ramt af forsinkelser og
skabe omsætningstab. Hurtig vækst kan også omfatte opkøb af andre selskaber. Mangel på synergi og fejlslagne
integrationsforsøg kan påvirke Selskabets forretning såvel som dets regnskab i en negativ retning. Hurtig vækst
kan skabe organisatoriske problemer. Det kan blive svært at rekruttere de rette medarbejdere, og der kan opstå
problemer med integration af nye medarbejdere.
Patentansøgninger
MPI's patentpolitik er løbende at vurdere, om nye opfindelser skal patenteres eller ej. MPI har fået udstedt 10
patenter i 5 lande. 3 patentfamiler er stadig under behandling hos patentmyndighederne. Der er en risiko for, at
patentansøgninger ikke bliver godkendt, og der er en risiko for, at godkendte patenter ikke udgør en tilstrækkelig
fremtidssikring, hvilket kan give negative følger for Selskabets forretning og regnskab.
Patenter og andre immaterielle rettigheder
Der er en risiko for, at den nuværende og/eller fremtidige produktportefølje og andre immaterielle rettigheder,
som Selskabet besidder, ikke vil yde tilstrækkelig kommerciel beskyttelse. Det kan medføre væsentlige
omkostninger at opretholde patentrettighederne over for indtrængende konkurrenter, hvilket kan påvirke
Selskabets forretninger, regnskab og finansielle position negativt. Patenters gyldighed er begrænset. Selskabet
kan krænke eller blive beskyldt for at krænke tredjemands patenter. Andre aktørers patenter kan også begrænse
en eller flere af Selskabets fremtidige samarbejdspartneres muligheder for frit at benytte et særligt produkt eller
en særlig proces. Usikkerheden i patentbeskyttelse gør udfaldet af potentielle tvister svære at forudsige.
Negative udfald i sager om immaterielle rettigheder kan føre til et tab af kommerciel beskyttelse, forbud mod
brugen af de omstridte rettigheder eller godtgørelseskrav. Sagsomkostningerne kan løbe op i betydelige beløb,
selv i sager, der begunstiger MPI. Dette kan påvirke Selskabets regnskab og finansielle position negativt. Det
samme gælder andre immaterielle rettigheder, f.eks. varemærker. Hertil kommer en risiko for, at konkurrerende
produkter opnår beskyttelse, der svarer til Selskabets alternativ. Øget konkurrence kan potentielt set skabe
hårdere markedsforhold for Selskabet.
Udviklingsomkostninger
MPI vil fortsat udvikle nye produkter og arbejde på videreudviklingen af eksisterende produkter inden for feltet.
Tidsforbruget og omkostningerne forbundet med produktudvikling kan være svær på forhånd at forudsige. Dette
indebærer blandt andet en risiko for, at planlagt produktudvikling kan blive mere omkostningskrævende end
ventet.

Aktierne
Potentiel fremtidig aktieudvanding
Selskabet kan se sig nødsaget til at rejse mere kapital gennem yderligere aktieemissioner. I tilfælde af fremtidige
kapitalforhøjelser er der risiko for, at eksisterende aktionærer vil opleve udvanding af deres andel af
stemmeberettigede aktier og kapital i Selskabet, i det omfang de enten ikke udnytter deres
fortegningsrettigheder eller kapitalforhøjelserne gennemføres som rettede emissioner uden fortegningsret. I
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tillæg til det førnævnte er der (maj 2017) i alt 3.689.040 warrants udestående til bestyrelsesmedlemmer og
nøglepersoner i MPI. Hvis disse warrants udnyttes, vil det medføre udvanding for nuværende aktionærer af deres
andel af stemmeberettigede aktier og kapital i Selskabet. Indtil 1. april 2022 er bestyrelsen godkendt til en eller
flere gange at forøge aktiekapitalen gennem nyemissioner op til et pålydende beløb på 200.000 DKK.
Aktiekapitaludvidelsen skal foretages kontant, skal gennemføres med fortegningsretter for eksisterende
aktionærer og kan foretages til markedskurs eller til en særlig kurs, der fastlægges af bestyrelsen. Derudover er
bestyrelsen indtil 20. september 2021 godkendt til en eller flere gange at forøge Selskabets aktiekapital gennem
nyemissioner op til et pålydende beløb på 100.000 DKK. Udvidelsen gennemføres uden fortegningsretter for
eksisterende aktionærer og fortages til markedskurs. Bestyrelsen kan beslutte, at udvidelsen skal foretages
kontant, via apportindskud eller ved gældskonvertering. Hvis disse bemyndigelser udnyttes til at udstede yderlige
aktier, vil det medføre udvanding for nuværende aktionærer af deres andel af stemmeberettigede aktier og
kapital i Selskabet.
Aktiekurssvingninger og fremtidige kapitalrejsninger
Medical Prognosis Institute A/S er børsnoteret på Nasdaq First North Stockholm. Der er en risiko for, at
aktiekursen bliver udsat for væsentlige udsving, herunder i negativ retning. Aktiemarkedet som helhed, og
biotekselskaber i særdeleshed, har oplevet store kursudsving, som ofte ikke er forbundet med driftsresultaterne
i de enkelte selskaber. Der er risiko for, at Selskabet fremarettet ikke lykkedes med at rejse den fornødne kapital,
der er krævet for, at Selskabet kan bevæge sig fremad i overensstemmelse med Selskabets planer.
Psykologiske faktorer
Værdipapirmarkedet er genstand for psykologisk påvirkning. Selskabets værdipapirer kan blive ramt, ligesom alle
andre værdipapirer, der bliver handlet med. Psykologiske faktorer og deres indvirkning på aktiekurser er
temmelig uforudsigelige og kan potentielt påvirke Selskabets aktiekurs negativt.
Aktieudbytte
Hidtil har MPI ikke udbetalt udbytte. Selskabet har genereret indtægter, men befinder sig på et udviklings- og
tidligt salgsstadie, hvor driftsoverskud først og fremmest skal gå til investering i den videre udvikling af MPI. Der
er en risiko for, at den fremtidige pengestrøm ikke opfylder Selskabets kapitalbehov, og der er ingen sikkerhed
for at der udloddes udbytte. Det forventes ikke, at der inden for den nærmeste fremtid udloddes udbytte.
Frasalg af aktier fra storaktionærer, bestyrelsen og ledelsen
Bestyrelsesmedlemmerne og medlemmerne af ledelsen i Selskabet ser deres aktiebeholdning som en langtidsinvestering. Der er dog ingen nuværende forpligtelser, hvad angår lock-up. Derfor er der en risiko for, at disse
aktionærer frasælger en del eller alle deres aktier i Selskabet. Dette kan påvirke Selskabets aktiekurs negativt.
Hovedaktionærerne, MPI Holding ApS, Sass & Larsen ApS og Buhl Krone Holding ApS, ejer til sammen ca. 57% af
stemmeretten og kapitalen i MPI. Der findes ingen særaftaler eller forbud mod, at aktionærer går sammen og
kollektivt øver indflydelse på Selskabets beslutninger. Der gives derfor ingen forsikringer for, at den resulterende
kontrol ikke kan blive misbrugt.
Markedspladsen
Selskabets aktier er noteret på Nasdaq First North Stockholm. Nasdaq First North Stockholm ("First North") er en
alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser inden for Nasdaq.
Den har ikke samme retsstilling som et reguleret marked. Selskaberne på First North bliver reguleret af First
Norths regler og ikke de lovkrav, der gælder for aktiehandel på et reguleret marked. Risikoen ved at investere i
et selskab på First North kan derfor være større end ved investeringer på et reguleret marked.
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CEO PETER BUHL JENSENS MEDDELELSE
Det er ikke alle kræftpatienter, der har gavn af behandling med kræftlægemidler, men
næsten alle oplever de negative bivirkninger ved behandlingen. Det er svært at
forudsige, hvilke kræftformer en lægemiddelkandidat vil være effektiv over for, og
hvem der vil få gavn af behandlingen. Dette er almindeligt anerkendt, og der findes
eksempler på meget dyre kræftlægemidler, som kun er virkningsfulde for en brøkdel af
de behandlede patienter. Udviklingen af kræftlægemidler ændrer sig hastigt fra at være
populationsbaseret til at være skræddersyet til patienten, såkaldt Personalized
Medicine. MPI’s patenterede DRP™-metode er udviklet til at kunne identificere, hvilke
patienter der vil få gavn af en specifik behandling. Herved kan chancen forbedres for alle
involverede parter: patienter, kræftlæger og lægemiddeludviklere. I stedet for at behandle alle patienter, der
lider af en bestemt type kræft, med et bestemt lægemiddel, bliver patienternes kræftvæv først screenet, og kun
de, der med stor sandsynlighed vil opleve en gavnlig virkning, bliver behandlet med den specifikke
lægemiddelkandidat. Med en mere veldefineret patientgruppe øges sandsynligheden for succesfuld behandling
og både risici og omkostninger falder, og lægemiddeludviklingsprocessen gøres mere effektiv.
Lige før årsskiftet til 2017 indgik MPI en række aftaler med Oncology Venture Sweden AB, et spin-out
biotekselskab fra MPI, der fokuserer på lægemiddeludvikling, som kan få afgørende betydning. Oncology Venture
Sweden AB med aftalen en treårig fuld eksklusivitet til anvendelse af MPI’s DRP-teknologi til
kræftlægemiddeludvikling. Eksklusiviteten sætter Oncology Venture Sweden AB i stand til at øge antallet af
potentielle lægemidler, som udvikles sammen med MPI’s DRP-teknologi, hvilket igen øger sandsynligheden for
et gennembrud for teknologien. For den fulde eksklusivitet fik MPI tildelt warrants svarende til 3 % af Oncology
Venture Sweden AB:s aktiekapital. Ligeledes blev der indgået aftale med Oncology Venture Sweden AB om at
udviklingen af lægemidler kan udlicenseres til spin-outs under Oncology Venture Sweden AB. Det betyder at
Oncology Venture Sweden AB kan etablere selskaber, der kan specialisere sig, f.eks i womans cancer som 2X
Oncology Inc., og dermed tiltrække kapital, som ellers ikke ville være tilgængelig. For eksklusiviteten får MPI som
kompensation 10 % ejerandel i sådanne selskaber.
Til hvert lægemiddel udvikles en specifik DRP™ biomarkør. Den specifikke DRP™ anvendes til at selektere de
kræftpatienter der har størst sandsynlighed for at få gavnlig effekt af det tilhørende lægemiddel. Teknologien
gør at det er muligt at udvikle nye præcisionsbehandlinger hurtigere og billigere til gavn for kræftpatienterne.
Oncology Venture Sweden AB udvikler i dag tre stoffer i 8 fase 2 studier, heraf er fire under forberedelse med
LiPlaCis i samarbejde med Cadila Pharmaceutical. I 2X Ocology et Boston baseret spinout fra Oncology Venture
Sweden AB er planen at udvikle 3 stoffer i 4 fase 2 studier og endnu et spin-out er planlagt. Her er første fase at
udvikle den specifikke DRP™ og hvis dette lykkes, er der planlagt to randomiserede fase 3 studier. Disse tiltag har
bragt DRP-teknologien langt frem i lægemiddeludviklingen, og det bliver spændende at se resultaterne fra de
kliniske undersøgelser, som kan medføre en blåstempling af DRP™-teknologien og vil kunne tilføre væsentlig
værdi til MPI, idet MPI er medejer af Oncology Venture Sweden AB og får 10%s ejerskab af selskaberne.
I MPI’s arbejde med at skabe biomarkører til kræftlægemidler, indså vi, at de samme data også gør det muligt at
skabe et produkt, der forudsiger, hvilke lægemidler der med størst sandsynlighed vil have gavnlig virkning for
den enkelte patient – en Patient Response Predictor, PRP™. Udviklingen af PRP™ har taget fart efter selskabet
sammen med kræftlæger med ekspertice indenfor brystkræft fik tilladelse til at undersøge omkring 800 patienter
med metastatisk brystkræft for med PRP™ at analysere patientens tumor og sammenholde dette resultat med
patientens kliniske responsdata. De foreløbige data er offentligjort og vi har vist at vi med statistisk signifikans
kan forudsige den enkelte kræftpatients resultatet af behandling med fire vigtige stoffer til behandling af
brystkræft, epirubicin, fulvestrant, anastrazole og examestan, hvilket vi forventer vil have meget stor betydning.
Udviklingen af PRP™ skal muliggøre udarbejdelsen af en rapport, der sætter patient og læge i stand til at
identificere den bedste behandling for den enkelte patient.
En stærk forretningsmodel udgør fundamentet, der ved hjælp af vores DRP™-teknologi driver udviklingen frem
mod Personalized Medicine. Det er vores opfattelse, at Personalized Medicine vil medføre et paradigmeskift i
behandlingen af kræftpatienter, og efter vores bedømmelse er MPI i front i denne udvikling med vores DRP™.
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Midlerne fra denne fortegningsemission skal hovedsageligt gå til at finansiere MPI's dedikerede og ambitiøse
videreudvikling af PRP™-platformen, som udgør vores hovedelement i bestræbelserne på at udvikle Personalized
Medicine.
Peter Buhl Jensen
CEO, Medical Prognosis Institute A/S
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INVITATION TIL AKTIETEGNING
Emissionsbeslutning, emissionsomfang og emissionsomkostninger
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 200.000. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske
ved kontant betaling, og skal gennemføres med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.
På baggrund af ovennævnte bemyndigelse til bestyrelsen vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i MPI den
2. september 2014, har bestyrelsen den 1. juni 2017 besluttet at gennemføre en kapitalforhøjelse på op til
nominelt DKK 40.711,75 med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen sker ved udstedelse
af op til 814.235 aktier af nominelt DKK 0,05 hver til en tegningskurs på SEK 14,80 eller DKK 11,29 pr. aktie.
Offentligheden vil tillige blive givet mulighed for at tegne aktier. Baseret på tegningskursen i SEK udgør det
samlede emissionsprovenu op til SEK 12.050.678,00. De personer og juridiske personer som på
registreringsdatoen den 9. juni 2017 er aktionærer i MPI har fortrinsret til at tegne aktier i
fortegningsretsemissionen i forholdet 29:1, således at besiddelse af 29 eksisterende aktier giver ret til tegning af
1 ny aktie.
Emissionsomkostningerne i denne fortegningsemission forventes at nå op på cirka 1,5 MSEK.

Invitationen
Du er herved inviteret til på de i prospektet givne betingelser at tegne aktier i Medical Prognosis
Institute A/S til kurs SEK 14,80 pr. Aktie eller DKK 11,29 pr. Aktie, á nominelt DKK 0,05.
Ansvar
Bestyrelsen i Medical Prognosis Institute A/S er ansvarlig for dette prospekt. De nedenstående personer erklærer
herved i kraft af deres funktion som bestyrelse, at de har udvist den fornødne omhu for at sikre, at oplysningerne
i prospektet dem bekendt er rigtige, og at prospektet efter deres overbevisning indeholder de oplysninger, der
anses for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over
MPI’s aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter, samt at oplysningerne ikke er
behæftet med udeladelser, som kan medvirke til at forvanske dets indhold eller Selskabets vurderinger.
Hørsholm, Denmark, 1. juni, 2017
Bestyrelsen i Medical Prognosis Institute A/S

Frank Knudsen

Bestyrelsesformand

Peter Buhl Jensen

Bestyrelsesmedlem

Niels Johansen

Bestyrelsesmedlem

Steen Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Magnus Persson

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Bardenfleth

Bestyrelsesmedlem
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VILKÅR OG ANVISNINGER
Udbuddet
På baggrund af en bemyndigelse til bestyrelsen vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i MPI den 2.
september 2014, har bestyrelsen den 1. juni 2017 besluttet at gennemføre en kapitalforhøjelse på op til nominelt
DKK 40.711,75 med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen sker ved udstedelse af op til
814.235 aktier af nominelt DKK 0,05 hver til en tegningskurs på SEK 14,80 eller DKK 11,29 pr. aktie.
Offentligheden vil tillige blive givet mulighed for at tegne aktier. Baseret på tegningskursen i SEK udgør det
samlede emissionsprovenu op til SEK 12.050.678,00.
Fortegningsret og tegningsretter
De personer og juridiske personer som på registreringsdatoen for tildeling af tegningsretter den 9. juni 2017 er
aktionærer i MPI har fortrinsret til at tegne aktier i fortegningsretsemissionen i forholdet 29:1, således at
besiddelse af 29 eksisterende aktier giver ret til tegning af 1 ny aktie.
Aktionærer hvis aktier på registreringsdatoen er registreret i Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) modtager
tegningsretter gennem Euroclears system.
Aktionærer hvis aktier på registreringsdatoen ikke er registreret i Euroclear modtager tegningsretter gennem VP
Securities A/S (”VP-Securities”) system.
Tegningskurs
Tegningskursen er fastsat af bestyrelsen til SEK 14,80. Der fratrækkes ikke kommission. Tegningskursen i DKK er
fastlagt til 11,29 ved anvendelse af den officielle vekselkurs mellem SEK/DKK på tidspunktet for
bestyrelsesbeslutningen den 1. juni 2017.
Tegning ved indbetaling i SEK er alene muligt for aktionærer hvis aktier på registreringsdagen er registreret i
Euroclears system og som derfor tegner aktier ved udnyttelse af tegningsretter tildelt via Euroclear Sweden AB.
Tegning ved indbetaling i danske kroner er alene muligt for aktionærer hvis aktier på registreringsdagen ikke er
registreret i Euroclears system og som derfor tegner aktier ved udnyttelse af tegningsretter tildelt i VP-Securities
system.
Registreringsdag
Registreringsdato hos Euroclear og VP-Securities for fortrinsret til deltagelse i fortegningsretsemissionen er den
9. juni 2017. Idet Nasdaq Stockholm First North er et ”T+2 marked”, er sidste dag for handel med MPI’s aktier
med tilknyttede fortegningsretter er 7. juni 2017. Første dag for handel med MPI’s aktier uden tilknyttet
fortegningsretter er 8. juni 2017.
Tegningsperiode
Tegning af aktier skal ske i perioden fra og med 14. juni 2017 til og med kl. 15:00 den 29. juni 2017. Efter udløbet
af tegningsperioden bliver uudnyttede tegningsretter ugyldige og mister deres værdi. Uudnyttede tegningsretter
fjernes uden yderligere varsel fra aktionærernes respektive konti i VP Securities og Euroclear.
Cross-border overførsel af aktier i Medical Prognosis Institute A/S
Såfremt aktionærer, hvis aktier ikke er endnu er registreret i Euroclear Sweden AB, ønsker at lade deres aktier
registrere hos Euroclear Sweden AB inden registreringsdatoen, skal aktionærerne koordinere dette med
aktionærernes bank. Vær opmærksom på, at bankernes sagsbehandlingstid og procedurer er forskellige.
Fra 5. juni 2017 indtil den 9. juni 2017 kan der ikke foretages cross-border overførsel af aktier i MPI (dvs.
overførsler af aktier fra VP Securities til Euroclear eller omvendt). Tegningsretter og tegnede aktier ( "BTA", læs
mere herom nedenfor) i MPI vil ikke kunne overføres mellem VP Securities og Euroclear.
Handel med tegningsretter
Kun tegningsretter udstedt gennem Euroclear-systemet vil blive handlet på Nasdaq Stockholm First North i
tegningsperioden. Tegningsretter udstedt via VP Securities vil således ikke kunne handles på First North. Handel
med tegningsretter sker via Nasdaq Stockholm First North i perioden fra 14. juni 2017 til og med to dage før
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udløbet af tegningsperioden, det vil sige til og med den 27. juni 2017, da Nasdaq Stockholm First North er et T+2
marked. Aktionærer skal kontakte deres bank eller anden kandidat med de nødvendige beføjelser til at
gennemføre køb og salg af tegningsretter. Tegningsretter udstedt via VP Securities vil ikke blive handlet på
Nasdaq Stockholm First North.
Tegningsretter, som er erhvervet under den førnævnte handelsperiode giver samme ret til at tegne nye aktier i
tegningsperioden, som tegningsretter tildelt på baggrund af den enkelte aktionærs aktiepost i MPI på
registreringsdatoen. Tegningsretter skal være udnyttet til tegning senest den 29. juni 2017 eller være solgt senest
den 27. juni 2017, hvorefter tegningsretterne bliver værdiløse.

Emissionsrapport og tegningsblanketter
Aktionærer med fortegningsret
De aktionærerne eller repræsentanter for aktionærer, som på registreringsdatoen den 9. juni 2017 er registreret
i Euroclear-systemet, modtager fortrykt emissionsrapport med vedhæftet indbetalingsadvis, særskilt
tegningsblanket, tegningsblanket til brug for tegning uden fortegningsret samt folder indeholdende et
sammendrag af vilkår for emissionen og henvisning til fuldstændigt prospekt. Informationerne vil kunne
downloades på Sedermera Fondkommissions hjemmeside (www.sedermera.se) og MPI’s hjemmeside
(www.medical-prognosis.com). Personer, der er optaget i den særskilte fortegnelse over panthavere med flere i
forbindelse med Euroclears system, vil ikke modtage oplysninger om udstedelsen uden at have anmodet om det
særskilt. VP-advis, som redegør for registreringen af tegningsrettigheder på aktionærernes VP-konto udsendes
ikke.
Aktionærerne eller repræsentanter for aktionærer, der på registreringsdatoen den 9. juni 2017 kun er registreret
i VP Securities System vil ikke modtage trykt information. Prospekt vil være tilgængelig på Sedermera
Fondskommissions hjemmeside (www.sedermera.se) og MPI’s hjemmeside (www.medical-prognosis.com) til
download. Personer der er registreret i VP-securities fortegnelse over panthavere og øvrige kreditorer vil ikke
modtage oplysninger om udstedelsen uden at have anmodet om det særskilt. VP-advis, som redegør for
registreringen af tegningsrettigheder på aktionærernes VP-konto udsendes ikke.
Tegning af aktier ved fortegningsret via Euroclear
Tegning af aktier ved udnyttelse af fortegningsret for de aktionærer, der på registreringsdatoen er registreret i
Euroclear-systemet, skal ske ved samtidig kontant betaling i svenske kroner senest kl. 15:00 den 29. juni 2017.
Tegning af aktier ved indbetaling af tegningsbeløb skal foretages enten med den fortrykte indbetalingsadvis, som
vedlægges emissionsrapporten, eller med den indbetalingsadvis, der er vedhæftet den særskilte tegningsblanket
i overensstemmelse med følgende:
1) Emissionsrapport – fortrykt indbetalingsadvis
I tilfælde af at samtlige på registreringsdatoen modtagne tegningsrettigheder udnyttes til tegning, skal kun den
fortrykte indbetalingsadvis anvendes som dokumentation for tegning ved kontant betaling. Særskilt
tegningsblanket skal da ikke anvendes.
2) Særskilt tegningsblanket - "Subscription with subscription rights”
I det tilfælde, at et andet antal tegningsrettigheder end det, der fremgår af den fortrykte emissionsrapport,
anvendes til tegning, f.eks. på grund af at tegningsrettigheder erhverves eller afhændes, skal den særskilte
tegningsblanket anvendes som dokumentation for tegning ved kontant betaling. Aktionærerne skal på
tegningsblanketten angive det antal tegningsrettigheder, der skal anvendes, antal aktier, som vedkommende
tegner sig for, samt beløb, der skal betales. Hvis betaling sker på anden vis end med den vedhæftede
indbetalingsadvis, skal VP-kontoen (en konto i Euroclear for aktionærer, der er registreret direkte som aktionerer
i MPI via Euroclear) angives som reference. Der kan bortses fra ufuldstændige eller forkert udfyldte
tegningsblanketter. Særskilt tegningsblanket kan rekvireres hos Sedermera Fondkommission på nedenstående
telefonnummer. Udfyldt tegningsblanket skal i forbindelse med betaling sendes eller faxes iht. nedenstående og
være Sedermera Fondkommission i hænde senest kl. 15:00 den 29. juni 2017. Tegning er bindende.
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Sedermera Fondkommission
Vedrørende: MPI
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö
Sverige
Fax: +46 (0)40-615 14 11
Tlf: +46 (0)40-615 14 10
E-mail: nyemission@sedermera.se (scannet tegningsblanket)
Tegning med fortegningsret gennem VP Securities
For de aktionærer, der på registreringsdatoen alene er registreret i VP Securities (og således ikke er registreret i
Euroclear), sker tegning af aktier og indbetaling af tegningsbeløb ved udnyttelse af tildelte fortegningsretter via
kontoførende pengeinstitut eller anden forvalter registreret i VP Securieties senest kl. 15:00 den 29. juni 2017.
Betaling skal ske i danske kroner.
Forvalterregistrerede aktionærer
Aktionærer, hvis beholdning af aktier i MPI er forvalterregistrerede hos bank eller anden forvalter, får ingen
emissionsrapport eller særskilt tegningsblanket. Dog udsendes der til aktionærer hvis beholdning af aktier i MPI
er forvalterregistrerede gennem Euroclears system på registreringsdatoen en folder, der indeholder et
sammendrag af vilkår for emissionen og henvisning til fuldstændigt prospekt. Tegning og betalingen skal i steder
ske ved anvisning fra den respektive bank eller forvalter.
Tegning uden fortegningsret
Det er alene muligt at anmode om tegning uden fortegningsret i svenske kroner. Anmodning om tegning skal ske
på tegningsblanketten "Tegning uden fortegningsret” som kan downloades fra Sedermera Fondkommissions
hjemmeside (www.sedermera.se) og MPI’s hjemmeside (www.medical-prognosis.com), og som er vedlagt som
bilag til dette prospekt.
For forvalterregistrerede aktionærer skal anmodning om tegning af aktier uden fortegningsret foretages til den
respektive forvalter i henhold til instruktioner fra denne, eller hvis beholdningen er registreret hos flere
forvaltere, fra hver enkelt af disse. Vær opmærksom på, at personer, der har er depot med specifikke regler for
værdipapirtransaktioner, f.eks. kapitalforsikringskonto (KF), skal forhøre sig hos den bank eller forvalter, som
fører kontoen om køb af værdipapirer inden for rammerne af udbuddet er muligt. Anmodning skal i så tilfælde
foretages i enighed med den bank/forvalter, som fører kontoen.
Der kan bortses fra ufuldstændige eller forkert udfyldte tegningsblanketter. Det er kun tilladt at indsende én (1)
tegningsblanket "Subscription without subscription rights”. Hvis mere end én sådan tegningsblanket er indsendt,
vil alene den senest modtagne blanket være gyldig. Tegningsblanketten skal være Sedermera Fondkommission i
hænde senest kl. 15.00 den 29. juni 2017. Tilmelding er bindende.
Tildeling af aktier ved tegning uden fortegningsret
I tilfælde af, at ikke alle tildelte fortegningsretter udnyttes i henhold til ovenstående, da skal bestyrelsen inden
for rammerne af emissionens maksimale beløb træffe afgørelse om allokering af aktier til de, der har tegnet
aktier uden fortegningsret.
Tildeling af aktier, der er tegnet uden fortegningsret, sker i første omgang til dem, der har også tegnet nye aktier
ved anvendelse af tegningsretter, uanset om tegneren var registreret aktionær på registreringsdatoen, eller ej. I
tilfælde af, at der ikke kan ske fuld tildeling til disse i henhold til modtagne tegningstilsagn, skal tildeling ske i
forhold til det antal tegningsretter der anvendes til tegning af nye aktier og, i det omfang dette ikke er muligt,
ved lodtrækning.
Dernæst tildeles aktier til andre, der har tegnet uden tegningsretter, og i tilfælde af, at der ikke kan ske fuld
tildeling til disse i henhold til modtagne tegningstilsagn, skal tildeling ske pro rata i forhold til antallet nye aktier
i henhold til hvert enkelt tegningstilsagn, og i det omfang dette ikke er muligt, ved lodtrækning.
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Meddelelse om eventuel tildeling af aktier, der tegnes uden fortegningsret, sker ved fremsendelse af
tilldelningsbesked i form af en afregningsnota på indbetaling af tegningsbeløb. Afregningsnota på indbetaling af
tegningsbeløb forventes at blive sendt ud så hurtigt som muligt efter afslutningen af tegningsperioden
(forventeligt den 5. juli 2017) og betaling i svenske kroner skal ske til ved bankoverførsel i henhold til
instruktionerne i afregningsnotaen inden fire svenske bankdage. Bemærk, at der ikke er mulighed for at trække
beløbet fra en angivet VP-konto eller et depot. Hvis indbetaling ikke er modtaget i tide, kan aktierne overføres
til en anden. Skulle salgsprisen ved en sådan overdragelse komme til at ligge under prisen i henhold til udbuddet,
kan vedkommende, som oprindelig fik tildelt disse aktier komme til at svare for hele eller dele af differencen.
Der gives ingen meddelelse til den, der ikke har fået tildeling.
Aktionærer bosiddende uden for Danmark og Sverige
Aktionærer med bopæl uden for Danmark og Sverige (undtagen aktionærer bosidedende i USA, Australien,
Japan, Canada, New Zealand, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore og andre lande, hvor deltagelse i
emissionen kræver yderligere prospekt, registrering eller andre foranstaltninger end dem, der kræves af dansk
og svensk lov) der har fortegningsret til tegning af aktier i fortegningsretsemissionen, kan henvende sig til
Sedermera Fondkommission på telefon som anført nedenfor med henblik på tegning og indbetaling. På grund af
restriktioner i lovgivningen vedrørende værdipapirer i USA, Australien, Japan, Canada, New Zealand, Sydafrika,
Hongkong, Schweiz, Singapore og andre lande, hvor deltagelsen kræver yderligere prospekt, registrering eller
andre foranstaltninger end dem, der kræves af dansk og svensk ret, vil tegningsretter udstedt gennem Euroclear
ikke blive tilbudt aktionærer med registrerede adresser i et af disse lande. Derfor fremsættes der ikke tilbud om
at tegne aktier i MPI til aktionærerne i disse lande.
Aktionærer og investorer bosiddende i Danmark eller andre lande uden for Sverige
Aktionærer og investorer bosiddende i Danmark eller andre lande uden for Sverige med ret til at tegne aktier i
emissionen mindes om, at tegning og indbetaling af aktier gennem en ikke-svensk bank eller anden forvalter kan
være forbundet med særlige omkostninger eller gebyrer, der vil blive opkrævet hos aktionæren eller investoren
af den specifikke bank eller administrator. Derudover kan tildeling og bogføring af aktier i ikke-svenske banker
eller andre forvalter være forbundet med bestemte omkostninger eller gebyrer, der vil blive opkrævet hos
aktionæren eller investor af den specifikke bank eller forvalter.
Midlertidige aktier og "BTA"
Ved indbetaling og tegning af aktier udstedes midlertidige aktier. De midlertidige aktier, der udstedes på gennem
VP Securities A/S benævnes ”Midlertidige Aktier”, mens de midlertidige aktier, der udstedes gennem Euroclear
Sweden AB benævnes BTA (en forkortelse for Betalte, Tegnede Aktier). Idet der alene kan tegnes aktier via VP
Securities A/S på baggrund af fortegnignsretter tildelt via VP Securities A/S vil der også alene blive udstedt
Midlertidige Aktier på baggrund af udnyttede fortegningsretter tildelt via VP Securities A/S. Der vil blive udstedt
BTA via Euroclear Sweden AB både for så vidt angår udnyttelse af fortegningsretter tildelt via Euroclear Sweden
AB og for så vidt angår tegning af aktier uden fortegningsret.
Tegning og indbetaling registreres hos henholdsvis VP Securties A/S og Euroclear Sweden AB snarest muligt efter
betaling, normalt et par hverdage efter betaling.
Tegnere, der har tegnet og indbetalt i Euroclear-systemet vil derefter modtage en VP-advis fra Euroclear der
bekræfter bestillingen af de betalte tegnede aktier (BTA) i tegnerens VP-konto.
Midlertidige Aktier og BTA indtastes på værdipapirkonti i henholdsvis VP Securities og Euroclear og vil fremgå
indtil emissionen er blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter de Midlertidige Aktier og BTA erstattes af
de nyudstedte aktier.
Med henblik på at muliggøre en delvis registrering af kapitalforhøjelsen ved Erhvervsstyrelsen vil BTA’er efter
omstændighederne blive delt op to puljer, således at samtlige aktier tegnet i Tegningsperioden på baggrund af
tildelte fortegningsretter vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt og forventeligt senest én uge
efter udløbet af Tegningsperioden, det vil sige senest 6. juli 2017. De resterende BTA’er, d.v.s BTA’er tildelt på
baggrund af tegning uden fortegningsret, vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen og konverteret til aktier hurtigst
muligt herefter og senest 18. juli 2017.
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I tilfælde af, at fortegningsemissionen bliver registreret delvist i trancher som beskrevet ovenfor, vil flere serier
af BTA udstedes inden for rammerne af Euroclear-systemet, den første serie kaldet "BTA 1" (det vil sige BTA’er
udstedt på baggrund af udnyttede fortegningsretter i Tegningsperioden) og den efterfølgende ”BTA 2”(BTA’er
tildelt ved tegning og indbetaling af allokerede uudnyttede tegningsretter). BTA 1 bliver, sammen med
Midlertidige Aktier udtedt på baggrund af tildelte tegningsretter gennem VP-Securities systemet, konverteret til
aktier så snart en delvis registrering ved Erhvervsstyrelsen er mulig. En eventuel efterfølgende serie af BTA’er,
BTA 2, bliver udstedt gennem Euroclear systemet for de aktietegninger der af tidsmæssige årsager ikke har kunne
blive registreret i Erhvervsstyrelsen sammen med den delvise registrering af BTA 1, og disse BTA 2 vil bliver
konverteret til aktier hurtigst muligt i forbindelse med den endelige registrering af emissionen ved
Erhvervsstyrelsen. BTA er registreret på VP-konti hos Euroclear og VP Securities indtil emissionen er blevet
registreret hos Erhvervsstyrelsen, som forventes den 18. juli 2017. Aktionærer, der har deres beholdninger på en
konto eller indlånskonto i en bank eller mæglerfirma indhenter oplysninger fra hver kandidat.
Handel med BTA
Kun BTA udstedt gennem Euroclear-systemet vil blive handlet på Nasdaq Stockholm First North. Midlertidige
Aktier udstedt af VP Securities A/S vil således ikke blive handlet på Nasdaq Stockholm First North. Handel med
BTA vil finde sted på Nasdaq Stockholm First North fra og med 14. juni 2017 indtil aktieemissionen registreret
hos Erhvervsstyrelsen. I tilfælde af at der sker delvis registrering af emissionen gennem flere serier af BTA vil
disse serier som udgangspunkt kunne handles samtidig på Nasdaq Stockholm First North. Afhængig af
sagsbehandlingstiden ved tegning og registrering de aktier, der allokeres på baggrund af uudnyttede
fortegningsretter, er det dog ikke sikkert, at BTA 2 når at blive optaget til handel på Nasdaq Stockholm First North
inden de underliggende aktier endeligt leveres.
Information om levering og registrering af aktier
Da MPI er et dansk aktieselskab udstedes samtlige aktier gennem VP-securities system. For de aktier, der handles
på Nasdaq Stockholm First North sker afregning via Euroclears system, hvorfor samtlige aktier noteret til handel
gennem Nasdaq Stockholm First North tillige skal være registreret ved Euroclear. Samtlige aktier registreret i
Sverige spejles i Euroclears system ved at Euroclear registreres som indehaver i ejerbogen ført i VP-Securities.
Aktier, der tegnes med tegningsretter udstedt gennem VP Securities System, og betales i danske kroner i
fortegningsemissionen vil ikke blive registreret hos Euroclear og vil derfor ikke blive handlet på Nasdaq
Stockholm First North. For at få sådanne aktier optaget til handel på Nasdaq Stockholm First North skal
aktionæren lave en cross-border registrering af aktien hos Euroclear mod betaling af et gebyr.
Aktier, der tegnes uden fortegningsret ved indbetaling i svenske kroner vil blive udstedt og leveret til investorer
gennem Euroclear-systemet og dermed blive optaget til handlet på Nasdaq Stockholm First North.
Umiddelbart efter den 29. juni 2017 konstateres det hvor mange af de eksisterende aktionærer, der har udnyttet
fortegningsret og har indbetalt korrekt tegningsbeløb. Dette sker med henblik på følgende:
i) at registrere første del af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen – dvs. den del af kapitalforhøjelsen der er
tegnet ved udnyttelse af fortegningsret og som er indbetalt.
ii) at allokerer aktier svarende til antallet af uudnyttede fortegningsretter til de investorer, der har afgivet
bindende forhåndstilsagn om at tegne uudnyttede aktier op til et vist beløb. Der gives skriftlig meddelelse til
investorer, der i henhold til principperne fastsat i prospektet bliver tildelt de ”overskydende” aktier, betinget af,
at disse investorer indenfor den i meddelelsen fastsatte frist indbetaler tegningsbeløb svarende til de allokerede
aktier.
Så snart emissionen er registreret hos Erhvervsstyrelsen, forventeligt den 18. juli 2017, veksles BTA’er til aktier
uden yderligere advisering fra Euroclear og VP Securities. Delvis registrering af kapitalforhøjelsen kan efter
omstændighederne forekomme i Erhvervsstyrelsen.
Nye aktier vil blive leveret og således være til aktionærens rådighed hurtigst muligt efter registreringen af
emissionen i Erhvervsstyrelsen, forventeligt senest den 18. juli 2017.
Offentliggørelse af resultatet af fortegningsretsemissionen

Side 16 af 104

Så hurtigt som muligt efter tegningsperioden vil MPI offentliggøre resultatet af fortegningsretsemission via en
pressemeddelelse.
Gældende lov
Aktierne udstedt i henhold til selskabsloven og er underlagt dansk lovgivning. MPI og aktiebesiddelser i MPI er i
visse henseender underlagt svensk lovgivning.
Ret til udbytte
De nye aktier medfører ret til udbytte for første gang den første registreringsdag for udbytte, der indtræder,
efter at de nye aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen. De nye aktier har samme ret til udbytte som de
eksisterende aktier. Udbetaling af eventuelt udbytte for aktier registreret i Euroclear-systemet varetages af
Euroclear, og for så vidt angår forvalterregistrerede aktier i henhold til den enkelte forvalters eller banks
procedurer. Udbetaling af eventuelt udbytte for de aktier, der kun er registreret i VP Securities’ system varetages
af VP Securities. Betaling af eventuelt udbytte vil ske i danske kroner. Bemærk at betaling af eventuelt udbytte
for aktier registreret i Euroclears system sker i svenske kroner efter omveksling foretaget af MPI eller Euroclear.
Se afsnittet "Udbytte og stemmeret osv.”.
Aktiebog
MPI er registreret dels ved VP Securities og dels ved Euroclear. Selskabets ejerbog med oplysninger om
aktionærer administreres og kontoføres af VP Securities.
Aktionærrettigheder
Aktionærernes ret til udbytte, stemmeret, fortegningsret af aktier er reguleret af såvel MPI’s vedtægter
(tilgængelige via MPI hjemmeside), og af selskabsloven. Den svenske Aktiebolagslagen finder anvendelse i visse
relevante henseender, herunder eksempelvis hvad angår reglerne om visse nærstående transaktioner. Se
yderligere herom i afsnittet ”Handler med nærtstående parter”.
Aktionærers indberetningspligt
Alle aktionærer i MPI har en forpligtelse til at overholde reglerne om indberetning til det offentlige ejerregister.
Indberetning skal ske til MPI (nla@medical-prognosis.com) inden 14 dage efter registreringspligten er realiseret.
Registreringspligten realiseres hvor ejerandele flytter sig mellem 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 %, eller mellem
1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stemmeret.
Se https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning_det_offentlige_ejerregister.pdf
information om reglerne omkring det Offentlige Ejerregister.

for

mere

Handel med Medical Prognosis Institute A/S aktie
Aktier i MPI er noteret på Nasdaq Stockholm First North. Aktierne handles under forkortelsen MPI og ISIN-koden
DK0060732477. Kun aktier, som er registreret i Euroclear-systemet bliver - og vil blive - handlet på Nasdaq
Stockholm First North. Nyudstedte aktier, som er udstedt gennem Euroclear-systemet blive optaget til handel i
forbindelse med omdannelsen fra BTA til aktierne via Euroclear-systemet.
Emissionsinstitut
I forbindelse med igangværende fortegningsemission agerer Sedermera Fondkommision emissionsinstitut i
Sverige. Danske Bank er emissionsinstitut i Danmark.
Øvrigt
Bestyrelsen i MPI forbeholder sig ret til at forlænge tegningsperioden og fristen for indbetalingen. Tegning af nye
aktier med eller uden tegningsretter, er bindende.
I tilfælde af at der er indbetalt et for højt beløb af en tegner for de nye aktier, vil MPI sørge for, at det
overskydende beløb tilbagebetales, beløb under SEK 100 eller DKK 100 refunderes dog ikke.
Spørgsmål vedrørende fortegningsretsemissionen kan tilstilles:
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Medical Prognosis Institute A/S

Sedermera Fondkommission

Tel: +45 40 14 50 59

Tel: +46 (0)40-615 14 10

E-mail: nla@medical-prognosis.com

E-mail: nyemission@sedermera.se
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SKATTEINFORMATION TIL DANSKE AKTIONÆRER (AKTIONÆRER
DER ER SKATTEPLIGTIGE TIL DANMARK EFTER DANSKE REGLER)
Neden for er de regler der gælder for beskatning af danske aktionærer omtalt overordnet. Aktionærer henvises
til egne skatterådgivere for nærmere vurdering af egne skattemæssige forhold.
Fysiske personer er skattepligtige som aktieindkomst af udlodninger ved modtagelsen (2017). Skatten udgør 27%
hvis den pågældende aktionærs samlede aktieindkomst udgør under 51.700 kr. (for ægtefæller 103.400 kr.) og
42% for den del der overstiger beløbsgrænsen. Medical Prognosis Institute A/S skal som hovedregel indeholde
27% udbytteskat ved udlodninger til fysiske personer. Udlodningen er skattepligtig i det indkomstår, hvor
udlodningen vedtages på generalforsamlingen.
Danske selskaber er skattepligtige af udlodningen som almindelig selskabsindkomst med 22%, hvis selskabet ejer
under 10% af kapitalen i Medical Prognosis Institute A/S. Udlodningen er skattepligtig i det indkomstår, hvor
udlodningen vedtages på generalforsamlingen. Medical Prognosis Institute A/S er noteret på en multilateral
handelsfacilitet (Nasdaq Stockholm First North) og er derfor i skattemæssig henseende ikke omfattet af
definitionen af skattefri porteføljeaktier.
Hvis et selskab ejer mindsts10% af kapitalen i Medical Prognosis Institute A/S er udlodningen som hovedregel
skattefri.
Medical Prognosis Institute A/S skal som hovedregel indeholde 22% udbytteskat ved udlodning til danske
selskabsaktionærer.
Såfremt danske aktionærer kan fremvise et udbyttefrikort til Medical Prognosis Institute A/S, kan der undlades
indeholdelse af udbytteskat for den del, der vedrører aktionærer med udbyttefrikort. Endvidere indeholdes der
ikke kildeskat ved udlodning til selskabsaktionærer, der ejer mindst 10% af aktiekapitalen i Medical Prognosis
Institute A/S.
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OPSUMMERING AF UDBUDDET

Tegningsfrist:

14. juni – 29. juni 2017.

Tegningskurs:

SEK 14,80 pr. Aktie eller DKK 11,29 pr. Aktie.

Emissionspruvenu:

Baseret på tegningskursen i SEK udgør det samlede emissionsprovenu op
til SEK 12.050.678,00.

Antal aktier før nyemission:

23 612 840.

Vurdering (pre-money):

Bestyrelsen vurderer at Selskabets værdi er cirka SEK 349,5 millioner
inden gennemførelse af emissionen. Vurderingen er blandt andet baseret
på MPI-aktiens handelspris og det aktuelle kapitalmarked.

ISIN-kode:

DK0060732477

Tegningstilsagn:

Selskabet har modtaget bindende tegningstilsagn på i alt SEK
6 953 484,00.

Antal aktier i udbuddet:

Udbuddet omfatter maksimalt 814.235 aktier.

Registreringsdato og fortrinsret:

Registreringsdatoen for modtagelse af tegningsretter er sat til 9. juni
2017. Kapitalforhøjelsen gennemføres med fortegningsret for
eksisterende aktionærer, således der for hver aktie af nominelt DKK 0,05
modtages 1 tegningsret og således af 29 tegningsretter giver ret til
tegning af 1 aktie a nominelt DKK 0,05.

Handel med tegningsretter og BTA: Kun tegningsretter udstedt gennem Euroclear-systemet vil blive handlet
på Nasdaq Stockholm First North i tegningsperioden. Handel med
tegningsretter sker via Nasdaq Stockholm First North i perioden fra 9. juni
2017 til og med 27. juni 2017. Aktionærer skal kontakte deres bank eller
anden kandidat med de nødvendige beføjelser til at gennemføre køb og
salg af tegningsretter. Kun BTA udstedt gennem Euroclear-systemet vil
blive handlet på Nasdaq Stockholm First North. Handel med BTA vil finde
sted på Nasdaq Stockholm First North fra og med 14. juni 2017 indtil
aktieemissionen registreret hos Erhvervsstyrelsen.
Handel med MPI’s aktie

Aktier i MPI er noteret på Nasdaq Stockholm First North. Aktierne handles
under forkortelsen MPI. Kun aktier, som er registreret i Euroclearsystemet bliver - og vil blive - handlet på Nasdaq Stockholm First North.
Nyudstedte aktier, som er udstedt gennem Euroclear-systemet blive
optaget til handel i forbindelse med omdannelsen fra BTA til aktierne via
Euroclear-systemet.
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TEGNINGSTILSAGN
MPI gennemfører hermed en fortegningsemission, hvor offentligheden får adgang till at tegne aktier. Fuldtegnet
fortegningsemission tilfører Selskaber 12.050.678,00. SEK før emissionsomkostninger, der forventes at nå op på
cirka 1,5 mio. SEK. Selskabet har modtaget tegningstilsagn for cirka 6,9 mio. SEK, svarende til cirka 57,7 % af
udbuddet.
I nedenstående tabel præsenteres samtlige tegningstilsagn. Alle aftaler om tegningstilsagn er indgået skriftligt.
Tegningstilsagnene er ikke garanteret via andre forhåndstransaktioner, bankgarantier eller lignende. Visse
parter, der fremgår af nedenstående tabel, tilhører Selskabets ledelse og bestyrelse. Disse parter har indgået
aftale om tegningstilsagn på samme vilkår som de øvrige parter.

Tilsagnsgivere
Viggo Harboe 2006 Holding ApS
Kenneth Thuesen
GN Invest Cph IVS
Magnus Ditlevsen
Peter Hornbæk
John Bork
Steen Kristensen
TEBP ApS
Sass & Larsen ApS
Sune Hansen
I.B-L Holding Aps
Saul Holding ApS
T.B-L Holding ApS
Dan Holst
Myggenæs Holding ApS
Kian Graae Nielsen
Buhl Krone Holding ApS
Claus Frisenberg
Landsholdet Holding ApS
Jack Bagger
Allan Winther Nielsen
Samlet beløb for tegningstilsagn

Tegningstilsagn (SEK)
641 091,60
128 212,40
256 439,60
256 439,60
64 098,80
96 155,60
64 098,80
319 990,80
1 282 198,00
128 212,40
641 091,60
96 155,60
64 098,80
128 212,40
64 098,80
128 212,40
1 530 497,60
294 904,80
512 879,20
64 098,80
192 326,00
6 953 513,60 SEK

Side 21 af 104

AKTUEL STATUS OG FREMTIDEN FOR MPI
MPI befinder sig for tiden på et vigtigt udviklingsstadie. Den 27. juni 2016 blev Selskabet noteret på Nasdaq First
North Stockholm efter tidligere at have været noteret på Nasdaq First North København. Begrundelsen for
ændringen ligger hovedsageligt i, at det danske marked, efter bestyrelsens vurdering, ikke er lige så veludviklet,
hvad angår interessen for og kapitaliseringen af mindre børsnoterede selskaber blandt aktionærer som på det
svenske marked. Siden flytningen til Stockholm har Selskabet leveret en jævn strøm af meddelelser til markedet,
som sammenfattes nedenfor:


Den 24. januar 2017 annoncerede MPI at Drug Response Predictor – DRP™ var blevet testet som et
Personalized Medicine værktøj, Patient Response Predictor – PRP™ og havde vist med statistisk
signifikans at være i stand til at forudsige om en given kræftpatient ville have gavn af behandling med
stofferne epirubicin, fulvestrant, anastrazole og exemestan.



Den 9. januar 2017 annoncerede MPI at Drug Response Predictor – DRP™ - er registreret med CEmærkning hvilket indebærer teknisk validering og registrering til brug sammen med Oncology Ventures
førende produkt LiPlaCis® som gør det muligt at markedsføre produktet i EU.



Den 30. december 2016 annoncerede MPI en aftale indgået med Oncology Venture Sweden AB om tre
års fuld eksklusivitet til anvendelse af DRP™ teknologien til udvikling af kræftlægemidler mod warrants
til MPI svarende til 3% af Oncology Venture Sweden AB:s aktiekapital, samt aftaler om 10 % medejerskab
af spin-outs fra Oncology Venture Sweden AB vedrørende to selskaber etableret til udvikling af
kræftlægemidler.



Den 8. oktober 2016 annoncerede MPI en posterpræsentation på European Society of Medical Oncology
(ESMO) vedrørende succesfuld DRP™ forudsigelse af effekt af behandling med cisplatin og vinorelbine i
lungekræft.



Den 27. september 2016 annoncerede MPI, at den kinesiske patentmyndighed har oplyst MPI om, at de
har bevilget et patent på MPI's Drug Response Predictor - DRP™-teknologi, som dækker over 8 relevante
kræftlægemidler inklusive cisplatin. Patentet er tidligere opnået i USA og Japan.



Den 14. september 2016, annoncerede MPI, at dens Patient Response Predictor, PRP™, skal undersøges
i samarbejde med brystkræfteksperter på danske onkologiafdelinger. Samarbejdet vil fortsætte, indtil
andet udmeldes. Databasen, der skal lagre oplysninger om omtrent 800 patienter med metastatisk
brystkræft, er blevet godkendt af såvel Datatilsynet som Det Etiske Råd. De patienter, hvis tumorer skal
undersøges, bliver udvalgt fra et datasæt bestående af >1100 danske brystkræftpatienter.



Den 23. august 2016 annoncerede MPI, at den første patient med metastatisk brystkræft, i den
udvidede, proof of concept-del af Oncology Venture Sweden AB:s LiPlaCis-undersøgelse, havde opnået
delvis remission (dvs. >30% reduktion af hendes tumor). LiPlaCis er den førende lægemiddelkandidat
fra Oncology Venture Sweden AB, MPI's spin-out, der anvender Drug Response Prediction i kliniske
undersøgelser.



Den 8. august 2016 annoncerede MPI, at to abstracts var blevet udvalgt af den videnskabelige komite
til posterpræsentationer ved European Society of Medical Oncologys, ESMO, årlige kongres, der blev
afholdt mellem den 7. og 11. oktober 2016 i København.



Den 5. juli 2016 annoncerede MPI, at Selskabet har solgt en DRP til sin spin-outvirksomhed Oncology
Venture Sweden AB til en udvalgt lægemiddelkandidat til kræftbehandling. Ved at føje til Oncology
Venture Sweden AB:s portefølje af DRP'er og støtte deres nytænkende måde at udvikle
kræftbehandlinger på, øger MPI sine chancer for at opnå proof of concept for DRP-teknologien.

MPI's nuværende hovedfokus er den fortsatte udvikling af virksomheden inden for Personalized Medicine. En
vigtig del af dette fokus er undersøgelsen, som Selskabet annoncerede den 14. september 2016, hvori
patientoplysninger fra 800 patienter med metastatisk brystkræft skal granskes af MPI i samarbejde med
brystkræfteksperter fra danske onkologiafdelinger. Målet med undersøgelsen er at undersøge PRP™'s evne til at
forudsige, hvorvidt en patient vil opleve gavnlig virkning af de anvendte kræftlægemidler eller ej. Dette sker på
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baggrund af en analyse ved hjælp af PRP™ af patienternes tumorers genprofil ud fra biopsien, der blev taget ved
diagnosetidspunktet, og de nedfældede kliniske responsresultater i sygehusjournalerne. En statistisk analyseplan
blev udfærdiget på forhånd for at demonstrere den forventede styrke af PRP™s evne til at forudsige individuelle
patienters behandlingsresultat. Det primære endepunkt er time-to-progression (TTP), og de sekundære
endepunkter er overall survival (OS) og respons. For MPI vil fokus i 2017 fortsat være samarbejde med kræftlæger
om at udvikle PRP-værktøjet til specifikke lægemidler med udgangspunkt i materialet fra de 800 patienter og den
generelle udvikling af Selskabet inden for Personalized Medicine. Desuden har MPI et væsentligt samarbejde
med Oncology Venture Sweden AB, et spin-out fra MPI om at udvikle kræftlægemidler med MPI’s DRP™teknologi.

Side 23 af 104

MOTIVATIONEN BAG NYEMISSIONEN
Nyemission og kapitalbehov
MPI iværksætter en fortegningsemission på omkring 12 MSEK før emissionsomkostninger, der udgør omkring 1,5
MSEK, hvori det også bliver muligt for offentligheden at tegne aktier. Bestyrelsen i MPI vurderer, at det
nuværende kapitalbehov i MPI ligger på omkring 12 MSEK, hvilket svarer til størrelsen på den nuværende
fortegningsemission. Midlerne fra denne fortegningsemission skal hovedsageligt gå til finansiering af MPI's
fortsatte udvikling af PRP™-platformen, som udgør vores hovedelement i bestræbelserne inden for Personalized
Medicin. Dette omfatter blandt andet finansiering af undersøgelsen, som Selskabet annoncerede den 14.
september 2016, hvori patientoplysninger fra 800 patienter med metastatisk brystkræft skal granskes yderligere
af MPI i samarbejde med brystkræfteksperter fra danske onkologiafdelinger. Undersøgelsens endemål er at
påvise, at PRP™ med en høj grad af statistisk signifikans kan forudsige behandlingsresultatet for kræftpatienter,
hvilket vil styrke den kliniske relevans af PRP™ væsentligt og medføre store fordele for såvel kræftpatienter som
behandlende læger. De foreløbige data er offentligjort og vi har vist at vi med statistisk signifikans kan forudsige
den enkelte kræftpatients resultatet af behandling med epirubicin, fulvestrant, anastrazole og examestan, hvilket
vi forventer vil have meget stor betydning.
Den anden hovedmotivation for nyemissionen er at finansiere Selskabets daglige drift. MPI befinder sig på et
udviklingsstadie og har for nuværende et forbrug på mellem 700.000-1.000.000 DKK om måneden. Da Selskabet,
ligesom de fleste andre selskaber i sektoren , endnu kun har begrænsede indtægter, er Selskabet afhængig af
risikovillig kapital. En andel af midlerne fra emissionen skal derfor gå til at finansiere Selskabets daglige drift.
Heraf følger at midlerne fra emissionen skal anvendes til:
•

Finansiering af MPI's daglige drift

•

Sikring og behandling af responsdata i samarbejde med hospitaler og klinikere

I fald emissionen ikke bliver fuldt tegnet, og Selskabet ikke får indfriet kapitalbehovet, vil Selskabet undersøge
alternative finansieringsmuligheder, såsom yderligere finansieringsrunder, bevillinger eller finansiering i
samvirke med en eller flere samarbejdspartnere. Alternativt må Selskabet arbejde på et lavere blus end
oprindeligt forventet, indtil yderligere kapital skaffes.
Fremtidigt kapitalbehov
Bestyrelsen vurderer, at en fuldt tegnet nyemission vil finansiere Selskabet i mindst 18 måneder fra
kapitaliseringen. MPI's fremtidige kapitalbehov afhænger blandt andet af, hvilke strategiske beslutninger
Selskabet træffer angående sit fokus på Personalized Medicine og udviklingen af PRP™-platformen. Der er altid
usikkerhed om vurderingen af det fremtidige kapitalbehov. MPI's fremtidige kapitalbehov kan påvirkes af
myndighedskrav, resultaterne af undersøgelserne af PRP™, og om yderligere indtægter kan genereres. Dette kan
føre til både en stigning eller en nedsættelse af kapitalbehov.
Emissionskursen
Aktiekursen for MPI's nyemission er SEK 14,80 eller DKK 11,29 pr. Aktie. Aktiekursen er baseret på bestyrelsens
vurdering.
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MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S
Personalized medicin – Kræft er personlig
Mange kræftlægemidler er kun gavnlige for en lille gruppe patienter, og der er på nuværende tidspunkt ingen
måde at identificere, hvilke kræftpatienter der vil have positiv effekt af specifikke behandlinger. Dette nødsager
onkologer til at behandle mange patienter i blinde, og hvis antallet af patienter, der udviser gavnlig virkning af et
lægemiddel, er for lavt, vil den pågældende lægemiddelkandidat formentlig slet ikke blive brugt, selv om den kan
være effektiv hos visse patienter. Utilstrækkelig effekt er blevet den mest almindelige årsag til mislykkede kliniske
forsøg. En stor andel af den manglende succes kan ikke tilskrives lægemidlet som sådan, men er i stedet en
konsekvens af vanskelighederne ved at gennemføre præcise kliniske undersøgelser på en patientgruppe, der er
tilstrækkeligt veldefineret.
MPI’s Vision
• At hjælpe kræftpatienter med at få den rette behandling hver gang
•

At skabe et globalt selskab, der er bygget på en enestående adgang til kliniske oplysninger fra Danmark
og Sverige, og at bruge denne information til at opbygge databaser

•

At gøre DRP™-rapporter globalt tilgængelige

•

Lægemiddeludvikling gennem spin-outvirksomheden Oncology Venture ApS

Virksomhedens historie
MPI blev stiftet i 2004 af professor emeritus Steen Knudsen, som har en baggrund inden for matematisk
bioinformatik. Steen Knudsen er uddannet fra DTU, Danmarks Tekniske Universitet, som cand.polyt. med
speciale i bioteknologi. Desuden har Knudsen ph.d. i mikrobiologi fra Københavns Universitet samt en
postdocstilling på Harvard Medical School i Molecular Biology Computer Research Resource. Siden 1996 har
Knudsen været med til at opbygge Center for Biological Sequence Analysis på DTU. Med udgangspunkt i
bioinformatik bidrog hans forskning til at fastslå potentialet ved at bruge data fra genchips til at bekæmpe kræft.
I 2002 blev Steen Knudsen udnævnt til professor for sit arbejde inden for området.
For at softwareteknologien (den matematiske algoritme) der appliceres på data fra genchippen skulle komme
kræftpatienter til gode, var det nødvendigt at skaffe myndigheds- og markedsføringsgodkendelse. I dette øjemed
stiftede Knudsen MPI i 2004 som et spin-out fra DTU og med DTU Innovation A/S som hovedinvestor.
Softwareteknologien, der bygger på data fra genchippen, bød på en række muligheder inden for forskellige felter.
MPI's indledende fokus var at finde den specifikke kliniske anvendelse af softwaren, der var mest moden til at
blive kommercialiseret. I 2005 faldt valget, understøttet af en spørgeundersøgelse omkring behovet for og
potentialet i teknologien, foretaget af eksperter inden for onkologi, på en Lung Prognosticator, et
prognoseværktøj til anvendelse i forbindelse med lungekræft. I løbet af de følgende år fokuserede MPI på at
rejse kapital til at udvikle Selskabet; etablere samarbejdsaftaler med myndigheder (heriblandt den amerikanske
lægemiddelstyrelse, FDA), hospitaler i Danmark, samt på at etablere et laboratorie.
I videreudviklingen af softwaren til genchippen gjorde Steen Knudsen en markant opdagelse. Ved at
sammenligne datamateriale fra National Cancer Institute i USA kunne MPI forudsige, hvorvidt en behandling med
kemoterapi ville have en positiv effekt på en patient eller ej. MPI indsendte patentansøgning i 2006. Ansøgningen
blev indgivet, kort inden et amerikansk universitet indgav en lignende ansøgning, der blev afvist og i 2009 blev
patent udstedt til MPI.
Metoden blev siden forfinet og i 2011 indsendte MPI en ansøgning på gensignaturer til fordsigelse af følsomhed
for 60 anti-kræftmidler dækkende ca. 80% af markedsførte antikræftlægemidler. Patentet blev godkendt af den
amerikanske patentmyndighed i 2013.
MPI's bestyrelse har tilsikret en løbende udvikling og tilpasning i overensstemmelse med Selskabets behov. Steen
Knudsen var Selskabets første administrerende direktør for at koncentrere anstrengelserne om udviklingen af
MPI's teknologi. I 2006 blev Jesper Drejet udnævnt som direktør med det sigte at styrke kommercialiseringen,
hvilket frigjorde Steen Knudsen til at fokusere på den teknologiske udvikling i rollen som Chief Scientific Officer,
CSO. Jon Askaa overtog som CEO i 2010 for at styrke udviklingen inden for Companion Diagnostics og i 2012 blev
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den nuværende CEO Peter Buhl Jensen ansat for at fokusere selskabet indenfor det onkologiske felt og yderligere
klargøre organisationen til international kommercialisering, mens Steen Knudsen fortsatte med at fokusere på
den teknologiske udvikling som Selskabets CSO.
Den indledende strategi var at sælge DRP™ til medicinal- og biotekvirksomheder til brug i lægemiddeludvikling.
MPI har i løbet af de seneste år været fokuseret på lægemiddeludvikling, inklusive strategi- og
forretningsmodeller til at skabe samarbejdsaftaler med medicinal- og biotekvirksomheder omkring forskning,
udvikling og kommercialisering af lægemiddelkandidater. For at bevise teknologien og få mest muligt ud af
værdiforøgelsen blev det i 2015 besluttet at etablere Oncology Venture Sweden AB med det formål at udvikle
kræftlægemidler ved hjælp af DRP™-teknologien. MPI’s teknologi bliver af Oncology Venture Sweden AB anvendt
til, for det første at give input til hvilken indikation lægemiddelkandidaten skal testes i, og for det andet anvendes
teknologien til at udvælge de patienter, der med størst sandsynlighed vil få gavn af behandlingen med det
pågældende stof. DRP™-teknologien har potentiale til at øge sandsynligheden for succes, forkorte
udviklingstiden, sænke udviklingsomkostninger og forlænge lægemidlets tid på markedet med
patentbeskyttelse. I dag er Oncology Venture Sweden AB MPI’s nærmeste samarbejdspartner, og samarbejdet
bidrager med væsentlige indtægter med potentiale for endnu større indtægter, når DRP™ teknologien i
prospektive undersøgelser kan offentliggøre signifikante data for at DRP™-teknologien bidrager til succesfuld
udvikling af kræftlægemidler.
Samarbejdsaftalen med Oncology Venture Sweden AB er nyeligt blevet ændret således at Oncology Venture
Sweden AB i en treårig periode har fuld eksklusivitet til at anvende teknologien til udvikling af kræftlægemidler.
MPI er berettiget til 10% af Oncology Venture Sweden AB:s samlede indtægter af de lægemidler, der udvikles i
Oncology Venture Sweden AB, dvs. forskuds-, milepæls- og royaltyindtægter. I søgeprocessen efter
lægemiddelkandidater, der kunne være interessante for Oncology Venture Sweden AB at udvikle, har det vist
sig, at der er flere end oprindeligt antaget. Derfor har Oncology Venture Sweden AB tilpasset sin strategi og har
nu etableret udviklingsselskaber, Special Purpose Vehicles (SPV’s), hvor DRP-teknologien udlicenseres til.
Dermed er det muligt uden at lægge pres på Oncology Venture Sweden AB’s økonomi, at skaffe kapital til flere
udviklingsprojekter end ellers. Således har Oncology Venture Sweden AB senest etableret et Womans Cancer
selskab, 2X Oncology Inc. i USA. Planen for nærværende er at 3 stoffer skal udvikles i fire indikationer. Endnu et
selskab, OV-SPV2, er etableret og hvis det viser sig muligt ved hjælp af DRP™-teknologien at identificere hvilke
patienter der har gavn af det pågældende stof, vil der her blive igangsat mindst to kliniske undersøgelser.
Oncology Venture Sweden AB har sikret kapital til at disse selskaber kan komme i gang. MPI får ifølge
samarbejdsaftalen 10% ejerandel af hvert selskab som er sikret indtil et nærmere defineret udvilkingspunkt hvor
OV-SPV2 skal rejse mere kapital.
Videnskaben bag DRP-platformen
Indtil for ganske nyligt har klassifikationen af kræft og behandlingen deraf udelukkende været baseret på
populationsbaserede iagttagelser, men på grund af store individuelle forskelle hos patienter er de gamle metoder
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unøjagtige med meget lav præcision. Udviklingen af kræftlægemidler og
kræftbehandling ændrer sig nu med hastige skridt fra at være populationsbaseret til at blive individuelt tilpasset (Personalized Medicin).
I MPI anvender vi vores egenudviklede metode til at analysere det
genomiske fingeraftryk i patientens egne kræftceller. Fingerftrykket
bestemmes på baggrund af sensivitetsdata fra kræftcellelinier. Data
bliver efterfølgende ”filtreret” ved hjælp af data fra biopsier fra
kræftpatienter for at fjerne baggrundsstøj i forbindelse med dyrkning i
laboratoriet, hvilket vil sige klinisk ikke-relevante signaler. Fingeraftrykket
gør det muligt at forudsige, hvilke patienter der vil opnå en gavnlig effekt
ved brug af et givent kræftlægemiddel. Bestyrelsen vurderer, at MPI's
teknologi er et afgørende nybrud, der kan anvendes til at forbedre
mulighederne for at identificere både patienter med høj sandsynlighed
for at opnå gavnlig effekt ved en behandling og patienter med lav
sandsynlighed for at reagere på et givent lægemiddel.
MPI's DRP™ kan hjælpe læger med at træffe bedre beslutninger om,
hvilket kræftlægemiddel der er bedst egnet til den enkelte patient.
Teknologien har brede anvendelsesmuligheder, og MPI har patent på
over 80 kræftlægemidler. Efter genkoden blev sekvenseret, har kvantitative metoder gjort store fremskridt og
forståelsen af komplekse biologiske signaler er blevet væsentligt forbedret. Forskning har frembragt nye og mere
nøjagtige genetiske biomarkører, der afspejler specifikke biologiske eller sygdomsfremkaldende processer i
kræftceller. Selskabet forventer, at fremgangsmåden, som bringer ny viden om kompleksiteten bag
kræftfremkaldende molekylære mekanismer, vil gøre det muligt for MPI at identificere, om en patient vil have
gavnlig effekt af en kræftbehandling eller ej.
Modsat andre virksomheder, der arbejder med biomarkører, arbejder MPI med en såkaldt multipel biomarkør baseret
på messengerRNA fra cellelinjer og fra patientvæv, der viser hvilke gener der er opregulerede, og hvilke der er
nedregulerede, eller sagt på en anden måde hvilke gener der er sensitive og hvilke der er resistente overfor
behandlingen. Derved skabes et mønster, en gensignatur, hvor f.eks. op til 200 gener viser, hvordan den enkelte
patients kræft arbejder.
Yderligere anvendes data fra mønstret fra genudtrykket i kræftcellerne, der er blevet dyrket i laboratorie, og data fra
tumorvæv fra kræftpatienter, der har indgået i kliniske undersøgelser. Metoden er blevet afprøvet i data fra 37 kliniske
undersøgelser med en omtrentlig træfsikkerhed på 80%. Teknologiens gyldighed er underbygget og er blevet afprøvet
i blændede studier i adskillige kræftsygdomme.

Det næste udviklingstrin består i at anvende DRP™-metoden i klassiske prospektive kliniske undersøgelser. Dette
er påbegyndt i Oncology Venture Sweden AB’s kliniske undersøgelse af LiPlaCis, hvor over 1.000 patienter med
metastatisk brystkræft har givet tilsagn om screening for at øge sandsynligheden for behandlingsrespons. Kun
de patienter, der forventes at respondere, bliver inkluderet i undersøgelsen. Dette er det højeste
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valideringsniveau, og bestyrelsen bekendt er det den eneste teknologi på området, der opnår det
valideringsniveau. MPI arbejder til stadighed med at dokumentere at DRP™-teknologien kan matche de rette
patienter med de rette kræftlægemidler.

Patient Responce Prediction (PRP)
MPI's DRP™ teknologi er fundamentet for udviklingen af Patient Response Prediction (PRP™).
Over 1.000 patienter med metastatisk brystkræft er blevet screenet med henblik på at teste deres følsomhed
over for lægemiddelkandidaten LiPlaCis™. MPI har søgt og fået godkendelse fra myndighederne til at analysere
800 patienters tumorvæv med det formål at undersøge effekterne af de behandlinger patienterne fik under
deres sygdom. Undersøgelsen har givet selskabet et stort datagrundlag, idet patienterne i gennemsnit har været
igennem fem forskellige behandlinger. Analysen er gennemført med en forudbestemt statistisk analyseplan som
et blændet studie, for at fastlægge om DRP™ kan forudsige virkningen af de lægemidler, der blev anvendt på
patienterne. En anden undersøgelse af lungekræftpatienter har vist at Selskabet, med DRP-teknologien kan
forudsige virkningen af cisplatin i individuelle patienter.
MPI's bestyrelse vurderer, at data er modne til videreudvikling af teknologien som et beslutningsunderstøttende
værktøj til rådighed for kræftlæge og patient. Selskabet er allerede i færd med, på baggrund af individuelle
genetiske profiler, fra patienttumorer bestemt ved hjælp af DRP™-teknologien, at udvikle teknologien i retning
af at kunne forudsige, hvilken behandling der vil være mest effektiv for den enkelte patient.
Forretningsområder
DRP™-platformen
MPI blev stiftet med det formål at forbedre effekten af kræftlægemidler ved hjælp af sin multibiomarkørteknologi, DRP™.
DRP™-platformen udvikles af to veje. Til lægemiddeludvikling i MPI’s spin-out Oncology Venture Sweden AB,
hvor patienter på forhånd screenes ved hjælp af DRP™-teknologien for mulig gavn af lægemidlet under udvilkling,
med det formål at udvikle mere effektive kræftlægemidler. Den anden vej er udvikling af et værktøj der kan
støtte kræftlæge og patient i at vælge den mest gavnlige behandling.
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Med patienters samtykke og myndighedernes tilladelse, samles, i et samarbejde med danske hospitaler og
kræftlæger store mængder information. Bestyrelsen vurderer, at metoden er på forkant med den teknologiske
udvikling, og MPI agter at indgå samarbejder med sygehuse i både Danmark og potentielt Sverige og Norge, til
at screene patienter med MPI's systems biology redskab. Bestyrelsen er af den opfattelse, at de nordiske lande
er et godt sted at udvikle individualiseret medicin takket være den høje kvalitet og den infrastruktur der gør at
der er lettere tilgang til medicinske oplysninger og tumormateriale.
PRP™, Patient Response Prediction
PRP™ kan udgøre et stærkt værktøj blandt den store gruppe af kræftpatienter, hvor der ikke i dag er kendte
biomarkører. PRP™ gør det muligt at give information til patienter og læger, som kan hjælpe til at beslutte den
bedst egnede behandling. Dette vil have stor værdi for både for patienten, såvel som for den der skal betale for
behandlingen. MPI har etableret mange samarbejder med danske akademia og sygehuse for at evaluere brugen
af PRP™ i praksis. Der er tradition for udvikling af simple biomarkører til et begrænset antal kræftlægemidler. Til
den langt overvejende del af kræftbehandlingerne findes der ingen biomarkør. Derfor vurderer bestyrelse aft
MPI er i besiddelse af en unik og bred anvendelig teknologi.
Markedet for PRP™ – Personalized Medicine
Efterspørgslen efter MPI's DRP™ er baseret på behovet for individuelt skræddersyet behandling, hvilket i dag er
et etableret koncept inden for onkologien. Forskningsinstituttet Liftstream har på baggrund af analyser af
fremtidige markedstrends indikeret vigtigheden af, at markedet for skræddersyede behandlinger i
kræftlægemidler vokser.2
På det seneste er adskillige nye kræftlægemidler blevet lanceret sammen med såkaldte Companion Diagnostics
til at identificere, hvilke patienter der vil have positiv effekt af lægemidlet. Derved undgår man behandling af og
uønskede bivirkninger i ikke-responderende patienter, samt man ikke spilder patientens sparsomme tid på
uvirksom behandling.
Liftstream forventer, at især screening ved hjælp af biomarkører, som det er tilfældet med DRP™, vil spille en
stadig større rolle i den kliniske udvikling af kræftlægemidler. Biomarkører gør det muligt at udelukke
testpersoner, der ikke vil have gavn af lægemidlet i den kliniske fase. Således øges effektiviteten, omkostningerne
minimeres og sandsynligheden for myndighedsgodkendelse forhøjes.
PRP™'s konkurrenter
Brystkræftbehandling rummer nu en række valgmuligheder. Beslutningen afgøres af den specifikke kræfttype
samt stadiet, som sygdommen har nået. Efter den indledende behandling (medicinsk og kirurgisk), træffes
eventuelt beslutning om adjuverende behandling. I 2016 offentliggjorde The American Society of Clinical
Oncology (ASCO) sin anbefaling til anvendelsen af biomarkørprøver til brystkræft. ASCO anbefaler tre prøver:
OncotypeDx fra Genomic Health (USA), EndoPredict fra Sividon Diagnostics (Tyskland) og PAM50 fra Nanostring
Technologies (USA). Den mest anvendte af de ovenstående er OncotypeDx, som er den eneste test, der er
godkendt af engelske National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Alle tre tests bruges til at afgøre
om yderligere behandling med kemoterapi vil være gavnlig eller ej, dvs. at de opnår et ja eller nej om, hvorvidt
man skal bruge kemoterapi som adjuverende behandling for at modvirke fremtidig genkomst af sygdommen.
MPI's biomarkør-analyse, PRP™, skal gå skridtet videre og skal være en hjælperedskab for kræftlæge og patient
sammen andre kliniske relevante oplysninger om patienten til at identificere den mest effektive behandling for
patienten Derfor er Selskabets test ikke en direkte konkurrent til de ovennævnte tests, ligesom de tests ikke er
direkte konkurrenter til MPI's test. Det vurderes, at der ikke på nuværende tidspunkt findes direkte konkurrenter
til MPI. Der er dog adskillige selskaber og forskningsgrupper, der arbejder på biomarkørprøver, som kan gå hen
at blive konkurrenter i fremtiden.

2

www.liftstream.com/blog/5-trends-in-oncology-drug-development-for-2012-and-beyond/#.Ui-CKuDU9Yc
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DRP™
Ved at bruge DRP™ er det muligt at bestemme den enkelte kræftknudes genetiske fingeraftryk, og dermed
bestemme om den er følsom over for behandling med et bestemt lægemiddel eller om den er modstandsdygtig.
De patienter, som baseret på det genetiske fingeraftryk eller messengerRNA, og kun de patienter som forventes
at have gavnlig effekt af behandlingen, udvælges til behandling med det pågældende lægemiddel. Dette øger
sandsynligheden for succesfulde resultater betydeligt i nye kliniske undersøgelser. I 29 ud af 37 evaluerede
kliniske undersøgelser har DRP™ vist at metoden er effektfuld. I tre forskellige blindede studier (Journal of
National Cancer Institute, Wang m.fl., september 2013) har statistikere hos MD Anderson Cancer Center i Texas
valideret DRP™’en og MPI har valideret DRP™ i 37 kliniske prospektive og retrospektive undersøgelser.
MPI's bestyrelse skønner, at Selskabet besidder markedets bedst validerede metode. Senest er metoden
valideret med kliniske prospektive-retrospektive undersøgelser i 5FU og cisplatin. Prospektive-retrospektive
undersøgelser rangerer videnskabeligt højt og er undersøgelser, hvor man har data fra kliniske studier samt
biopsimateriale og hvor den statistiske analyseplan foreligger før DRP™-analysen foretages blændet. Bestyrelsen
vurderer at DRP™ kan bidrage til kliniske undersøgelser og få lægemiddelkandidater godkendt, som ellers ikke
ville kunne blive godkendt. Anvendelsen af DRP™-metoden kan ved hjælp af mere veldefinerede kliniske
undersøgelser være med til at sænke udviklingsomkostningerne og udviklingstiden samt bringe kræftlægemidler
som ellers ikke ville kunne opnå myndighedernes godkendelse til gavn for kræftpatienten. Endemålet ved brugen
af metoden er samtidig at sænke udviklingsomkostninger og forkorte produktudviklingstiden, der leder hen imod
myndighedsgodkendelse, ved hjælp af mere effektive og veldefinerede kliniske undersøgelser. DRP™-redskabet
kan anvendes fra allerførste færd i udviklingen af en lægemiddelkandidat og hele vejen til udvælgelsen af
patienterne, der skal behandles.
I 2015 etablerede MPI Oncology Venture Sweden AB som spin-outvirksomhed med det formål at udvikle
kræftlægemidler. Forretningsmodellen indebærer at indlicensere lægemiddelkandidater, der ikke i tidligere
kliniske afprøvninger har vist tilstrækkelig responsrate og ved hjælp af DRP™ gennemføre nye kliniske test.
Indikationen der vælges til den eller de kliniske tests gennemføres i bestemmes blandt andet med DRP™ og
efterfølgende behandles kun de patienter, der med hjælp af DRP™ viser, at de med stor sandsynlighed har gavn
af den pågældende lægemiddelkandidat. På den måde forventes det at kunne påvise en tilstrækkelig høj
responsrate så lægemiddelkandidaten kan godkendes til markedsføring. MPI og Oncology Venture Sweden AB
har en samarbejdsaftale som senest er blevet ændret i december 2016. Den nye samarbejdsaftale afspejler, at
Oncology Venture Sweden AB har identificeret adskillige potentielle lægemiddelkandidater, som med stor
sandsynlighed vil kunne opnå godkendelse till markedsføring. Oncology Venture Sweden AB har på nuværende
tidspunkt indlicenseret lægemiddelkandidaterne Irofulven, APO010 og LiPlaCis™ og planen er at gennemføre fem
målrettede fase 2-undersøgelser med MPI's DRP™-teknologi inden for de næste to år. I samme periode forventer
Oncology Venture Sweden AB to udlicensieringer.
Den nye samarbejdsaftale har givet Oncology Venture Sweden AB fuld eksklusivitet til anvendelse af MPI’s DRP™teknologi i tre år. Eksklusiviteten sætter Oncology Venture Sweden AB i stand til at øge omfanget af potentielle
lægemidler igennem spin-outs, som udvikles sammen med MPI’s DRP™-teknologi, hvilket igen øger
sandsynligheden for et gennembrud for teknologien. For den fulde eksklusivitet fik MPI tildelt warrants svarende
til 3 % af Oncology Venture Sweden AB:s aktiekapital. Ligeledes blev der indgået aftale med Oncology Venture
Sweden AB om at udviklingen af lægemidler kan udlicenseres til spin-outs under Oncology Venture Sweden AB.
Det gør at Oncology Venture Sweden AB kan etablere selskaber der kan specialisere sig i, f.eks i womans cancer
som 2X Oncology, og dermed tiltrække kapital som ellers ikke ville være tilgængelig. MPI får som kompensation
10 % ejerandel i sådanne selskaber. I det omfang sådanne spin-outs på et senere tidspunkt skal hente mere
kapital vil MPI’s ejerandel sandsynligvis blive udvandet, men aftalen gør at MPI vil være i stand til, hvis det er
interessant at kapitalisere projektet på et tidligere tidspunkt end ellers. For nuværende er der et underskrevet
term sheet på to lovende produkter samt et under forhandling, hvilket bringer Oncology Venture Sweden AB’s
pipeline op på i alt 7 produkter.
Denne fremgangsmåde anses af bestyrelsen for en hurtig måde at demonstrere proof of concept for DRP™
gennem prospektive kliniske undersøgelser.
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Produktgodkendelse af DRP™
Der kræves ikke markedsgodkendelse for at sælge DRP™ som hjælpemiddel i lægemiddeludviklingen. Til gengæld
kræves der markedsgodkendelse, hvis DRP™ skal anvendes som companion diagnostics til at udvælge patienter,
der vil få gavn af et specifikt lægemiddel. Hvis DRP™ skal anvendes som companion diagnostics, skal der ansøges
om markedsgodkendelse på det relevante tidspunkt. Senest har Oncology Venture Sweden AB fået CE-mærkning
til den specifikke DRP™ til LiPlaCis så det nu er muligt at kommercialisere produktet i 32 europæiske lande.
Forretningsstrategi for DRP™
Strategien omfatter i første omgang at udvikle et redskab, der kan levere second opinions om adjuverende
behandling af brystkræft med et givent kræftlægemiddel. Senere skal redskabets anvendelsesmuligheder
udvides til at omfatte yderligere lægemidler, f.eks. med fokus på myelomatose og prostatakræft. I mellemtiden
forventes indtægter fra Oncology Venture Sweden AB:s fremskridt med brugen af DRP™ til lægemiddeludvikling.
Markedet for DRP™
Kræftlægemiddeludvikling er et af de største fokuspunkter inden for lægemiddelindustrien. Der findes mere end
200 forskellige slags kræftsygdomme, der i alt står for flere dødsfald end nogen anden sygdomsgruppe bortset
fra hjertekarsygdomme. Værdien af det globale marked for kræftlægemidler forventes at 147 milliarder USD3 i
2018. Det onkologiske marked anses ofte for at være det mest forskelligartede marked med en bred vifte af
indikationer, og den amerikanske interesseorganisation PhRMA har tidligere anslået, at der er 1.000
kræftlægemidler under udvikling i kliniske programmer.
Konkurrerende produkter til DRP™ og teknologier inden for Companion Diagnostics
Udviklingen af såkaldte Companion Diagnostics, eller teranostik, er fokus for mange lægemiddeludviklere, der
udvikler produkter på baggrund af deres forståelse for sygdommens mekanismer og det target, der skal angribes
for at sikre virkning. Den tilgang bliver især anvendt af de store inden for medicinalindustrien med en vis grad af
teknisk succes. MPI's styrke er ifølge bestyrelsen, at DRP™-teknologien kan hjælpe mange af de
lægemiddelkandidater, der har været i klinisk afprøvning, og har vist effekt, men ikke opnået tilstrækkelig
responsrate til at kunne opnå markedsføringstilladelse.
I 2013 modtog MPI patentbeskyttelse i USA på genetiske profiler både i messengerRNA og microRNA. De
genetiske profiler kan forudsige sandsynligheden for følsomhed i over 70 forskellige kræftlægemidler, hvilket
dækker omkring 80% af alle FDA-godkendte kræftlægemidler. En patentansøgning (endnu ikke godkendt) er
blevet indgivet i Europa og flere andre lande. Af den grund vil potentielle konkurrenter være nødt til at bruge
andre metoder end MPI's patenterede DRP™-løsning.
MPI's styrke ligger i de brede anvendelsesmuligheder samt hastigheden, hvormed nye prædiktive profiler kan
oprettes. Den eneste metode med en lignende platform bliver brugt af medicinalselskabet Novartis, der
anvender et cellelinjepanel på 700 cellelinjer. Denne metode vurderes at være svagere end MPI's nuværende
DRP™ og Novartis' teknologi vil næppe blive gjort tilgængelig for andre medicinalfirmaer.
Væsentlige aftaler – Samarbejdsaftaler omkring DRP™
Samarbejdsaftale med Oncology Venture ApS: MPI's bestyrelse forventer, at Oncology Venture ApS vil øge
antallet af prospektive undersøgelser, der skal bekræfte styrken ved DRP™-metoden. Dette vil føre til en
væsentlig værdiforøgelse af MPI. Bestyrelsen forventer, at brugen af DRP™-teknologien kan gøre det muligt for
Oncology Venture ApS at identificere lægemiddelkandidater, som har vist effekt, men utilstrækkelig responsrate
i kliniske undersøgelser og øge frekvensen af patienter, der oplever gavnlig virkning ved lægemiddelkandidaterne, ved selektering med DRP™.
I december 2016 indgik MPI en ny samarbejdsaftale med Oncology Venture Sweden AB. Herefter har Oncology
Venture Sweden AB eksklusivitet til at anvende DRP-metoden i en treårig periode til udvikling af
kræftlægemidler. Når Oncology Venture ApS får licens til en DRP til en specifik lægemiddelkandidat, tilhører den

3
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Oncology Venture ApS, selv om licensaftalen ikke fornys efter udløbet. Dette betyder f.eks., at
lægemiddeludvikling og kliniske undersøgelser kan iværksættes efterfølgende, og rettighederne til produkterne
sammen med DRP™ vedbliver at tilhøre Oncology Venture ApS.
Den eksklusive licens til hver lægemiddelkandidat er betinget af Oncology Venture ApS' investering i
lægemiddelkandidaten. Hvis investeringen ikke foretages inden for den angivne tidsramme, eller hvis der ikke
indgås en aftale mellem Oncology Venture ApS og en tredjepart om en investering i lægemiddelkandidaten,
ophører den eksklusive licens med at eksistere, og MPI får retten til at udvikle lægemidler i stedet.
Oncology Venture Sweden AB ejer de globale rettigheder til lægemiddelkandidaterne, APO010, Irofulven og
LiPlaCis™ og har ret til brugen af DRP™-teknologien til at udvikle kræftlægemidler. Som kompensation for den
treårige eksklusivitet fik MPI tildelt 302.243 warrants i Oncology Venture Sweden AB som hver giver ret til tegning
af en aktie i Oncology Venture Sweden AB til en tegningskurs på SEK 10,- frem til den 31. december 2019.
Oncology Venture Sweden AB kan vælge selv at udvikle kræftlægemidler med hjælp af DRP-teknologien. I
sådanne tilfælde betaler Oncology Venture Sweden AB royalties til MPI svarende til 10% af omsætningen
genereret af projekterne, der gennemføres i Oncology Venture Sweden AB. Dette omfatter forskuds-, milepælsog royaltybetalinger til Oncology Venture Sweden AB fra tredjemand. Betalingen på 10% bliver udregnet ud fra
indtægter af specifikke udlicenserede projekter og omfatter ikke kapital investeret i Oncology Venture ApS eller
Oncology Venture ApS' projekter. Ingen betalinger gennemføres før Oncology Venture ApS udlicenserer en
lægemiddelkandidat til en køber efter en gennemført klinisk undersøgelse. Normalt vil en udlicensiering i så fald
bestå af:




Forskudsbetaling
Milepælsbetalinger
Royaltybetaling

Oncology Venture Sweden AB kan også vælge at etablerer et spin-out og sublicenserer stoffer til dette. Her får
MPI som kompensation en 10% ejerandel i det pågældende spin-out. Denne 10% ejerandel er fast indtil et
nærmere defineret tidspunkt, hvor nye investeringer kommer ind i spin-outet, eksempelvis ved en IPO. Herefter
kan MPI frit disponere med hensyn til ejerandelen. Dette giver MPI en større frihed og MPI kan aktivt vælge at
kapitalisere eller fortsætte med en ejerandel.

Forretningsstrategi for DRP™ – Målsætninger for at opnå validering
MPI har udlicenseret DRP™-teknologien til sit spin-out biotekselskab Oncology Venture Sweden AB. Målet er at
påvise at DRP™ kan anvendes til at udvikle kræftlægemidler med responsrater der kan godkendes af
myndighederne. Oncology Venture Sweden AB og MPI har identificeret mere end de 5 lægemidler der oprindeligt
var tænkt at udvikle – hvorfor spin-outs (Special Purpose Vehicles) fra Oncology Venture Sweden AB er etableret:
2X oncology Inc. Der fokuserer på Wonmans cancer med tre produkter i pipeline og OV-SPV2 med et produkt i
pipeline. LiPlaCis har for nyeligt registreret CE-labeling for LiPlaCis med dens tilhørende DRP™ hvilket tillader salg
i hele EU.
X Labs
X Labs er selskabets afdeling til at udforske, skabe prototyper og bekræfte nye teknologier og forretningsmodeller. Nyudviklede koncepter forfines med henblik på at styrke MPI's kerneforretning. Selskabet arbejder på
nye metoder til at muliggøre anvendelsen af alle typer biopsier uden at gå på kompromis med forudsigelsessikkerheden.
Forretningsmodel og strategi
Selskabets forretningsmodel og strategi er tosidet, PRP™ og DRP™. PRP™ fokuserer på patienternes perspektiv
og behandlingsvalg, mens DRP™ fokuserer på lægemiddeludvikling. Begge produkter er affødt af DRP™platformen. Målet er at opnå prospektive bekræftelser på styrkerne ved DRP™-metoden hurtigt. DRP-strategien
udmøntes gennem MPI's spin-out Oncology Venture Sweden AB, som allerede har op til 7 produkter i pipeline,
der skal vise, hvordan MPI's DRP™-teknologi kan lette vejen mod succes: LiPlaCis™ mod brystkræft, Irofulven

Side 32 af 104

mod prostatakræft og æggestokskræft og APO010 mod myelomatose og brystkræft samt en TOP2-hæmmer til
metastatisk brystkræft, og glioblastom (kræftform i hjernen), en PARP-hæmmer til metastatisk brystkræft, en
TOP1-hæmmer til udvikling i æggestokkræft og endelig en tyrisinkinasehæmmer – ialt op til 7 produkter . Den
anden består i at udvikle PRP™.

Rettighedssikring
På nuværende tidspunkt har Oncology Venture ApS sikret DRP™-rettigheder til over 10 lægemiddelkandidater.
Rettigheder sikres således:


På Oncology Venture ApS' foranledning tester MPI en given lægemiddelkandidat in vitro mod et
vederlag på 1.500 DKK.



Herefter har Oncology Venture ApS to år til at sikre DRP™'en for lægemiddelkandidaten til et fast
honorar på 120.000 DKK.



DRP-rettighederne for lægemiddelkandidaten kan forlænges yderligere 2+2 år ved betaling af DKK
120.000 for hver periode aftalen forlænges. Hvis Oncology Venture Sweden AB i mellemtiden sikrer en
investering i lægemiddelkandidaten på mindst 1.000.000 DKK, tilfalder rettighederne Oncology Venture
Sweden AB. Investeringen kan sikres, enten ved at Oncology Venture Sweden AB selv finansierer
udviklingen af lægemidlet, eller ved at en tredjepart finansierer den med det mål, at Oncology Venture
Sweden AB fortsætter udviklingen af lægemiddelkandidaten.

For hver individuel lægemiddelkandidat har Oncology Venture Sweden AB således op til fem et halvt år til at sikre
DRP™-rettighederne.
Tidligere samarbejdsaftaler
Som det er blevet udmeldt i løbet af de seneste fem år og som led i den tidligere strategi, er der indgået en række
samarbejdsaftaler med biotek- og medicinalfirmaer om brugen af DRP™ på deres lægemiddelkandidater. Dette
vil ikke ifølge bestyrelsen få nogen mærkbar finansiel betydning, men i gunstige tilfælde vil det validere DRP™platformen yderligere.
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Patentstrategi og status
MPI's patentpolitik går ud på at indgive ansøgninger for alle nye opfindelser og efterfølgende evaluere det
kommercielle potentiale. Hvis omkostningerne er velbegrundede, bliver der ansøgt om et verdensomspændende
patent. Ud over patenter besidder Selskabet også bred viden inden for området, som der ikke vil blive ansøgt om
patent for, da de oplysninger vil blive kundgjort for enhver.
Siden 2005 har Selskabet ansøgt om over 20 patenter og har valgt at gå videre med en række nationale
patentansøgninger på vigtige markeder i USA, Europa og Asien. Tre af MPI's patenter har fuldført processen og
er blevet bevilget i USA og England i 2013 og i Australien i 2016. Det amerikanske patent på DRP™ er
vidtrækkende og dækker over gensignaturer, der forudsiger følsomhed i over 70 kræftlægemiddelkandidater, og
den omfatter dermed omtrent 80% af alle kræftlægemidler på markedet. Det australske patent har samme
egenskaber.
Selskabets patent på Exercise Guidance bliver udviklet i samarbejde med forskere i Sverige, Storbritannien og
USA. MPI tilsigter at ansøge som markedsgodkendelse for LPC i USA såvel som i Europa. Clark & Elbing LLP i
Boston i USA er MPI’s primære patentkontor.
Tendenser
Bestyrelsen bekendt er der ingen tendenser, usikkerheder, potentielle patentkrav eller andre krav, forpligtelser
eller hændelser, som forventes at have nogen væsentlig indflydelse på Selskabets fremtidsudsigter - i hvert fald
ikke i indeværende regnskabsår (2017). Selskabet forventer et resultat for 2017 på samme niveau som resultatet
for 2016, samt at den positive udvikling i selskabet fortsætter.
En kort oversigt over Selskabets historie
Mar-17

MPI’s spinout Oncology Venture in-licenserer 2BBB’s førende fase 2 produkt “2B3-101” til 2X Oncology’s pipeline

Jan-17

DRP™ kan med stor sikkerhed forudsige effekt af fire lægemidler mod brystkræft

Jan-17

MPI offentliggør at CE-mærkning til Drug Response Predictor – DRP™ - er blevet teknisk validerte og registreret til Oncology
Ventures førende lægemiddelkandidar LiPlaCis® hvilket tillader markedsføring af produktet I EU

Dec-16

MPI og Oncology Venture Sweden AB indgår aftale om eksklusivitet til DRP-teknologien

Dec-16

MPI og Oncology Venture Sweden AB indgår aftale om 10 % MPI-ejerskab af to SPV-er

Okt-16

Videnskabelig publication Best Practice beskriver APO010 og den tilhørende DRP

Okt-16

Poster om Immuno Oncology APO010 følsomhed i Multiple Myeloma præsenteret på ESMO

Okt-16

Poster om succesfuld DRP forudsigelse af cisplatin og vinorelbine i lungekræft præsenteret på ESMO

Sept-16

MPI modtager patent i Kina på DRP-teknologien.

Sept-16

MPI's PRP til individualiseret medicin skal undersøges i samarbejde med danske brystkræfteksperter som led i MPI's
patientfokus.

Aug-16

En patient med brystkræft, udvalgt med DRP, viser tumorreduktion.

Juli-16

MPI og Oncology Venture udvider deres samarbejde med indtræden i en ny aftale omkring DRP.

Jun-16

Selskabets aktier bliver børsnoteret på Nasdaq First North Stockholm.

Maj-16

MPI's DRP bliver for første gang anvendt i en prospektiv undersøgelse.

Maj-16

Positive data bliver udgivet i det videnskabelige tidsskrift PLOS ONE omkring Drug Response Predictor-teknologien (DRP™).
Data fra en prospektiv, randomiseret klinisk undersøgelse blev undersøgt ved hjælp af DRP™-redskabet. Det lykkedes DRP™
for 5-FU (Flourouracil) at identificere, hvilke patienter der fik gavn af behandling med 5-FU. Den overordnede overlevelse

Side 34 af 104

blandt patienter, der udviste maksimalt responspotentiale, var dobbelt så høj som hos dem, der udviste et lavt
responspotentiale.

Apr-16

MPI annoncerer, at Selskabet har solgt tre DRP'er til Oncology Venture til udviklingen af tre nye lægemiddelkandidater til
kræftbehandling.

Mar-16

Selskabet annoncerer, at data fra MPI's spin-out Oncology Ventures fase-1-dosisreguleringsundersøgelse med LiPlaCis skal
fremlægges på American Association for Cancer Research (AACR). Resultaterne indikerer, at teknologien bag LiPlaCis virker.
Bestræbelser på at opnå yderligere dokumentation blandt en større patientgruppe vil blive iværksat.

Mar-16

MPI annoncerer, at Selskabets Oncology Venture-spin-out kan indlemme sin første patient i APO010's screeningprotokol for
myelomatose. I alt 150 skal screenes.

Feb-16

MPI gennemfører en private placement, som fører til en kapitaltilførsel til Selskabet på omkring 8,7 mio. DKK.

Feb-16

MPI offentliggør positive data omkring DRP™ angående gastroøsofageal kræft.

Jan-16

MPI opnår patent i Australien.

Dec-15

MPI og Mundipharma EDO GmbH indgår en aftale omkring brugen af DRP™ til EdO-S101 i kliniske undersøgelser.

Nov-15

MPI afblænder en prospektiv undersøgelse af LungChip-prognostikatoren i begyndende lungekræft.

Nov-15

DRP™ muliggør kliniske undersøgelser af Irofulven i patienter med prostatakræft.

Nov-15

Fremlæggelse af brugen af DRP™ TOP1 på årsmødet for American Association for Cancer Research i Boston, USA.

Sept-15

MPI deltager i tre abstrakter ved AACR/NCI/EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics i
Boston, USA.

Jun-15

MPI og Nemucore Medical Innovations, Inc. annoncerer et strategisk partnerskab.

Maj-15

MPI's lægemiddeludviklingsarm Oncology Venture og Lantern Pharma LLC annoncerer et partnerskab om udviklingen af
Irofulven til behandlingen af metastatisk prostatakræft.

Feb-15

MPI's DRP-teknologi forudsiger, hvilke lymfompatienter (DLBCL) der vil reagerer på standardbehandling (R-CHO(E)P) i et
blindstudie.

Nov-14

MPI og Alion Pharmaceuticals, Inc. danner partnerskab til udvikle på DRP™ inden for ionkanalblokkere i onkologien.

Sept-14

MPI-abstraktet, der blev udgivet på ESMOs hjemmeside, viser, at MPI's genetiske responsprofil kan forudsige virkningen af
adjuverende behandling med 5-FU på tyktarmskræft.

Maj-14

MPI og LiPlasome Pharma ApS fremlægger fase-1-undersøgelsen med LiPlaCis™ på ASCOs årsmåde.

Apr-14

MPI indgår et strategisk samarbejde med TD2.

Feb-14

MPI udgiver data, der viser, at DRP optimerer succesfaktoren ved brugen af fulvestrant.

Nov-13

MPI etablerer en salgsorganisation i USA med henblik på det amerikanske marked.

Nov-13

MPI udgiver data angående fordelene ved DRP i forbindelse med FDA-godkendelsen.

Nov-13

MPI indgår et strategisk partnerskab med professor dr.med. Nils Brünner.

Okt-13

MPI har første handelsdag på Nasdaq First North København.

Jun-13

Et prædiktivt biomarkørpatent bevilges i England (exercise patent).

Maj-13

En DRP-aftale indgås med Esanex, Inc.

Maj-13

Patent på Drug Response Prediction bevilges i USA.

Apr-13

En DRP-aftale indgås med Mundipharma EDO GmbH.

Dec-12

En forsknings-, udviklings- og samarbejdsaftale indgås med LiPlasome Pharma ApS.

Nov-12

En licensaftale indgås mellem TopoTarget A/S og Oncology Venture.

Nov-12

En samarbejdsaftale indgås med dr. Dan Von Hoff.

Sept-12

XRGenomics Ltd. indgår en aftale med sin første kunde.

Side 35 af 104

Sept-12

En DRP-aftale indgås med en ny kunde.

Aug-12

En licensaftale indgås med XRGenomics Ltd.

Mar-12

Peter Buhl Jensen bliver CEO med fokus på international kommercialisering.

Dec-05

MPI indgiver patentansøgning for DRP-teknologien.

Dec-05

MPI fokuserer på produktudvikling og validering af DRP.

Sept-04

MPI etableres som selvstændigt selskab.
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BESTYRELSEN OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Frank Knudsen – Bestyrelsesformand
Frank Knudsen (f. 1958) har været bestyrelsesformand i Medical Prognosis Institute
A/S i perioden januar 2009 – juni 2012 og igen fra april 2015. Frank Knudsen har bl.a.
været ansvarlig for investeringer hos SEED Capital Denmark K/S, og han var også
ansvarlig for administreringen og fuldførelsen af statens finansieringsordninger til
patentering og licensiering af forskning fra danske universiteter.
Andele i MPI:



Ejer ingen aktier i MPI.
Ejer 100.000 warrants.

Virksomhedsengagementer de seneste fem år
Selskab

Stilling

Periode

Medical Prognosis Insitute A/S

Bestyrelsesformand

Igangværende

Acesion Pharma ApS

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Adject ApS

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Adject A/S

Bestyrelsesformand

Ophørt

Besst-Test ApS

Bestyrelsesformand

Ophørt

Biotech AF 14. Maj 2014 ApS

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

BKG-Pharma ApS

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Carnad A/S

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Conrig Pharma ApS

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Contera Pharma ApS

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Curasight ApS

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Diet4Life ApS

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Glycom A/S

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Mycoteq A/S

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Onconox ApS

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Valderm ApS

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Victorius Medical Systems ApS

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Partnerskaber overstigende 5% de seneste fem år
Ingen partnerskaber overstigende 5% på nuværende tidspunkt.
Konkurser og likvidationer
Hr. Frank Knudsen har ikke været involveret i konkurser eller likvidationer inden for de seneste fem år.
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Peter Buhl Jensen – CEO og bestyrelsesmedlem
Peter Buhl Jensen (f. 1955) har været CEO for Medical Prognosis Institute A/S siden
marts 2012 og bestyrelsesmedlem siden juni 2012. Buhl Jensen har en stærk
kombination af kommerciel erfaring samt en stor ekspertise inden for onkologi.
Buhl Jensen har grundlagt og tidligere været CEO for TopoTarget A/S. Buhl Jensen
stod bag børsnoteringen af TopoTarget i 2005 og sikrede EMA- og FDAgodkendelse af virksomhedens første produkt, Savene©/Totect©. Buhl Jensen
udviklede også lægemiddelkandidaten Belinostat, som blev godkendt af FDA i
sommeren 2014. Peter Buhl Jensen har solid ledelseserfaring fra TopoTarget, hvor
han var leder for ca. 140 medarbejdere, og fra Aalborg Sygehus, hvor han var
ledende overlæge på Onkologisk Afdeling og leder for ca. 280 medarbejdere.
Endvidere var Buhl Jensen overlæge og leder af LEMO (Laboratory of Experimental
Medical Oncology) på Rigshospitalet.
Andele i MPI:



Ejer 2.360.580 aktier via Buhl Krone Holding ApS*.
Ejer 615.500 warrants.

* 80% ejet af Buhl Jensen. Resten ejes af partneren Ulla Hald Buhl.

Virksomhedsengagementer de seneste fem år
Selskab

Stilling

Periode

2X Oncology

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

4 Best Invest ApS

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Accelerace Management A/S

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Buhl Krone Holding ApS

Ejer

Igangværende

Medical Prognosis Institute A/S

Bestyrelsesmedlem og CEO

Igangværende

Medical Prognosis Institute Inc.

Bestyrelsesformand

Igangværende

Mirrx Therapeutics A/S

Bestyrelsesformand

Igangværende

Oncology Venture ApS

CEO

Igangværende

Oncology Venture Sweden AB

CEO

Igangværende

Symbion A/S

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Symbion Fonden

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Vecata Invest A/S

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

WntResearch AB

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Antianthra ApS

CEO

Ophørt

Aprea AB

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Axelar AB

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Dandrit Biotech A/S

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

IT-Væksthus A/S

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

LiPlasome Pharma ApS

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

PledPharma AB

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Symbion Management A/S

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Vecata Ejendomme A/S

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

WntResearch

Bestyrelsesformand

Ophørt
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Sameje overstigende 5% de seneste fem år
Selskab

Kapital (%)

Stemmeret (%)

Periode

AntiAnthra ApS

80

80

Igangværende

Buhl Krone Holding ApS

80*

80*

Igangværende

Medical Prognosis Institute A/S**

10,05

10,05

Igangværende

Oncology Venture Sweden AB**

12,18

12,18

Igangværende

* 80% ejes af Peter Buhl Jensen. De resterende 20% ejes af Ulla Hald Buhl. Peter Buhl Jensen og Ulla Hald Buhl er gift.
** Ejet gennem Buhl Krone Holding ApS.

Konkurser og likvidationer
Peter Buhl Jensen har ikke været involveret i konkurser eller likvidationer inden for de seneste fem år.
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Niels Johansen – Bestyrelsesmedlem
Niels Johansen (f. 1960) har været bestyrelsesmedlem i Medical Prognosis
Institute A/S siden marts 2005. Niels Johansen bidrager med 30 års international
erfaring med ledelse fra IVD, lægemiddelinnovation og -udvikling, farmaceutisk
forskning og klinisk udvikling af lægemidler og lægeudstyr i forskellige
ledelsesstillinger inden for lægemiddelindustrien.
Andele in MPI:



Ejer 2.320 aktier.
Ejer 564.100 warrants.

Virksomhedsengagementer de seneste fem år
Selskab

Stilling

Periode

Medical Prognosis Institute A/S

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Partnerskaber overstigende 5% de seneste fem år
Ingen partnerskaber overstigende 5% på nuværende tidspunkt.
Konkurser og likvidationer
Niels Johansen har ikke været involveret i konkurser eller likvidationer inden for de seneste fem år.
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Magnus Persson – Bestyrelsesmedlem
Magnus Persson (f. 1960) har været bestyrelsesmedlem i Medical Prognosis
Institute A/S siden april 2014. Magnus Persson besidder over 20 års international
erfaring fra topstillinger inden for den biovidenskabelige sektor. Han har også været
partner i to biovidenskabelige kapitalfonde; den ene beliggende i Sverige med et
verdensomspændende netværk; den anden beliggende i Californien i USA. Magnus
Persson har været bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem og CEO i såvel private
som børsnoterede biotekselskaber og selskaber, der handler med lægeudstyr, i
Skandinavien, Europa og USA.
Andele i MPI:



Ejer ingen aktier i MPI.
Ejer 135.360 warrants.

Virksomhedsengagementer de seneste fem år
Selskab

Stilling

Periode

Galecto Biotech AB

Bestyrelsesformand

Igangværende

Gyros AB

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Immunicum Aktiebolag

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Karolinska Institutet Holding AB

CEO

Igangværende

Karolinska Institutet Housing AB

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Karolinska Institutet Information AB

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Karolinska Institutet Innovations AB

Bestyrelsesformand

Igangværende

Karolinska Institutet Science Park AB

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Karolinska Institutet Support AB

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Karolinska Institutet University Press AB

Bestyrelsesformand

Igangværende

KCIF Fund Managment AB

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Medical Prognosis Insitute A/S

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Själbådan AB

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

SLS Invest AB

Bestyrelsesformand

Igangværende

Bio-Works Technologies AB

Bestyrelsesformand

Ophørt

HealthCap III Sidefund GP AB

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Partnerskaber overstigende 5% de seneste fem år
Selskab

Kapital (%)

Stemmeret( %)

Periode

Själbådan

100

100

Igangværende

Konkurser og likvidationer
Magnus Persson har ikke været involveret i konkurser eller likvidationer de seneste fem år.
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Steen Knudsen – Bestyrelsesmedlem
Steen Knudsen (f. 1960) er medstifter af Medical Prognosis Institute A/S. Steen
Knudsen er også en af grundlæggerne af Oncology Venture ApS og er
bestyrelsesmedlem i det svenske moderselskab Oncology Venture Sweden AB, som
har været børsnoteret på AktieTorget siden 2015. Steen Knudsen er professor
emeritus i systembiologi med bred erfaring inden for matematik, bioinformatik og
systembiologi.
Steen Knudsen opfinder af MPI's DRP™.
Andele i MPI:


Ejer 6.168.680 aktier i MPI Holding ApS*.



Ejer ingen warrants.

* Ejet 100 % af Steen Knudsen.

Virksomhedsengagementer de seneste fem år
Selskab

Stilling

Periode

Medical Prognosis Institute A/S

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Medical Prognosis Institute Inc.

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

MPI Holding ApS

Ejer

Igangværende

Oncology Venture Sweden AB

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Partnerskaber overstigende 5% de seneste fem år
Selskab

Kapital (%)

Stemmeret (%)

Periode

Medical Prognosis Institute A/S

26.4

26.4

Igangværende

MPI Holding ApS

100

100

Igangværende

Konkurser og likvidationer
Steen Knudsen har ikke været involveret i konkurser eller likvidationer inden for de seneste fem år.
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Jørgen Bardenfleth – Bestyrelsesmedlem
Jørgen Bardenfleth (f. 1955) har arbejdet indenfor IT, teknologi og rådgivning i 30 år, blandt i amerikanske IT
selskaber som Hewlett-Packard, Intel og Microsoft. Jørgen arbejder i dag som professionelt bestyrelsesmedlem
i række IT og rådgivningsselskaber. Det er planen at Jørgen skal bidrage med IT, teknologi og
partnerskabskompetence som nyt bestyrelsesmedlem i MPI.

Andele i MPI:


Ejer 23.596 aktier i MPI.



Ejer ingen warrants.

* Ejet 100 % af Steen Knudsen.

Virksomhedsengagementer de seneste fem år
Selskab

Stilling

Periode

Medical Prognosis Institute A/S

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Arkitema Architects

Formand

Igangværende

Lyngsoe Systems

Formand

Igangværende

Acceleracefonden

Næstformand

Igangværende

Accelerace Management A/S

Formand

Igangværende

CataCap

Operating Partner

Igangværende

EG A/S

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Symbionfonden

Næstformand

Igangværende

Symbion A/S

Formand

Igangværende

ProData Consult

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Dubex A/S

Formand

Igangværende

BLOXHUB

Næstformand

Igangværende

Vallø Stift

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Copenhagen Healthtech Cluster

Steering Committee Chairman

Igangværende

The Danish Government Council for IT
Projects (Statens IT Projekt Råd)

Medlem af Rådet

Igangværende

BØRNEfonden

Næstformand

Igangværende

Minerva

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Adactit

Bestyrelsesmedlem

Igangværende

Adactit Aps

Formand

Ophørt

Athena IT-Group A/S

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

TheEyeTribe

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

DHI Group

Formand

Ophørt

COWI

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

IT-Branchen

Formand

Ophørt

DK Government ICT Growth Comitttee

Formand

Ophørt

Microsoft

Strategy Director

Ophørt

GN Store Nord

Bestyrelsesmedlem

Ophørt
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Microsoft

Country Manager

Ophørt

Combilent

Formand

Ophørt

IPtronics A/S

Formand

Ophørt

Copenhagen Business School

MBA Ambassadør

Ophørt

AmCham Denmark

Bestyrelsesmedlem

Ophørt

Intel

General Manager

Ophørt

Hewlett-Packard

Country General Manager

Ophørt

Partnerskaber overstigende 5% de seneste fem år
Selskab

Kapital (%)

Stemmeret (%)

Periode

Swipx Aps

10%

10%

Igangværende

Konkurser og likvidationer
Jørgen Bardenfleth har ikke været involveret i konkurser eller likvidationer inden for de seneste fem år.
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ANDRE NØGLEPERSONER
Steen Knudsen – Chief Science Officer / Stifter
For yderligere oplysninger henvises der til afsnittet om Steen Knudsen i "Bestyrelsen og administrerende
direktør".
Thomas Jensen – Chief Technology Officer / Investor Relations
Thomas Jensen har deltaget i MPI's drift siden Selskabet blev stiftet. Thomas Jensen har derfor et indgående
kendskab til virksomheden og de eksisterende aktionærer. Thomas Jensen har ansvaret for MPI's laboratorium,
som han selv har opbygget. Thomas Jensen har også stået for opbygningen af laboratorierne i den amerikanske
gren af virksomheden. Siden MPI’s optagelse til handel på First North København har Thomas Jensen i
samarbejde med Ulla Hald Buhl været ansvarlig for investor relations. Thomas Jensen sidder i bedtyrelsen i 2X
Oncology.
Ulla Hald Buhl – Chief Investor Relations / Communications Officer og Chief Operations Officer
Ulla Hald Buhl har en bred baggrund indenfor både kliniske forsøg samt organisation og kommunikation. Ulla
Hald Buhl har tidligere haft ansvaret for investor relations i Topotarget A/S samt i svenske WntResearch AB
(børsnoteret på AktieTorget). Ulla Hald Buhl er bestyrelsesmedlem i Oncology Venture Sweden AB (børsnoteret
på AktieTorget) og i 2X Oncology. Endvidere er Ulla Hald Buhl bestyrelsesmedlem og COO i Oncology Venture
Sweden AB:s danske datterselskab Oncology Venture ApS. Fra 1999-2001 var Ulla Hald Buhl teamleader inden
for onkologi i AstraZeneca A/S, og fra 2001-2005 var hun leder for regulatoriske afdeling i TopoTarget A/S. Ulla
Hald Buhl er gift med CEO og bestyrelsesmedlem Peter Buhl Jensen.
Niels Laursen – Chief Financial Officer
Niels Laursen har vidtrækkende erfaring inden for både danske og internationale børsnoterede biotekvirksomheder. Endvidere er Niels Laursen erfaren inden for ledelse, strategisk udvikling, implementering og
Change Management.
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AKTIEKAPITAL OG EJERSKAB











Den registrerede aktiekapital er 1.180.642 DKK.
Aktiestørrelsen er 0,05 DKK.
Antallet af aktier i MPI er 23.612.840.
Aktierne udstedes i henhold til Selskabsloven og angives i DKK.
Der er én aktieklasse. Alle aktier medfører lige rettigheder til Selskabets aktiver og indtægter og
berettiger ejeren til at stemme til generalforsamlingen. En aktie er lig med en stemme.
Selskabets ejerbogsfører er VP SECURITIES A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 Copenhagen S.
Aktionærer modtager ingen fysiske værdipapirer. Alle handler med Selskabets aktier foretages
elektronisk gennem autoriserede banker og kapitalforvaltere. Nyemitterede aktier registreres
personligt i elektronisk format.
Aktieudstedende og kontoførende instituet er Sedermera Fondkommission med postadresse på Norra
Vallgatan 64, 211 22 Malmø.
Aktiens ISIN-kode er DK0060732477.
Selskabets aktie handles i svenske kroner (SEK).

Aktiekapitaludvikling
År

Begivenhed

Aktiestørrelse

2004
2004
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2011
2011
2012
2012
2013
2014
2014
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2017

Selskabet stiftes
Kapitaludvidelse
Kapitaludvidelse
Kapitaludvidelse
Kapitaludvidelse
Kapitaludvidelse
Kapitaludvidelse
Kapitaludvidelse
Overgår fra aps til A/S
Kapitaludvidelse
Kapitaludvidelse
Kapitaludvidelse
Kapitaludvidelse
Kapitaludvidelse
Kapitaludvidelse
Warrantudnyttelse
Kapitaludvidelse
Kapitaludvidelse
Warrantudnyttelse
Kapitaludvidelse
Warrantudnyttelse
Aktiesplit (1:20)
Warrantudnyttelse
Warrantudnyttelse

2017

Warrantudnyttelse

0,05

2017*

Nyemission

0,05

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,05
0,05
0,05

Aktieforøgelse Aktiekapitaludvidelse

Samlet antal
aktier

Samlet
aktiekapital
(DKK)

125 000
18 126
23 541
86 629
39 233
23 520
38 767
30 769
394 585
14 576
9 645
12 324
12 324
12 324
101 009
21 500
67 774
57 124
2 000
64 345
2 000
2 000
6 337

125 000
143 126
166 667
253 296
292 529
325 049
363 816
394 585
789 170
803 746
813 391
825 715
838 039
850 363
951 372
972 872
1 040 646
1 097 770
1 099 770
1 164 115
1 166 115
23 322 300
23 362 000
23 489 040

125 000
143 126
166 667
253 296
292 529
325 049
363 816
394 585
789 170
803 746
813 391
825 715
838 039
850 363
951 372
972 872
1 040 646
1 097 770
1 099 770
1 164 115
1 166 115
1 166 115
1 168 115
1 174 452

123 800

6 190

23 612 840

1 180 642

814.235

40.711,75

24 427 075

1 221 353,75

125 000
18 126
23 541
86 629
39 233
32 520
38 767
30 769
394 585
14 576
9 645
12 324
12 324
12 324
101 009
21 500
67 774
57 124
2 000
64 345
2 000
22 156 185
40 000
126 740

*Forudsætter fuldt tegnet nyemission
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Udbytte og stemmeret osv.
Alle Selskabets aktier er udbytteberettigede. Udbytteretten er ikke kumulativ. Udbytteretten tilfalder investorer,
der er registrerede aktionærer i Selskabet på dagen for udbyttebetalingen. Der gælder ingen begrænsninger for
udbytte eller særlige procedurer for aktionærer bosiddende uden for Sverige. Udbetaling af udbytte skal forestås
af Euroclear Sweden AB på samme vis som for aktionærer, der er bosiddende i Sverige. Tilgodehavender fra
udbytte bortfalder efter ti år. Udbytte tilfalder Selskabet efter forældelse. Aktionærernes rettigheder kan kun
ændres i oversstemmelse med selskabets vedtægter og selskabsloven.
Alle aktier giver lige rettigheder til udbytte og overskud på afvikling ved likvidering eller konkurs. Hver aktie i
Selskabet giver ret til én stemme på den ordinære generalforsamling, og hver stemmeberettiget person må
stemme med sit samlede antal stemmer uden begrænsning. Aktionærer er berettiget til fortegningsretter i
spørgsmålet om warrants og konvertobligationer svarende til deres aktiebeholdning.
Betaling af eventuelt udbytte vil ske i danske kroner. Bemærk at betaling af eventuelt udbytte for aktier
registreret i Euroclears system sker i svenske kroner efter omveksling foretaget af MPI eller Euroclear. Se afsnittet
"Udbytte og stemmeret osv.”.
I henhold til Selskabsloven kan en aktionær, der direkte eller indirekte ejer 90% af kapitalandelene i et selskab,
kræve tvangsindløsning af minoritetskapitalejernes andele. Ligeledes har den, hvis aktier kan indløses, ret til at
få sine aktier indløst af majoritetskapitalejeren.
Selskabet er dækket af Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler ("Takeoverregler för vissa handelsplattformar",
dvs. takeoverregler for børsnoterede selskabers aktier, der handles uden for det regulerede marked). I henhold
til disse regler er en aktionær forpligtet til at tilbyde at indløse de resterende aktier i et selskab, hvis aktionærens
aktiebeholdning med stemmeret når 30%.
Selskabet kan iværksætte en kontantemission med eller uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Hvis
Selskabet beslutter at udbyde en kontantemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer, er
aktionærerne berettiget til fortegningsretter svarende til deres aktiebeholdning.
Der er ingen ret, på nær udbytteretten, til at tage del i Selskabets overskud. Selskabet har endnu ikke udbetalt
udbytte. Der er ingen garanti for, at det et givent år vil blive foreslået eller besluttet, at der ikke skal udbetales
udbytte. Selskabet har ingen planer om at udbetale udbytte i den nære fremtid. Forslag om mulige fremtidige
udbyttebetalinger besluttes af MPI's bestyrelse og fremlægges siden til afstemning på den ordinære
generalforsamling. Selskabet har ingen udbyttepolitik.
Regler
Selskabet efterkommer alle love, regler og anbefalinger, der gælder for selskaber børsnoteret på Nasdaq
Stockholm First North. Foruden Nasdaq Stockholm First Norths børsnoteringsaftale gælder de følgende love,
hvor det måtte være relevant:
Selskabsloven
Aktiebolagslagen (den svenske selskabslov)
Loven om værdipapirhandel
Bemyndigelse
Indtil 1. april 2022 er bestyrelsen godkendt til en eller flere gange at forøge aktiekapitalen gennem nyemissioner
op til et pålydende beløb på 200.000 DKK. Aktiekapitaludvidelsen skal foretages kontant, skal gennemføres med
fortegningsretter for eksisterende aktionærer og kan foretages til markedskurs eller til en særlig kurs, der
fastlægges af bestyrelsen. Indtil 20. september 2021 er bestyrelsen godkendt til en eller flere gange at forøge
Selskabets aktiekapital gennem nyemissioner op til et pålydende beløb på 100.000 DKK. Udvidelsen gennemføres
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uden fortegningsretter for eksisterende aktionærer og fortages til markedskurs. Bestyrelsen kan beslutte, at
udvidelsen skal foretages kontant, via apportindskud eller ved gældskonvertering.
Ejerskab overstigende 5% per 5. maj 2017
Navn

Stemmeret og kapital i procent

MPI Holding ApS*

26,26 %

Sass & Larsen ApS

19,78 %

Buhl Krone Holding ApS**

10,05 %

BNYMSANV RE JYSKE Bank OWN Holdings ApS
Andre (ca. 500)
I alt

5,45 %
38,46 %
100,00 %

* MPI Holding ApS ejes 100% af Steen Knudsen (bestyrelsesmedlem i MPI).
** Buhl Krone Holding ApS ejes 20% af Ulla Hald Buhl (CCO & Communications Officer) og 80% af Peter Buhl Jensen (CEO).

Hovedaktionærerne, MPI Holding ApS, Sass & Larsen ApS og Buhl Krone Holding ApS, ejer til sammen ca. 56% af
stemmeretten og kapitalen i MPI. Der findes ingen særaftaler eller forbud mod, at aktionærer går sammen og
kollektivt øver indflydelse på Selskabets beslutninger. Der gives derfor ingen forsikringer for, at den resulterende
kontrol ikke kan blive misbrugt.
Udstedte warrants
Som incitament for bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og nøglepersoner har MPI i alt implementeret fem
warrantprogrammer (vedtaget den 3. juli 2012, den 18. december 2013, den 17. december 2014, den 18. februar
2016 og den 24. februar 2017) på i alt 4.489.800 warrants. Hver udstedt warrant berettiger modtageren til at
tegne én ny aktie til en udnyttelseskurs på 0,52 DKK. Udnyttelsen er betinget af, at indehaveren ikke har bragt
sit forhold med Selskabet til ophør. Dersom Selskabet afslutter forholdet, hvor optionshaveren har opfyldt sine
forpligtelser, beholder indehaveren sin ret til udnyttelsen af warrants. I skrivende stund er 800.540 aktier blevet
tegnet på baggrund af warrantudnyttelse hvilket efterlader 3.689.040 warrants som ikke er udnyttet. Fristen for
udnyttelse af udstedte warrants udløber i juli 2021. Samtlige betingelser for alle fem warrantprogrammer findes
på MPI's hjemmeside (www.medical-prognosis.com). Målet med ordningen er at give deltagerne et incitament
til fortsat at se MPI som en attraktiv arbejdsgiver ved at drive virksomheden frem og bidrage til værdiforøgelsen.
De mange ordninger skyldes, at nye folk med tiden har sluttet sig til Selskabet.
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YDERLIGERE OPLYSNINGER
Koncern og aktieportefølje
Medical Prognosis Institute A/S er moderselskab for en gruppe, der også omfatter det helejede amerikanske
datterselskab Medical Prognosis Institute, Inc. Datterselskabet blev stiftet som led i MPI's strategiske fokus på at
øge salget på det amerikanske marked. MPI ejer desuden 10,60% af stemmeretten og kapitalen i Oncology
Venture Sweden AB, som har været børsnoteret på AktieTorget siden 2015. Desuden har MPI 202.243 warrants
i Oncology Venture Sweden AB. Oncology Venture Sweden AB ejer 100% af anpartskapitalen i Oncology Venture
ApS. Disse warrants kan udnyttes frem til 31. december 2019 til en udnyttelseskurs på SEK 10,00. MPI har
desuden en aftale med Oncology Venture om ejerskab i Oncology Ventures etablerede spinouts - 10 % i 2X
Oncology, Inc. og 10 % ejerskab i OV-SPV2 ApS.
Medical Prognosis Institute A/S
Selskabsnavn

Medical Prognosis Institute A/S

Handelsnavn

MPI

Adresse

Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm

LEI nummer

213800FKAPK1MPJ18Q79

CVR-nummer

2810 6351

Grundlæggelse

2004-09-09

Driftsstart

2004-09-09

Stiftelsesland

Danmark

Virksomhedsform

Aktieselskab

Lovgivning

Selskabsloven og Aktiebolagslagen (den svenske
selskabslov)

Adresse

Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm, Danmark

Hjemmeside

www.medical-prognosis.com

Medical Prognosis Institute, Inc.
Stiftelsesland

USA

Driftsland

USA

CVR-nummer

DK 28106351

Ejerskab

100%

Revision
PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup, Danmark
Ansvarlige revisorer: Torben Jensen og Thomas Lauritsen
Årsrapporterne til og med 2012 blev revideret af Torben Jensen, statsautoriseret revisor. Fra regnskabsåret 2013
blev Selskabets årsrapporter revideret af Torben Jensen i samarbejde med Thomas Lauritsen, statsautoriseret
revisor. Revisionen er blevet foretaget af to statsautoriserede revisorer, fordi MPI på pågældende tidspunkt blev
børsnoteret på Nasdaq First North i Danmark.
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Gennemsnitligt antal medarbejdere i MPI
2016

2015

2014

Kvinder

2

2

1

Mænd

3

3

4

I alt

5

5

5

Foruden fastansatte medarbejdere arbejder MPI med et netværk af konsulenter.

Honorering af bestyrelsen og CEO i 2016
Grundløn

Pension

Anden
honorering

Sociale
afgifter

I alt

100.000

-

-

-

-

100.000

50.000

-

-

-

-

50.000

Peter Buhl Jensen

-

1.056.000

-

-

-

1.056.000

Steen Knudsen

-

840.000

-

-

-

840.000

Niels Johansen

50.000

-

-

-

-

-

200.000

1.896.000

-

-

-

2.096.000

(DKK)

Honorar

Frank Knudsen
Magnus Persson

I alt

Bestyrelsen og ledende medarbejdere modtager markedskompensation. Der er ingen betingede eller udskudte
godtgørelser eller naturalydelser at melde om, og der er ingen ydelsesbaserede pensionsordninger eller lignende
goder efter ophørt ansættelse. Kontrakten med CEO Peter Buhl Jensen kan opsiges med 12 måneders opsigelse
fra MPI's side og med 3 måneders opsigelse fra Peter Buhl Jensens side.
Bestyrelsens procedurer
 Bestyrelsesmedlemmer er valgt indtil næste ordinære generalforsamling.
 Bestyrelsen følger procedurereglerne. Direktørens arbejdsopgaver beskrives i instruktioner til
direktøren. Både procedureregler og instruktioner fastlægges årligt af Selskabets bestyrelse.
 Spørgsmål om revision eller kompensation besluttes direkte af Selskabets bestyrelse.
 Selskabet er ikke forpligtet til at følge den svenske Kod för bolagsstyrning (Kodeks for selskabsledelse)
og har ikke givet tilsagn om at følge den.
Tilgængelige dokumenter
Selskabet stiller de følgende dokumenter til rådighed inden for gyldighedsperioden:





Prospekt
Selskabsvedtægter
Historisk finansiel data
Årsrapporter (2014, 2015 og 2016)

Disse dokumenter er tilgængelige i Selskabets hovedkvarter på følgende adresse: Venlighedsvej 1, 2970
Hørsholm, Danmark.
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Handler med nærtstående parter
Selskabet har indgået følgende handler med nærtstående parter i 2014, 2015 og 2016. Alle transaktioner er sket
på markedsvilkår.


I 2016 blev indgået handler med Buhl Krone Holding ApS (tidligere Buhl Oncology ApS) vedrørende
Investor Relations og PR. Det økonomiske omfang af handlerne beløber sig til TDKK 360. Buhl Krone
Holding ApS er 100% ejet af CEO Peter Buhl Jensen og Ulla Hald Buhl. Derudover blev en af Peter Buhl
Jensen døtre ansat i Selskabet som led i en ErhvervsPhD, og aflønnes med TDKK 30 inkl. pension om
måneden.



I 2015 blev der indgået handler med Buhl Krone Holding ApS (tidl. Buhl Oncology ApS) vedrørende
Investor Relations, PR og Klinisk Udvikling. Det økonomiske omfang af handlerne beløber sig til 462.000
DKK. Endvidere blev Peter Buhl Jensens to døtre ansat som konsulenter for et honorar baseret på
markedsvilkår på 40.000 DKK og 24.000 DKK. Den ene datter var ansat som er medicinstuderende i
forbindelse med et studieår støttet af Kræftens Bekæmpelse og i samarbejde med Herlev hospital. Den
anden datter, som er MD har siden fået støtte til en erhvervsPhD i samarbejde med Københavns
Universitet.



I 2014 blev der indgået handler med Buhl Krone Holding ApS (tidl. Buhl Oncology ApS) vedrørende
Investor Relations, PR og Klinisk Udvikling med Buhl Krone Holding ApS (tidl. Buhl Oncology ApS). Det
økonomiske omfang af handlerne beløber sig til 246.000 DKK.

Finansielle rådgivere
Sedermera Fondkommission er søsterselskab til ATS Finans AB. I forbindelse med nærværende nyemission agerer
Sedermera Fondkommission finansiel rådgiver for Selskabet. Sedermera Fondkommission har bistået med
udarbejdelsen af dette prospekt. MPI's bestyrelse er ansvarlig for indholdet, hvormed Sedermera
Fondkommission og ATS Finans AB fralægger sig ethvert ansvar vedrørende MPI's aktionærer og med hensyn til
andre direkte eller indirekte konsekvenser, der kommer som følge af investeringsbeslutninger eller andre
beslutninger, der beror helt eller delvist på oplysningerne i prospektet.
Interesse i MPI
CEO og bestyrelsesmedlem Peter Buhl Jensen og MPI's Chief Investor Relations/Communications Officer Ulla
Hald Buhl er gift. Derudover er der ingen familiære bånd mellem direktører, ledere eller nøglemedarbejdere i
Selskabet. Desuden ejer Peter Buhl Jensen 10,05 % af stemmerne og kapitalen i MPI via Buhl Krone Holding ApS.
Buhl Krone Holding ApS ejes i fællesskab med Ulla Hald Buhl. Steen Knudsen er opfinderen af DRP™, og han er
bestyrelsesmedlem og CSO i MPI. Steen Knudsen ejer også, gennem sit helejede selskab MPI Holding ApS, 26,26
% af stemmerne og kapitalen i MPI.
Oncology Venture Sweden AB er en spin-outvirksomhed fra MPI gennem det helejede danske datterselskab
Oncology Venture ApS, hvis formål er at anvende DRP™-teknologien som hjælp til at screene lægemiddelkandidater og udvikle nye kræftlægemidler. Oncology Venture Sweden AB har eksklusiv ret til at anvende MPI’s
DRP™-teknologi i en treårig periode fra januar 2017. MPI ejer 10,61% af stemmeretten og kapitalen i Oncology
Venture Sweden AB. Selskaberne drives adskilt og ikke på bekostning af hinanden, hvilket er sikret i aftalen
mellem selskaberne.
Selskaberne har mange fælles interesser, i det omfang at MPI's DRP™-teknologi bliver brugt som redskab til at
udvikle Oncology Venture Sweden AB's lægemiddelkandidater. Spørgsmål angående det ovennævnte tages op i
overensstemmelse med det såkaldte "armslængdeprincip" og i overensstemmelse med almindelige
inhabilitetsprincipper. Dette betyder, at beslutninger af væsentlig karakter, der omhandler MPI's ejerskab af
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Oncology Venture Sweden AB samt MPI's licensaftale med Oncology Venture Sweden AB, skal håndteres af MPI's
bestyrelse. Spørgsmål om Oncology Venture Sweden AB, der vedrører MPI's daglige drift, der skønnes af CEO
Peter Buhl Jensen at kunne udgøre en interessekonflikt, skal afgøres af bestyrelsesformand Frank Knudsen. Peter
Buhl Jensen er involveret i den daglige drift af begge ovennævnte selskaber. Bestyrelsen vurderer, at fremtidig
finansiering i Oncology Venture Sweden AB vil komme fra nye ejere, hvilket i så fald vil kunne udvande de
oprindelige aktionærers stemmer og kapital yderligere.
I februar 2016 blev lægemiddelkandidaten LiPlaCis™ indlicenseret af Oncology Venture Sweden AB. Selskaberne
drives adskilt og beslutninger træffes i overensstemmelse med almindelige inhabilitetsprincipper. Dette
indebærer, at bestyrelsen afklarer væsentlige spørgsmål vedrørende licensaftalen mellem MPI og Oncology
Venture Sweden AB uden CEO og bestyrelsesmedlem Peter Buhl Jensens indflydelse.
Steen Knudsen ejer 8,97% af stemmeretten og kapitalen i XRGenomics Ltd. via MPI Holding ApS. Selskaberne
drives adskilt og beslutninger træffes i overensstemmelse med almindelige inhabilitetsprincipper. Dette betyder,
at Steen Knudsen ikke tager del i beslutninger vedrørende licensaftalen mellem MPI og XRGenomics Ltd., som er
af så væsentlig karakter, at det håndteres af bestyrelsen.
Herudover er der ingen interessekonflikter med administrative, ledelses- og kontrolorganer eller andre personer,
der bestrider ledende poster, i MPI.
Likviditet
Selskabet har udpeget Sedermera Fondkommission som prisstiller (market maker) for Selskabets aktier.
Andet


Foruden det i "Honorering af bestyrelsen og CEO i 2016" beskrevne er der ingen aftaler mellem
Selskabet eller dets datterselskaber og bestyrelsesmedlemmer eller ledende medarbejdere, der
berettiger dem til særlige fordele ved endt ansættelse.



Ingen i direktionen eller ledelsen er blevet dømt i bedragerisager i de seneste fem år eller har modtaget
forbud mod at deltage i kommerciel aktivitet i de seneste fem år. Der er ingen anbringender og/eller
sanktioner fra myndigheder (inklusive anerkendte faglige interesseorganisationer) rettet mod
bestyrelsesmedlemmer eller Selskabets ledende medarbejdere. Ingen bestyrelsesmedlemmer eller
medlemmer af ledelsen er ved dom blevet udelukket fra at fungere som medlem af et administrativt,
ledelses- eller kontrolorgan eller fra at tjene i ledelsen eller i andre stillinger i de seneste fem år.



Der findes ingen særaftaler mellem storaktionærer; kunder; leverandører; administrative, ledelses- eller
kontrolorganer; eller andre parter, hvori medlemmer af bestyrelsen eller ledelsen indgår.



Selskabet har ikke været involveret i retssager eller voldgiftssager (heriblandt verserende sager eller
sager, som bestyrelsen bekendt kan opstå) i løbet af de seneste 12 måneder, eller som inden for den
seneste tid har eller kunne have påvirket Selskabet eller Gruppens finansielle position eller lønsomhed
i væsentlig grad.



Der er ingen særlige medarbejdersystemer for anskaffelse af aktier eller lignende.



Ingen personer i administrative, ledelses- eller kontrolorganer eller medlemmer af bestyrelsen og
ledelsen har valgt at begrænse deres muligheder for aktieafhændelse, deres stemmeret eller på anden
vis valgt at begrænse forvaltningen af deres egne aktier.
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Selskabets aktiviteters omfang og beskaffenhed taget i betragtning mener bestyrelsen, at Selskabets og
dets datterselskabers nuværende forsikringsdækning er tilstrækkelig.



Bemærk, at handler med Selskabets værdipapirer kan resultere i skattemæssige konsekvenser for
aktionærerne. Aktionærer anbefales at drøfte mulige skattemæssige konsekvenser med en skatterådgiver.



Foruden warrants beskrevet i afsnittet "Udstedte warrants" er der ingen udestående
optionsprogrammer ved tidspunktet for nærværende dokuments udarbejdelse. Bestyrelsen bekendt er
der ingen aktionæraftale med Selskabets ejer.



Hverken i sidste eller indeværende regnskabsår har der været tilbud om overtagelse af aktiemajoriteten
af tredjeparter.



Der udbetales ikke honorar til medlemmer af selskabets bestyrelse eller øvrige ledelse i forbindelse med
denne emission.
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FINANSIELT OVERBLIK
Nedenfor følger et overblik over selskabets nuværende og historiske finansielle situation. Det samlede historiske
regnskabsmateriale ligger tilgængeligt på selskabets hjemmeside. Blandt de inkorporerede regnskabsopgørelser
(se nedenfor) findes revisorens erklæringer samt regnskabspraksis. Regnskaberne er udarbejdet i henhold til
årsregnskabsloven, og Selskabets revisor har stået for revisionen. I henhold til årsregnskabslovens §110 har
Medical Prognosis Institute A/S ikke udarbejdet koncernregnskaber. Som følge heraf gælder alle regnskaber i
dette dokument kun for moderselskabet, Medical Prognosis Institute A/S. Alle beløb i årsregnskaberne er angivet
i danske kroner (DKK).
Følgende dokumenter kan findes på Selskabets kontorer (Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm) og downloades på
hjemmesiden (www.medical-prognosis.com):
Årsrapport Medical Prognosis Institute A/S 01/01/2016 – 12/31/2016
Årsrapport Medical Prognosis Institute A/S 01/01/2015 – 12/31/2015
Årsrapport Medical Prognosis Institute A/S 01/01/2014 – 12/31/2014
Driftskapital
MPI er i færd med at foretage en nyemission på omkring 12 MSEK før emissionsomkostninger, der udgør omkring
1,5 MSEK, hvori det også bliver muligt for offentligheden at tegne aktier. Bestyrelsen i MPI vurderer, at det
nuværende kapitalbehov i MPI ligger på omkring 12 MSEK, hvilket svarer til størrelsen på den nuværende
nyemission. Midlerne fra denne emission skal hovedsageligt gå til at finansiere MPI's videreudvikling af PRP™platformen, som udgør vores hovedelement i bestræbelserne inden for individualiseret medicin. Den anden
hovedmotivation for emissionen er at finansiere Selskabets daglige drift. MPI befinder sig på et udviklingsstadie
og har for nuværende et forbrug på mellem 700.000-1.000.000 DKK om måneden. Da Selskabet, ligesom de fleste
andre selskaber i den biovidenskabelige sektor, kun har begrænsede indtægter, er Selskabet afhængig af
risikovillig kapital.
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Resultatopgørelse
(DKK)

Nettoomsætning

2016-01-01

2015-01-01

2014-01-01

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

12 måneder

12 måneder

12 måneder

4.990.407

5 837 783

4 315 459

-13.443.223

-14 054 668

-8 720 469

Bruttoresultat

-8.452.816

-8 216 885

-4 405 010

Personaleomkostninger

-2.575.203

-2 501 562

-2 597 908

-494.545

-317 755

-71 824

-11.522.564

-11 036 202

-7 074 742

-

-

-

-11.522.564

-11 036 202

-7 074 742

Finansielle indtægter

386.424

20 467

32 115

Finansielle omkostninger

-337.052

-133 741

-6 428

-11.473.192

-11 149 476

-7 049 055

2.743.808

2 783 774

1 701 981

-8.729.384

-8 365 702

-5 347 074

Andre eksterne omkostninger

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster

Andre omkostninger
Resultat før finansielle indtægter og omkostninger

Resultat før skat

Skat af periodens resultat
Periodens resultat

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Foreslået disponering for perioden
Opgøres i ny rapport

-

-

-

-8.729.384

-8 365 702

-5 347 074

-8.729.384

-8 365 702

-5 347 074

Tabel 1.

Side 55 af 104

Balance
(DKK)

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

1.854.666

940.394

-

1.555.614

1.437.369

662 000

0

1.044.882

2 089 764

3.410.280

3.422.645

2 751 764

Produktionsanlæg og maskiner

189.259

165.926

192 420

Materielle anlægsaktiver

189.259

165.926

192 420

5.512

5.512

5 512

Ejerskab af Oncology Venture

37.184.000

12.280.312

500 000

Finansielle anlægsaktiver

37.189.512

12.285.824

505 512

Anlægsaktiver

40.789.051

15.874.395

3 449 696

Varebeholdninger

663 421

1 464 582

-

Tilgodehavender fra associerede

142 220

-

-

Tilgodehavender fra salg og tjenester

3 938 354

2 350 330

646 825

Andre tilgodehavender

1.089.883

1.657.786

2 593 179

AKTIVER

Opgjorte omkostninger for
udviklingsprojekter
Patenter

Udviklingsprojekter under udførelse
Immaterielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

virksomheder

Selskabsskat

2.527.013

2.558.225

1 701 981

Tilgodehavender

7.697.470

6.566.341

4 941 985

Likvide beholdninger

4 472 016

5 278 013

16 020 922

Omsætningsaktiver

12 832 907

13 308 936

20 962 907

Aktiver

53.621.958

29.183.331

24 412 603

Tabel 2.
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Balance (fortsat)
(DKK)

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

PASSIVER

Selskabskapital

1 168 115

1 099 770

1 097 770

Overkurs ved emission

38 091 343

29 711 458

29 442 380

Reserve for overkurs ved emission

36 391 000

11.487.312

-

-25 416 028

-16 686 644

-8 320 942

50 234 430

25 611 896

22 219 208

0

495 670

217 721

2 912 405

1 366 661

1 239 812

Overført resultat
Egenkapital

Gæld fra associerede virksomheder

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

-

495 670

-

Anden gæld

171 288

1 168 691

422 202

Periodeafgrænsningsposter

303 835

540 413

313 660

Kortfristede gældsforpligtelser

3 387 528

3 571 435

2 193 395

Gældsforpligtelser

3 387 528

3 571 435

2 193 395

53 621 958

29 183 331

24 412 603

Passiver
Tabel 3.
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Pengestrømsopgørelse
(DKK)

2016-01-01

2015-01-01

2014-01-01

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

12 mån.

12 mån.

12 mån.

Periodens resultat

-8.729.384

-8 365 702

-5 347 074

Reguleringer

-2.298.620

-2 346 161

-1 655 844

-381 776

-

-

-

-

-

Reguleringer uden likviditetsvirkning
Indkomstskat modtaget
Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Pengestrømme fra ordinære aktiviteter

Selskabsskat modtaget
Pengestrømme fra driftsaktiviteter

Investeringer i immaterielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Investeringer i materielle anlægsaktiver
Investeringer i finansielle anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-545.087

-854 655

781 942

-11.573.091

-11 566 518

-6 220 976

386.424

20 467

32 115

-337.053

-133 741

-6 428

-11.523.720

-11 679 792

-6 195 289

2.775.006

1 927 530

839 717

-8.748.714

-9 752 262

-5 355 572

-437.396

-929 115

-673 221

-68.117

-39 610

-223 138

0

-293 000

-

-

-

-

-505.513

-1 261 725

-896 359

271 078

17 148 771

Kapitalforhøjelse, selskabskapital og overkurs ved
emission

8.448.230

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

8.448.230

271 078

17 148 771

-805.997

-10 742 909

10 896 840

Likvider, ved årets begyndelse

5.278.013

16 020 922

5 124 082

Likvider ved periodeafslutning

4.472.016

5 278 013

16 020 922

Likvide beholdninger

4.472.016

5 278 013

16 020 922

Likvider ved periodeafslutning

4.472.016

5 278 013

16 020 922

Ændring i likvider

Likvider specificeres således:

Tabel 4.
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Egenkapitalsopgørelse
2016-01-01 – 2016-12-31
(DKK)

Selskabskapital

Overkurs ved

Reserve for

emission

emissionsoverkurs

Overført resultat

I alt

Egenkapital den 1. januar

1.099.770

29.711.458

11.487.312

-16.686.644

25.611.896

Kontant kapitalforhøjelse

68.345

8.379.885

0

0

8.448.230

0

0

24.903.688

0

24.903.688

Overkursreserve for perioden
Periodens resultat
Egenkapital 2016-12-31

0

0

0

-8.729.384

-8.729.384

1.168.115

38.091.343

36.391.000

-25.416.028

50.234.430

2015-01-01 – 2015-12-31
(DKK)

Selskabskapital

Overkurs ved

Overført resultat

I alt

emission

Egenkapital 1. januar
Kontant kapitalforhøjelse

1 097 770

29 442 380

-8 320 942

22 219 208

2 000

269 078

0

271 078

Periodens resultat
Egenkapital 2015-12-31

0

0

-8 365 702

-8 365 702

1 099 770

29 711 458

-16 686 644

14 124 584

2014-01-01 – 2014-12-31
(DKK)

Selskabskapital

Overkurs ved

Overført resultat

I alt

emission

Egenkapital 1. januar

951 372

12 440 007

-2 973 868

10 417 511

Kontant kapitalforhøjelse

146 398

17 002 373

-

17 148 771

-

-

-5 347 074

-5 347 074

1 097 770

29 442 380

-8 320 942

22 219 208

Periodens resultat
Egenkapital 2014-12-31
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KOMMENTARER TIL OPGØRELSEN
Regnskaberne er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven, og Selskabets revisor har stået for revisionen. I
henhold til årsregnskabslovens §110 har Medical Prognosis Institute A/S ikke udarbejdet koncernregnskaber. Som
følge heraf gælder alle regnskaber i dette dokument kun for moderselskabet, Medical Prognosis Institute A/S.
Nettoomsætning, årsindtægter, passiver og egenkapitalandel (tabel 1)
De seneste år har MPI arbejdet med lægemiddeludvikling, hvilket indebar en strategi og forretningsmodel, der
medførte partnerskabsaftaler med medicinal- og biotekvirksomheder angående forskning, udvikling og
kommercialisering af lægemiddelkandidater. MPI har udviklet sig fra at være en servicevirksomhed, og for at
kunne opnå så stor værdiforøgelse som muligt valgte man i 2015 at grundlægge Oncology Venture med det
formål at udvikle lægemiddelkandidater "selv" med brugen af DRP™-teknologien. MPI's teknologi kan
tilvejebringe værdifulde oplysninger omkring, hvilken lægemiddelkandidat der har største chancen for at opnå
markedsgodkendelse, og på hvilken indikation den skal afprøves. Dernæst kan MPI's teknologi anvendes til at
udvælge de patienter, der vil få gavn af behandling.
I regnskabsåret 2014 beløb nettoomsætningen sig til omtrent 4,3 mio. DKK, som hovedsageligt skyldtes
indtægter fra partnerskaber med lægemiddel- og forskningsvirksomheder. Andre eksterne omkostninger beløb
sig til omtrent -8,7 mio. DKK, hvilket hovedsageligt skyldtes forsknings- og udviklingsudgifter og omkostninger i
forbindelse med markedsføringsindsatsen og salgsaktiviteterne ved etableringen af operationen i USA.
Årsresultatet viser et omtrentligt tab på -5,3 mio. DKK. Som følge af en nyemission steg den likvide beholdning i
forhold til det foregående år med cirka 16 mio. DKK. Egenkapitalandelen lå på ca. 91%. Selskabets aktiver steg
en anelse i forhold til det foregående år og løb op i ca. 3,4 mio. DKK, hovedsageligt på grund af de immaterielle
anlægsaktiver til en værdi af ca. 2,8 mio. DKK. De immaterielle anlægsaktiver bestod primært af igangværende
forsknings- og udviklingsaktiviteter til omkring 2,1 mio. DKK og patenter til omkring 0,7 mio. DKK. Selskabets
aktiver beløb sig til ca. 4,9 mio. DKK, som hovedsageligt kan tilskrives andre tilgodehavender på omtrent 2,6 mio.
DKK. Andre tilgodehavender bestod mestendels af lån til MPI, Inc. Selskabets egenkapital steg i forhold til det
foregående år og beløb sig til ca. 22,2 mio. DKK. Egenkapitalen blev positivt berørt, fordi reserven ved overkurs
steg til ca. 29,4 mio. DKK. Der var ingen langfristet gæld i perioden. Kortfristede gældsforpligtelser steg til ca. 2,2
mio. DKK som følge af gæld koncernselskaber på ca. 0,2 mio. DKK. I 2014 foretog MPI to kapitaliseringer, som
indbragte i alt mere end 18 mio. DKK. Kapitaliseringerne har resulteret i, at den likvide beholdning samt
omsætningsaktiverne var væsentligt højere i regnskabsåret 2014 i forhold til regnskabsåret 2015.
I regnskabsåret 2015 steg nettoomsætningen og beløb til til ca. 5,9 mio. DKK, hvilket hovedsageligt skyldtes
indtægter fra samarbejdsaftaler med lægemiddelvirksomheder. Andre eksterne omkostninger steg
sammenlignet med det forrige regnskabsår og beløb sig til ca. -14,1 mio. DKK, som primært skyldtes forskningsog udviklingsomkostninger. Som følge af ovenstående beløb årsresultatet sig til ca. -8,4 mio. DKK. Den likvide
beholdning faldt i forhold til det foregående regnskabsår til ca. 5,3 mio. DKK. Egenkapitalandelen lå på ca. 79,8%.
Selskabets aktiver steg til ca. 4,4 mio. DKK, hvilket hovedsageligt skyldtes en stigning i immaterielle
anlægsaktiver, som beløb sig til ca. 3,4 mio. DKK. De immaterielle anlægsaktiver bestod primært af patenter til
ca. 1,4 mio. DKK samt igangværende forsknings- og udviklingsaktiviteter til ca. 1,0 mio. DKK. Selskabets
tilgodehavender steg i forhold til det foregående år og beløb sig til ca. 6,6 mio. DKK. Stigningen i tilgodehavender
skyldtes primært, at salgstilgodehavenderne steg til ca. 2,4 mio. DKK, mens den aktuelle tilgodehavende skat lå
på ca. 2,6 mio. DKK. Selskabets egenkapital faldt i forhold til det foregående år og beløb sig til ca. 14,1 mio. DKK.
Egenkapitalen blev påvirket af, at det overførte resultat faldt til ca. -16,7 mio. DKK. Der var ingen langfristet gæld
i perioden. Kortfristede gældsforpligtelser steg til ca. 3,6 mio. DKK, hvilket hovedsageligt skyldtes, at anden gæld
beløb sig til ca. 1,2 mio. DKK. Anden gæld bestod mestendels af omkostninger til forskning og udvikling.
Omsætningen for 2016 beløb sig til 4.990.407 DKK (5.837.783 DKK i fjor). Bruttoresultatet beløb sig til -8.452.816
DKK (-8.216.885 DKK i fjor). Bruttoresultatstigningen skyldtes øgede salg af DRP-licenser og -analyser samt det
faktum, at den langt overvejende del af de direkte omkostninger er forbundet med indtægtsgenererende
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aktiviteter. Personaleomkostningerne beløb sig til 2.575.203 DKK (2.501.562 DKK i fjor). Resultatet før
driftsomkostninger viste et tab på -11.522.564 DKK (et tab på -11.036.202 DKK i fjor). Andre driftsomkostninger
beløb sig til 0 DKK (0 DKK i fjor). Resultatet før skat viste et tab på
-11.473.192 DKK (et tab på -11.149.476 DKK i fjor). Selskabet realiserede et nettotab på -8.729.384 DKK (et
nettotab på -8.365.702 DKK i fjor).
Balance
De samlede aktiver 2016-12-31 beløb sig til 53.621.958 DKK (29.183.331 DKK ved udgangen af sidste år) og består
hovedsageligt af et ejerskab på 11,49% i Oncology Venture, tilgodehavender og likvide beholdninger. De samlede
passiver udgjorde 53.621.958 DKK (29.183.331 DKK ved udgangen af sidste år) og består hovedsageligt af
Selskabets egenkapital på 50.234.430 DKK (25.611.896 DKK i fjor).
Pengestrømme (tabel 4)
Pengestrømme fra driftsaktiviteter i 2014 beløb sig til ca. -5,4 mio. DKK, hvilket skyldtes, at nettoresultatet for
året var ca. -5,3 mio. DKK. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter faldt lidt i forhold til det foregående år og
beløb sig til ca. -0,9 mio. DKK, hvilket hovedsageligt skyldtes, at resultatet af investeringer i immaterielle
anlægsaktiver beløb sig til ca. 0,7 mio. DKK. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter steg til ca. 17,1 mio. DKK
på grund af ændringer i kapitalindskud, selskabskapital og overkursreserven. Ved årets udgang beløb Selskabets
likvide midler sig til ca. 16,0 mio. DKK.
Pengestrømme fra driftsaktiviteter i 2015 beløb sig til ca. -9,8 mio. DKK, hvilket skyldtes, at nettoresultatet for
året var ca. -8,4 mio. DKK. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter faldt lidt i forhold til det foregående år og
beløb sig til ca. -1,3 mio. DKK, hvilket hovedsageligt skyldtes, at resultatet af investeringer i immaterielle
anlægsaktiver beløb sig til ca. 0,9 mio. DKK. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter faldt til ca. 0,3 mio. DKK
på grund af ændringer i kapitalindskud, selskabskapital og overkursreserven. Ved årets udgang beløb Selskabets
likvide midler sig til ca. 5,3 mio. DKK.
Selskabets pengestrømme fra driftsaktiviteter i 2016 gik i minus med -8.7 mio. DKK. Selskabets pengestrømme
fra finansieringsaktiviteter beløb sig til 8.448.230 DKK (271.078 DKK i fjor).
Finansielle ressourcer og struktur
Den 12-31-2015 lå egenkapitalandelen på ca. 79,8%. Kortfristede gældsforpligtelser beløb sig til ca. 3,6 mio. DKK,
hvilket hovedsageligt skyldtes, at anden gæld beløb sig til ca. 1,2 mio. DKK. Anden gæld bestod mestendels af
omkostninger til forskning og udvikling. Selskabet havde ingen langfristet gæld. Bestyrelsen vurderer, at MPI's
kortfristede (<12 måneder) betalingsevne er god. Selskabet kan få brug for yderligere kapitalindskud, således at
betalingsevnen på længere sigt (>12 måneder) kan betragtes som værende god.
Investeringer
Tabellen nedenfor er en opførelse af den bogførte værdi af MPI's anlægsaktiver. Selskabets materielle
anlægsaktiver består i deres helhed af maskineri og andet teknisk udstyr. Selskabets finansielle anlægsaktiver
består af aktiebeholdninger i associerede virksomheder. De immaterielle anlægsaktiver består hovedsageligt af
igangværende udviklingsarbejde og patenter. Tidligere er investeringer først og fremmest blevet finansieret
gennem nyemissioner og bevillinger i kombination med indtægter fra udlicensiering DRP™. MPI er en biotek- og
it-virksomhed, der specialiserer sig i præcisionsmedicin ved at lave biomarkører og diagnostiske redskaber til
forbyggelse, diagnose og behandling af kræft. MPI har udviklet og ejer det patenterede redskab "Drug Response
Prediction" (DRP™), der på et tidligt stadie i forskning og udvikling gør det muligt at identificere, hvilke patienter
der vil reagere på en lægemiddelkandidat. Det er bestyrelsens vurdering, at DRP™ udgør et exceptionelt godt
redskab for få MPI ind på området for individualiseret medicin. Individualiseret medicin eller skræddersyet
behandling betyder kort sagt, at hver enkelt patient modtager den specifikke behandling, som patienten reagerer
på. Næste skridt i udviklingen af MPI er opbyggelsen af en database, der rummer alle oplysninger om patienter,
der screenes ved hjælp af DRP™. Dannelsen af sådan en database vil gøre store mængder datamateriale
tilgængelige for yderligere forskning inden for onkologien. Foruden de allerede nævnte er der ingen væsentlige
umiddelbart forestående eller fremtidige investeringer, som bestyrelsen har givet bindende tilsagn på.
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(DKK)
Immaterielle anlægsaktiver

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

3.410.280

3.422.645

2.751.764

Materielle anlægsaktiver

189.259

165.926

192.420

Finansielle anlægsaktiver

37.189.512

12.285.824

505.512

-

-

-

40.789.051

15.874.395

3.449.696

Udskudt skat
Samlede anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver
Hverken MPI eller dens datterselskaber besidder eller leaser eller ønsker i fremtiden at besidde eller lease nogen
materielle anlægsaktiver af væsentlig betydning. Selskabet har ingen lån i fast ejendom eller anden gæld i
gruppens aktiver.
Væsentlige finansielle ændringer
I februar 2016 gennemførte MPI en private placement, der førte til en kapitaltilførsel til Selskabet på omkring
8,7 mio DKK. Foruden dette er ingen væsentlige ændringer i Selskabets finansielle position eller markedsposition
foretaget siden 12-31-2015.
Revisorens erklæringer
Hverken revisionen for regnskabsåret 2014, 2015 eller 2016 har givet anledning til forbehold eller supplerende
oplysninger.
Begrænsninger på anvendelsen af kapital
Der er ingen begrænsninger på anvendelsen af kapital.
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SELSKABSVEDTÆGTER
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 kr. 1.180.642 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.
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§ 6.

6.1. 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 reduceret til 34.811.
På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 17. december 2014 vedtog Selskabets bestyrelse at udstede
warrants svarende til nominelt DKK 28.500 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.
På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 18. februar 2016 vedtog Selskabets bestyrelse at udstede warrants
svarende til nominelt DKK 31.689 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 reduceret til 34.811.

6.2. Generalforsamlingen har den 24. februar 2017 vedtaget at udstede 430.000 warrants svarende til nominelt
kr. 21.500 på vilkår som anført i bilag 3, dog således at tildelte warrants er fuldt optjente på tildelingstidspunktet,
samt 266.220 warrants svarende til nominelt kr. 13.311 på vilkår som anført i bilag 4, dog således at tildelte
warrants optjenes med 1/36 fra 1. juli 2016.

6.3 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.
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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 uge
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
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 1 til vedtægterne.

Bestyrelsens bemyndigelse af 3. juli 2012 til at udstede warrants blev i denne forbindelse reduceret til nominelt
15.201.

6.4. 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 underskri ft på warrantaftale.

3

De nye aktier, som skal tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som
de 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,
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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 1. april 2022 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets
aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil nominelt DKK 200.000. 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.
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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.

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. Der anvendes
engelsk sprog på selskabets generalforsamlinger og i forbindelse med indkaldelse til disse. Der kan på den enkelte
generalforsamling træffes beslutning om, at generalforsamling afholdes på dansk.
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, stk. 1-3 om registreringsdatoen samt stk. 4 om aktionærers anmeldelse af deltagelse
på generalforsamlingen samt stk. 4 om aktionærers anmeldelse af deltagelse på generalforsamlingen finder
tilsvarende anvendelse på selskabets aktier.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at stemme på generalforsamlingen fastlægges på
grundlag af de aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen. Registre-ringsdatoen er 1 uge før afholdelse
af generalforsamlingen. De aktier, som den enkelte aktio-nær ejer, beregnes på registreringsdatoen på grundlag
af registrering af ejerskab i ejerbogen såvel som på grundlag af meddelelser vedrørende ejerskab, som selskabet
har modtaget med henblik på opdatering af ejerskabet i ejerbogen.

Herudover skal enhver aktionær der er berettiget til at deltage i en generalforsamling og som ønsker at deltage,
anmode selskabets bestyrelse om adgangskort senest 3 dage før general-forsamlingens afholdelse.

§ 9.

9.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
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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.

12.2. Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at lede den daglige drift og fastsætte vilkårene for disses
stilling og kompetence.
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12.3. Bestyrelsesmøder afholdes på engelsk. Der kan på det enkelte bestyrelsesmøde træffes beslutning om, at
bestyrelsesmødet afholdes på dansk.

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.
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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.

-0-

Således opdateret bestyrelsesmøde afholdt den 20. januar 2017
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BILAG 1 TIL VEDTÆGTER FOR MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S, CVR-nr. 28 10 63 51 (WARRANTS)
Dette bilag 1 indeholder de vilkår, der er gældende for warrants (”Warrants”), som er udstedt i medfør punkt 6.2
i vedtægterne for Medical Prognosis Institute A/S (”Selskabet”) og den dertil hørende kapitalforhøjelse.
Warrants er udstedt til fordel for bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og nøglepersoner (“Warrantmodtager”)
i Selskabet.
1.

Tegning af og vederlag for Warrants

1.1.

Warrantmodtageren kan tegne tildelte Warrants ved sin underskrift på den af bestyrelsen udstedte
tegningsliste i perioden 3. juli 2012 – 17. juli 2012. Antallet af tildelte Warrants fremgår endvidere af
individuel Warrantaftale mellem Selskabet og hver enkelt Warrantmodtager.

1.2.

Der betales ikke vederlag for tildeling af Warrants.

1.3.

Selskabet fører en fortegnelse over tegnede Warrants.

2.

Tegningskurs

2.1.

Hver tildelt Warrant giver Warrantmodtageren en ret, men ikke en pligt til at tegne 1 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) i Selskabet for kr. 0,52 (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
dette bilag 1).

3.

Tildeling af og optjening af Warrants

3.1.

Warrants tildeles Warrantmodtagerne den 3. juli 2012 (”Tildelingstidspunkt”) ved
bestyrelsesbeslutning i henhold til bemyndigelse i vedtægternes punkt 6.1, jf. punkt 6.2.

3.2.

De tildelte Warrants optjenes som anført i punkt 3.3 til 3.5 nedenfor.

3.3.

Bestyrelsesmedlemmer

3.3.1.

Hvert bestyrelsesmedlem optjener 328.740 (oprindeligt 16.437, men dette blev ændret i forbindelse
med aktiesplit vedtaget den 20. april 2016). Warrants på Tildelingstidspunktet, jf. punkt 3.1.

3.3.2.

Hvert bestyrelsesmedlem optjener 140.000 warrants (oprindeligt 7.000, men dette blev ændret i
forbindelse med aktiesplit vedtaget den 20. april 2016), lineært over en 4-årig periode, der løber fra
Tildelingstidspunktet og indtil 3. juli 2016 ("Optjeningsperioden") med 1/48 af de tildelte Warrants
pr. måned. Tildeling sker på den sidste dag i hver måned i Optjeningsperioden
("Optjeningstidspunktet"). Såfremt det tildelte antal Warrants ikke er deleligt med 48, rundes
antallet af Warrants pr. måned op til nærmeste hele tal og det antal Warrants, som tildeles i den
sidste måned af Optjeningsperioden, reguleres nedad, således at det samlede antal optjente
Warrants svarer til det tildelte antal Warrants.

3.4.

Administrerende direktør

3.4.1.

Den administrerende direktør optjener 360.000 Warrants (oprindeligt 18.000, men dette blev ændret
i forbindelse med aktiesplit vedtaget den 20. april 2016), lineært over en 2-årig periode, der løber fra
1. marts 2012 og indtil 1. marts 2014 ("Optjeningsperioden") med 1/24 af de tildelte Warrants pr.
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måned. Tildeling sker på den sidste dag i hver måned i Optjeningsperioden
("Optjeningstidspunktet"). Såfremt det tildelte antal Warrants ikke er deleligt med 24, rundes
antallet af Warrants pr. måned op til nærmeste hele tal og det antal Warrants, som tildeles i den
sidste måned af Optjeningsperioden, reguleres nedad, således at det samlede antal optjente
Warrants svarer til det tildelte antal Warrants.
3.5.

Øvrige medarbejdere

3.5.1.

Laboratoriechef, Thomas Jensen, optjener 400.480 Warrants (oprindeligt 20.024, men dette blev
ændret i forbindelse med aktiesplit vedtaget den 20. april 2016), på Tildelingstidspunktet, jf. punkt
3.1, og de resterende 140.000 Warrants (oprindeligt 7.000, men dette blev ændret i forbindelse med
aktiesplit vedtaget den 20. april 2016), optjenes fremadrettet som anført i punkt 3.5.3. Head of
Bioinformatics, Wiktor Mazin, optjener 107.600 Warrants (oprindeligt 5.380, men dette blev ændret i
forbindelse med aktiesplit vedtaget den 20. april 2016), på Tildelingstidspunktet, jf. punkt 3.1, og de
resterende 100.000 Warrants (oprindeligt 5.000, men dette blev ændret i forbindelse med aktiesplit
vedtaget den 20. april 2016), optjenes fremadrettet som anført i punkt 3.5.3.

3.5.2.

Senior Scientist, Anker Hansen, optjener 100.000 Warrants (oprindeligt 5.000, men dette blev ændret
i forbindelse med aktiesplit vedtaget den 20. april 2016), fremadrettet som anført i punkt 3.5.3 og
medicinsk direktør, Jon Askaa, optjener 140.000 Warrants (oprindeligt 7.000, men dette blev ændret
i forbindelse med aktiesplit vedtaget den 20. april 2016), fremadrettet som anført i punkt 3.5.3.

3.5.3.

Warrants optjenes lineært over en 4-årig periode, der løber fra Tildelingstidspunktet og indtil 3. juli
2016 ("Optjeningsperioden") med 1/48 af de tildelte Warrants pr. måned. Tildeling sker på den
sidste dag i hver måned i Optjeningsperioden ("Optjeningstidspunktet"). Såfremt det tildelte antal
Warrants ikke er deleligt med 48, rundes antallet af Warrants pr. måned op til nærmeste hele tal og
det antal Warrants, som tildeles i den sidste måned af Optjeningsperioden, reguleres nedad, således
at det samlede antal optjente Warrants svarer til det tildelte antal Warrants.

3.6.

Vesting af Warrants som anført i punkt 3.3, 3.4 og 3.5 er betinget af at Warrantmodtagerens
tilknytning, jf. punkt 3.7, til Selskabet ikke er ophørt på optjeningstidspunktet. For
bestyrelsesmedlemmer gælder dette, uanset hvem der afgiver meddelelse om ophør af tilknytningen
til Selskabet og uanset årsagen hertil. For medarbejdere gælder bestemmelserne i punkt 3.7.3 og
3.7.4.

3.7.

Ved "tilknytning til Selskabet" forstås følgende:

3.7.1.

Medlemskab af Selskabets bestyrelse, eller

3.7.2.

Fortsat ansættelse i Selskabet

3.7.3.

Ophør af ansættelsesforhold (administrerende direktør)
a) I tilfælde hvor den administrerende direktør selv bringer ansættelsesforholdet til ophør gennem
opsigelse, som ikke er begrundet i Selskabets misligholdelse af ansættelsesforholdet, og tilfælde
hvor ansættelsesforholdet bringes til ophør af Selskabet, og den administrerende direktør har
givet Selskabet rimelig anledning hertil, kan den administrerende direktør kun udnytte de
Warrants, som er optjent på det tidspunkt, hvor ansættelsesforholdet er opført. Alle Warrants,
som ikke er optjent på tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør, bortfalder uden varsel eller
kompensation.
b) Ved direktørens opsigelse som er begrundet i Selskabets væsentlige misligholdelse af
ansættelsesforholdet, eller hvis Selskabet bringer ansættelsesforholdet til ophør, uden at
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administrerende direktør har givet rimelig anledning hertil, kan den administrerende direktør
udnytte alle tildelte Warrants, uanset om de er optjente.
c) Udnyttelse af Warrants i henhold til punkt a – b skal i givet fald ske i overensstemmelse med de
heri fastsatte udnyttelsesbetingelser.
d) Hvis den administrerende direktør bortvises på grund af væsentlig misligholdelse af
ansættelsesforholdet, bortfalder alle uudnyttede Warrants (uanset om disse er optjent) uden
varsel og uden kompensation på det tidspunkt, hvor denne bortvises berettiget som følge af den
væsentlige misligholdelse. Hvis den væsentlige misligholdelse ligger forud i tid for bortvisningen,
skal optjeningen og dermed også retten til at udnytte Warrants anses som værende ophørt
allerede på tidspunktet for den væsentlige misligholdelse.
3.7.4.

Ophør af ansættelsesforhold (øvrige medarbejdere)
a) Hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af medarbejderens opsigelse, og dette ikke skyldes
Selskabets væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller såfremt Selskabet opsiger
ansættelsesforholdet på grund af medarbejderens misligholdelse, bortfalder alle uudnyttede
tildelte Warrants (uanset om disse er optjent).
b) Hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af Selskabets opsigelse, som ikke skyldes
medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller såfremt medarbejderen opsiger
ansættelsesforholdet på grund af Selskabets væsentlige misligholdelse, bevarer medarbejderen
retten til at udnytte alle tildelte Warrants, som om ansættelsesforholdet fortsat bestod.
c) Udnyttelse af Warrants i henhold til punkt b) skal i givet fald ske i overensstemmelse med de heri
fastsatte udnyttelsesbetingelser.
d) Hvis en medarbejder bortvises på grund af væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet,
bortfalder alle uudnyttede Warrants (uanset om disse er optjent) uden varsel og uden
kompensation på det tidspunkt, hvor medarbejderen bortvises berettiget som følge af den
væsentlige misligholdelse. Hvis den væsentlige misligholdelse ligger forud i tid for bortvisningen,
skal optjeningen og dermed også retten til at udnytte Warrants anses som værende ophørt
allerede på tidspunktet for den væsentlige misligholdelse.

3.8.

Såfremt tilknytningen til Selskabet ophører på grund af Warrantindehaverens død, kan
Warrantindehaverens bo udnytte alle optjente Warrants under forudsætning af, at udnyttelse sker i
en periode på 12 måneder fra dødsfaldet.

3.9.

For bestyrelsesmedlemmer bortfalder samtlige de tegnede Warrants, som er tildelt
Warrantmodtageren, men endnu ikke optjent på Fratrædelsestidspunktet, automatisk uden varsel
og uden kompensation på Fratrædelsestidspunktet.

3.10.

Ved ophør af medlemskab af bestyrelsen er Fratrædelsestidspunktet det tidligste af følgende
tidspunkter:
Datoen for bestyrelsesmedlemmets meddelelse om sin udtræden af bestyrelsen eller datoen for
registrering af bestyrelsesmedlemmets fratræden i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

3.11.

Ved ophør af ansættelsesforhold er ”Fratrædelsestidspunktet” det tidspunkt, hvor medarbejderen
ophører med at udføre arbejde for Selskabet, uanset om medarbejderen i perioden herefter
modtaget løn.

4.

Ordinær udnyttelse af Warrants
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4.1.

Medmindre der er sket udnyttelse eller bortfald af Warrants i henhold til punkt 5 (Exit), punkt 6
(Likvidation) eller punkt 8.4 (Fusion mv.) kan optjente Warrants udnyttes helt eller delvist i perioden
1. juli 2012 – 1. juli 2021 (begge dage inklusive) (”Udnyttelsesperioden”).

4.2.

Udnyttelse af optjente Warrants skal ske i overensstemmelse med proceduren i punkt 7.

4.3.

Warrants, som ikke er udnyttet inden udgangen af den sidste dag i Udnyttelsesperioden kl. 16.00 i
overensstemmelse med udnyttelsesproceduren i pkt. 7, bortfalder automatisk og uden
kompensation.

5.

Ekstraordinær udnyttelse af Warrants ved Exit

5.1.

Såfremt der i Udnyttelsesperioden træffes beslutning om en Exit, som defineret i punkt 5.2, er
Warrantmodtageren berettiget til at udnytte alle Warrants, som er tildelt Warrantmodtageren i
henhold til pkt. 3.1, til tegning af aktier i Selskabet i en ekstraordinær udnyttelsesperiode
umiddelbart før Exit gennemføres. Retten til udnyttelse gælder uanset optjeningsbetingelserne i
punkt 3 og udnyttelsesbetingelserne i punkt 4, men er betinget af at Warrantmodtageren sælger de
erhvervede aktier på de samme betingelser som de øvrige aktionærer (i tilfælde af et salg).

5.2.

Ved en “Exit” forstås:
a) en notering af Selskabets aktier på en anerkendt børs eller en anden reguleret markedsplads;
b) et salg af alle eller mere end 50 % af Selskabets nominelle kapital;
c) et salg af alle eller den væsentligste del af Selskabets aktiver eller alle eller den væsentligste del
af Selskabets immaterielle rettigheder med en efterfølgende udlodning af provenuet fra salget til
Selskabets aktionærer.

5.3.

Såfremt der træffes endelig beslutning om en Exit, skal Selskabet uden ugrundet ophold fremsende
skriftlig meddelelse til Warrantmodtageren med oplysning om retten til at udnytte Warrants i
forbindelse med den pågældende Exit.

5.4.

Såfremt Warrantmodtageren ønsker at udnytte Warrants helt eller delvist i forbindelse med en Exit,
skal Warrantmodtageren fremsende meddelelse og Tegningsbeløb som beskrevet i pkt. 7, som skal
være Selskabet i hænde inden 21 kalenderdage efter Warrantmodtagerens modtagelse af den i pkt.
5.3 anførte meddelelse fra Selskabet.

5.5.

I tilfælde af en notering af Selskabets aktier på en anerkendt børs eller en anden reguleret
markedsplads er Warrantmodtageren forpligtet til at acceptere sådanne ændringer i vilkårene for
Warrants, som er nødvendige for at Selskabet, aktionærerne og Warrantmodtageren overholder
lovgivningens krav, herunder ændringer i vilkårene for udnyttelse og sådanne lock-up perioder
vedrørende salg af aktier, som bliver anbefalet til Selskabet af investeringsbankerne.

5.6.

Såfremt Selskabet ikke har modtaget Warrantmodtagerens meddelelse om udnyttelse og
Tegningsbeløb inden udløbet af den i pkt. 5.4 fastsatte frist, bortfalder de uudnyttede Warrants
automatisk uden varsel og uden kompensation på tidspunktet for gennemførelsen af Exit.

6.

Udnyttelse ved likvidation

6.1.

Såfremt der træffes beslutning om at opløse Selskabet, kan Warrantmodtageren – uanset
Optjeningsbetingelserne i punkt 3 og udnyttelsesbetingelserne i punkt 4 – udnytte alle tildelte
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Warrants til tegning af aktier i Selskabet.
6.2.

Såfremt der træffes beslutning om at opløse Selskabet, skal Selskabet straks derefter fremsende en
skriftlig meddelelse herom til Warrantmodtageren med oplysning om retten til at udnytte Warrants.

6.3.

Såfremt Warrantmodtageren ønsker at udnytte Warrants helt eller delvist i forbindelse med en
opløsning, skal Warrantmodtageren fremsende meddelelse og Tegningsbeløb som beskrevet i pkt. 7,
som skal være Selskabet i hænde inden 21 kalenderdage efter Warrantmodtagerens modtagelse af
den i pkt. 6.2 anførte meddelelse fra Selskabet.

6.4.

Såfremt Selskabet ikke har modtaget Warrantmodtagerens meddelelse om udnyttelse og
Tegningsbeløb inden udløbet af den i pkt. 6.3 fastsatte frist, bortfalder de uudnyttede Warrants
automatisk uden varsel og uden kompensation på tidspunktet for den endelige likvidation af
Selskabet.

7.

Procedure ved udnyttelse af Warrants

7.1.

Såfremt Warrantmodtageren ønsker at udnytte sine Warrants helt eller delvist, skal
Warrantmodtageren fremsende skriftlig meddelelse herom til Selskabet. Meddelelsen skal indeholde
oplysning om, hvor mange Warrants, der ønskes udnyttet. Warrantmodtageren skal dog som
minimum udnytte 10.000 Warrants (oprindeligt 500 men dette blev ændret i forbindelse med
aktiesplit vedtaget den 20. april 2016).

7.2.

Senest samtidig med fremsendelsen af meddelelsen efter pkt. 7.1 skal Warrantmodtageren til
Selskabet indbetale et kontant beløb (“Tegningsbeløbet”) svarende til den i pkt. 2 anførte
tegningskurs (evt. reguleret i henhold til pkt. 9) multipliceret med antallet af Warrants, der udnyttes.

7.3.

Såfremt Warrantmodtageren udnytter Warrants, skal der ske levering af de modsvarende aktier på
et af Selskabet fastsat tidspunkt, dog senest 90 kalenderdage efter at den i pkt. 7.1 anførte
meddelelse fra Warrantmodtageren er modtaget af Selskabet. Uanset foranstående kan Selskabet
dog aldrig blive forpligtet til at levere aktier, førend disse er registreret i Erhvervsstyrelsen.

8.

Fusion, spaltning eller aktieombytning

8.1.

Såfremt der træffes endelig beslutning om at:
a) fusionere Selskabet, hvorved Selskabet ophører,
b) spalte Selskabet,
c) gennemføre en aktieombytning, der omfatter samtlige aktier i Selskabet,
konverteres Warrants automatisk til Warrants (”Nye Warrants”), der giver ret til at tegne aktier i det
fortsættende selskab (ved fusion), eller det selskab, der efter aktieombytningen ejer alle aktierne i
Selskabet. Ved spaltning besluttes det i spaltningsplanen, hvilket selskab der kan tegnes aktier i, eller
hvorledes der i øvrigt skal forholdes med Warrantmodtagerens Warrants. De Nye Warrants skal have
en værdi, der svarer til værdien af de konverterede Warrants, og skal i øvrigt være omfattet af vilkår,
der i væsentligt omfang svarer til vilkårene i dette bilag.

8.2.

Såfremt ét af de i pkt. 8.1 a) – c) anførte forhold foreligger, skal Selskabet anmode Selskabets revisor
om at beregne antallet af Nye Warrants, herunder vurdere og – om nødvendigt – tilpasse vilkårene
for de Nye Warrants, således at værdien af de Nye Warrants svarer til værdien af de konverterede
Warrants. Revisors resultat skal fremsendes til Warrantmodtageren og Selskabet senest samtidig
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med den i pkt. 8.5 nævnte meddelelse.
8.3.

Revisors beregning og/eller tilpasning skal ske i henhold til generelt anerkendte principper herfor.

8.4.

Såfremt der er truffet beslutning af den i pkt. 8.1 a) – c) nævnte karakter, kan Selskabets bestyrelse
uanset pkt. 8.1 og 8.2 ekstraordinært beslutte, at Warrantmodtageren kan udnytte Warrants til
tegning af aktier i Selskabet. Warrantmodtageren skal i så tilfælde fremsende meddelelse om
udnyttelse samt Tegningsbeløbet i overensstemmelse med pkt. 7 senest 30 kalenderdage efter
modtagelsen af meddelelse i henhold til pkt. 8.5. I modsat fald bortfalder Warrantholderens ret til at
udnytte Warrants automatisk uden varsel ved udløbet af foranstående frist.

8.5.

Senest 30 kalenderdage efter der er truffet beslutning af den i pkt. 8.1 a) – c) nævnte karakter, skal
Selskabet fremsende skriftlig meddelelse til Warrantmodtageren herom. I meddelelsen skal afgives
nærmere oplysning om fristen for at lade Warrants udnytte, jf. pkt. 8.4, samt oplysning om hvorvidt
de relevante Warrants konverteres til Nye Warrants, samt øvrige relevante oplysninger, hvis
udnyttelse ikke vælges.

9.

Regulering af Tegningskurs eller antal Warrants ved kapitalændringer

9.1.

Såfremt der gennemføres ændringer i Selskabets kapitalforhold, som indebærer en reduktion eller
forøgelse af værdien af Warrants, skal der efter omstændighederne foretages en regulering af
Tegningskursen og/eller antallet af Warrants, således at Warrants i videst muligt omfang er
upåvirkede af ændringerne.

9.2.

Følgende ændringer i Selskabets kapitalforhold berettiger til en sådan regulering:
a) Beslutning om udstedelse af fondsaktier
b) Beslutning om forhøjelse eller nedsættelse af Selskabets kapital til en kurs, som er lavere end
markedskursen på Selskabets aktier (ved kapital nedsættelser også til en kurs over
markedskursen)
c) Beslutning om at ændre aktiernes nominelle værdi
Aktiernes markedskurs defineres som den pris pr. aktie, som en kapitalforhøjelse i Selskabet i
overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser til enhver tid kan gennemføres til.

9.3.

De i pkt. 9.2 anførte situationer, som berettiger til en regulering af Tegningskursen eller antallet af
Warrants, er udtømmende.

9.4.

Uanset punkt 9.2 berettiger følgende ændringer i Selskabets kapital ikke Warrantmodtageren til en
regulering af Tegningskursen eller antallet af Warrants:
a) Beslutning om Selskabets udstedelse af aktier, aktieoptioner, warrants, konvertible gældsbreve
eller lignende i forbindelse med tidligere eller fremtidig etablering af incentive-programmer til
medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, konsulenter, rådgivere eller andre nøglepersoner, samt
efterfølgende udnyttelse af sådanne aktier, aktieoptioner, warrants mv.
b) Den kapitalforhøjelse, der gennemføres ved Warrantmodtagernes udnyttelse af Warrants.
c) Beslutning om at Selskabet er part i en fusion, hvor Selskabet er det fortsættende selskab,
medmindre en kapitalforhøjelse til en pris under markedskursen (favørkurs) gennemføres i
forbindelse med fusionen, i hvilket tilfælde Warrants skal justeres i overensstemmelse med

Side 76 af 104

modellen i pkt. 9.6.
d) Beslutning om Selskabets udstedelse af konvertible gældsbreve.
e) Beslutning om likvidation, opløsning eller fusion, hvorved Selskabet ophører, samt spaltning.
9.5.

Såfremt reguleringer i henhold til dette pkt. 9 indebærer, at Tegningskursen bliver laver end pari, kan
Warrants desuagtet alene udnyttes til pari. Som kompensation herfor skal Selskabet – i det omfang
dette er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom – udstede fondsaktier til
Warrantmodtageren på tidspunktet for udnyttelse af Warrants, således at Warrantmodtageren
stilles som om, at Tegningskursen var reguleret til under pari. Kan Selskabet ikke udstede fondsaktier
i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, bortfalder Warrantmodtagernes krav på
kompensation.

9.6.

Såfremt et af de i pkt. 9.1 anførte forhold foreligger, skal Selskabet anmode dets revisor om at
vurdere, hvorvidt der skal foretages en regulering af Tegningskursen og/eller antallet af Warrant og –
i givet fald – beregne den regulering, der skal foretages. Selskabet skal foranledige revisors resultat
fremsendt til Warrantmodtageren senest 30 kalenderdage efter forholdets gennemførelse.
Revisors beregning skal ske i henhold til generelt anerkendte principper herfor. I det omfang
beregningen forudsætter en fastlæggelse af markedskursen på Selskabets aktier, skal en
fastlæggelse af markedsværdien ske på grundlag af almindeligt anerkendte principper herfor.
Omkostningerne til revisor afholdes af Selskabet.

10.

Diverse

10.1.

Indholdet af dette bilag 1, herunder vilkårene for udnyttelse af Warrants, kan af Selskabets
bestyrelse ændres og/eller justeres under forudsætning af, at sådanne ændringer/justeringer ikke,
samlet set, reducerer værdien af Warrants for Warrantmodtageren.

10.2.

Warrantmodtagerens meddelelse til Selskabet vedrørende alle forhold i relation til dette bilag 1,
herunder meddelelse om udnyttelse af Warrants, skal gives skriftligt til Selskabet, att.
Bestyrelsesformanden.

10.3.

Warrants kan ikke gøres til genstand for udlæg, overdragelse eller på anden måde overføres,
hverken til eje eller sikkerhed, herunder i forbindelse med bodeling, uden forudgående skriftligt
samtykke fra bestyrelsen. Warrant kan dog uden samtykke gå i arv til ægtefælle/samlever og/eller
livsarvinger, og indgå i et uskiftet bo under forudsætning af, at erhververen samtidig tiltræder
enhver aftale vedrørende Warrants og/eller de underliggende aktier, som Warrantmodtageren har
indgået. Selskabets bestyrelse kan konkret tillade, at Warrantmodtageren overdrager Warrants til et
af Warrantmodtageren 100 % ejet selskab.

10.4.

Dette bilag 1, herunder tegning med tildelingen og udnyttelsen af Warrants, reguleres af dansk ret.

10.5.

Enhver tvist mellem Warrantmodtageren og Selskabet der udspringer af dette bilag 1, herunder
vedrørende tildelingen eller udnyttelsen af Warrants skal søges afgjort i mindelighed.

10.6.

Såfremt parterne ikke kan nå til enighed skal enhver tvist afgøres ved byretten i København i første
instans og ved Østre Landsret i 2. instans.
Parterne er forpligtet til at hemmeligholde alle forhold vedrørende eventuelle tvister, herunder en
retssags eksistens, dens genstand og afgørelsen.

10.7.

11.

Skattemæssige konsekvenser
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11.1.

De skattemæssige konsekvenser for Warrantmodtageren af tegningen, tildelingen og udnyttelsen
mv. af Warrants er Selskabets uvedkommende. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar vedrørende
den skattemæssige behandling og de skattemæssige konsekvenser for Warrantmodtageren.

12.

Øvrige vilkår

12.1.

Bestyrelsen har besluttet, at følgende vilkår i øvrigt skal være gældende i forbindelse med udstedelse
af Warrants og senere tegning af nye aktier ved udnyttelse af Warrants:

12.1.1.

Mindstebeløbet for kapitalforhøjelsen, der kan tegnes på grundlag af alle Warrants, udgør nom. DKK
0,05, og størstebeløbet udgør nom. DKK 114.278.

12.1.2.

Warrants skal tegnes ved underskrift på tegningslisten.

12.1.3.

De nye aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants, skal have samme rettigheder som
eksisterende aktier i Selskabet.

12.1.4.

Tegningsfristen for nye aktier er 2 uger fra bestyrelsens meddelelse til Warrantmodtageren om
kapitalforhøjelse som følge af udnyttelse af Warrants.

12.1.5.

Rettighederne til de nye aktier indtræder ved tegningen.

12.1.6.

Tegningsprisen for de nye aktier ved udnyttelse af Warrants skal indbetales samtidig med tegningen,
og

12.1.7.

Hver Warrant giver ret til at tegne 1 aktie á nom. DKK 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 DKK 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 dette bilag 1).

12.1.8.

Nye aktier udstedt på grundlag af Warrants skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog.

12.1.9.

(Ophævet på Selskabets generalforsamling den 26. september 2013)

12.1.10. Selskabet afholder omkostninger i forbindelse med udstedelse af Warrants og den senere udnyttelse
heraf.
12.1.11. Såfremt Warrants ikke er udnyttet senest den 1. juli 2021, bortfalder disse automatisk uden varsel og
uden kompensation.
-0-
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BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S, CVR-nr. 28 10 63 51 (WARRANTS)
Dette bilag 2 indeholder de vilkår, der er gældende for warrants (”Warrants”), som er udstedt i medfør punkt 6.3
i vedtægterne for Medical Prognosis Institute A/S (”Selskabet”) og den dertil hørende kapitalforhøjelse.
Warrants er udstedt til fordel for bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og nøglepersoner (“Warrantmodtager”)
i Selskabet.
1.

Tegning af og vederlag for Warrants

1.1.

Warrantmodtageren kan tegne tildelte Warrants ved sin underskrift af warrantaftalen i perioden 18.
december 2013 – 1. januar 2013. Antallet af tildelte Warrants fremgår endvidere af individuel
Warrantaftale mellem Selskabet og hver enkelt Warrantmodtager.

1.2.

Der betales ikke vederlag for tildeling af Warrants.

1.3.

Selskabet fører en fortegnelse over tegnede Warrants.

2.

Tegningskurs

2.1.

Hver tildelt Warrant giver Warrantmodtageren en ret, men ikke en pligt til at tegne 1 aktie á nom. kr.
0,05 i Selskabet for kr. 0,52 (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 dette bilag 2).

3.

Tildeling af og optjening af Warrants

3.1.

Warrants tildeles Warrantmodtagerne den 18. december 2013 (”Tildelingstidspunkt”) ved
bestyrelsesbeslutning i henhold til bemyndigelse i vedtægternes punkt 6.1, jf. punkt 6.3.

3.2.

De tildelte Warrants er optjent på Tildelingstidspunktet.

3.3.

Ved "tilknytning til Selskabet" forstås følgende:

3.3.1.

Medlemskab af Selskabets bestyrelse, eller

3.3.2.

Fortsat ansættelse i Selskabet

3.3.3.

Ophør af ansættelsesforhold (administrerende direktør)
a) I tilfælde hvor den administrerende direktør selv bringer ansættelsesforholdet til ophør gennem
opsigelse, som ikke er begrundet i Selskabets misligholdelse af ansættelsesforholdet, og tilfælde
hvor ansættelsesforholdet bringes til ophør af Selskabet, og den administrerende direktør har
givet Selskabet rimelig anledning hertil, kan den administrerende direktør kun udnytte de
Warrants, som er optjent på det tidspunkt, hvor ansættelsesforholdet er opført. Alle Warrants,
som ikke er optjent på tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør, bortfalder uden varsel eller
kompensation.
b) Ved direktørens opsigelse som er begrundet i Selskabets væsentlige misligholdelse af
ansættelsesforholdet, eller hvis Selskabet bringer ansættelsesforholdet til ophør, uden at
administrerende direktør har givet rimelig anledning hertil, kan den administrerende direktør
udnytte alle tildelte Warrants, uanset om de er optjente.
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c) Udnyttelse af Warrants i henhold til punkt a – b skal i givet fald ske i overensstemmelse med de
heri fastsatte udnyttelsesbetingelser.
d) Hvis den administrerende direktør bortvises på grund af væsentlig misligholdelse af
ansættelsesforholdet, bortfalder alle uudnyttede Warrants (uanset om disse er optjent) uden
varsel og uden kompensation på det tidspunkt, hvor denne bortvises berettiget som følge af den
væsentlige misligholdelse. Hvis den væsentlige misligholdelse ligger forud i tid for bortvisningen,
skal optjeningen og dermed også retten til at udnytte Warrants anses som værende ophørt
allerede på tidspunktet for den væsentlige misligholdelse.
3.3.4.

Ophør af ansættelsesforhold (øvrige medarbejdere)
a) Hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af medarbejderens opsigelse, og dette ikke skyldes
Selskabets væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller såfremt Selskabet opsiger
ansættelsesforholdet på grund af medarbejderens misligholdelse, bortfalder alle uudnyttede
tildelte Warrants (uanset om disse er optjent).
b) Hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af Selskabets opsigelse, som ikke skyldes
medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller såfremt medarbejderen opsiger
ansættelsesforholdet på grund af Selskabets væsentlige misligholdelse, bevarer medarbejderen
retten til at udnytte alle tildelte Warrants, som om ansættelsesforholdet fortsat bestod.
c) Udnyttelse af Warrants i henhold til punkt b) skal i givet fald ske i overensstemmelse med de heri
fastsatte udnyttelsesbetingelser.
d) Hvis en medarbejder bortvises på grund af væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet,
bortfalder alle uudnyttede Warrants (uanset om disse er optjent) uden varsel og uden
kompensation på det tidspunkt, hvor medarbejderen bortvises berettiget som følge af den
væsentlige misligholdelse. Hvis den væsentlige misligholdelse ligger forud i tid for bortvisningen,
skal optjeningen og dermed også retten til at udnytte Warrants anses som værende ophørt
allerede på tidspunktet for den væsentlige misligholdelse.

3.4.

Såfremt tilknytningen til Selskabet ophører på grund af Warrantindehaverens død, kan
Warrantindehaverens bo udnytte alle optjente Warrants under forudsætning af, at udnyttelse sker i
en periode på 12 måneder fra dødsfaldet.

3.5.

For bestyrelsesmedlemmer bortfalder samtlige de tegnede Warrants, som er tildelt
Warrantmodtageren, men endnu ikke optjent på Fratrædelsestidspunktet, automatisk uden varsel
og uden kompensation på Fratrædelsestidspunktet.

3.6.

Ved ophør af medlemskab af bestyrelsen er Fratrædelsestidspunktet det tidligste af følgende
tidspunkter:
7 Datoen for bestyrelsesmedlemmets meddelelse om sin udtræden af bestyrelsen, eller
8 Datoen for registrering af bestyrelsesmedlemmets fratræden i Erhvervsstyrelsen.

3.7.

Ved ophør af ansættelsesforhold er ”Fratrædelsestidspunktet” det tidspunkt, hvor medarbejderen
ophører med at modtage løn.

4.

Ordinær udnyttelse af Warrants

4.1.

Medmindre der er sket udnyttelse eller bortfald af Warrants i henhold til punkt 5 (Exit), punkt 6
(Likvidation) eller punkt 8.4 (Fusion mv.) kan optjente Warrants udnyttes helt eller delvist i perioden
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fra Tildelingstidspunktet til 1. juli 2021 (begge dage inklusive) (”Udnyttelsesperioden”).
4.2.

Udnyttelse af optjente Warrants skal ske i overensstemmelse med proceduren i punkt 7.

4.3.

Warrants, som ikke er udnyttet inden udgangen af den sidste dag i Udnyttelsesperioden kl. 16.00 i
overensstemmelse med udnyttelsesproceduren i punkt 7, bortfalder automatisk og uden
kompensation.

5.

Ekstraordinær udnyttelse af Warrants ved Exit

5.1.

Såfremt der i Udnyttelsesperioden træffes beslutning om en Exit, som defineret i punkt 5.2, er
Warrantmodtageren berettiget til at udnytte alle Warrants, som er tildelt Warrantmodtageren i
henhold til pkt. 3.1, til tegning af aktier i Selskabet i en ekstraordinær udnyttelsesperiode
umiddelbart før Exit gennemføres. Retten til udnyttelse gælder uanset optjeningsbetingelserne i
punkt 3 og udnyttelsesbetingelserne i punkt 4, men er betinget af at Warrantmodtageren sælger de
erhvervede aktier på de samme betingelser som de øvrige aktionærer (i tilfælde af et salg).

5.2.

Ved en “Exit” forstås:
a) en notering af Selskabets aktier på en anerkendt børs eller en anden reguleret markedsplads;
b) et salg af alle eller mere end 50 % af Selskabets nominelle kapital;
c) et salg af alle eller den væsentligste del af Selskabets aktiver eller alle eller den væsentligste del
af Selskabets immaterielle rettigheder med en efterfølgende udlodning af provenuet fra salget til
Selskabets aktionærer.

5.3.

Såfremt der træffes endelig beslutning om en Exit, skal Selskabet uden ugrundet ophold fremsende
skriftlig meddelelse til Warrantmodtageren med oplysning om retten til at udnytte Warrants i
forbindelse med den pågældende Exit.

5.4.

Såfremt Warrantmodtageren ønsker at udnytte Warrants helt eller delvist i forbindelse med en Exit,
skal Warrantmodtageren fremsende meddelelse og Tegningsbeløb som beskrevet i pkt. 7, som skal
være Selskabet i hænde inden 21 kalenderdage efter Warrantmodtagerens modtagelse af den i pkt.
5.3 anførte meddelelse fra Selskabet.

5.5.

I tilfælde af en notering af Selskabets aktier på en anerkendt børs eller en anden reguleret
markedsplads er Warrantmodtageren forpligtet til at acceptere sådanne ændringer i vilkårene for
Warrants, som er nødvendige for at Selskabet, aktionærerne og Warrantmodtageren overholder
lovgivningens krav, herunder ændringer i vilkårene for udnyttelse og sådanne lock-up perioder
vedrørende salg af aktier, som bliver anbefalet til Selskabet af investeringsbankerne.

5.6.

Såfremt Selskabet ikke har modtaget Warrantmodtagerens meddelelse om udnyttelse og
Tegningsbeløb inden udløbet af den i pkt. 5.4 fastsatte frist, bortfalder de uudnyttede Warrants
automatisk uden varsel og uden kompensation på tidspunktet for gennemførelsen af Exit.

6.

Udnyttelse ved likvidation

6.1.

Såfremt der træffes beslutning om at opløse Selskabet, kan Warrantmodtageren – uanset
Optjeningsbetingelserne i punkt 3 og udnyttelsesbetingelserne i punkt 4 – udnytte alle tildelte
Warrants til tegning af aktier i Selskabet.

6.2.

Såfremt der træffes beslutning om at opløse Selskabet, skal Selskabet straks derefter fremsende en
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skriftlig meddelelse herom til Warrantmodtageren med oplysning om retten til at udnytte Warrants.
6.3.

Såfremt Warrantmodtageren ønsker at udnytte Warrants helt eller delvist i forbindelse med en
opløsning, skal Warrantmodtageren fremsende meddelelse og Tegningsbeløb som beskrevet i punkt
7, som skal være Selskabet i hænde inden 21 kalenderdage efter Warrantmodtagerens modtagelse
af den i pkt. 6.2 anførte meddelelse fra Selskabet.

6.4.

Såfremt Selskabet ikke har modtaget Warrantmodtagerens meddelelse om udnyttelse og
Tegningsbeløb inden udløbet af den i punkt 6.3 fastsatte frist, bortfalder de uudnyttede Warrants
automatisk uden varsel og uden kompensation på tidspunktet for den endelige likvidation af
Selskabet.

7.

Procedure ved udnyttelse af Warrants

7.1.

Såfremt Warrantmodtageren ønsker at udnytte sine Warrants helt eller delvist, skal
Warrantmodtageren fremsende skriftlig meddelelse herom til Selskabet. Meddelelsen skal indeholde
oplysning om, hvor mange Warrants, der ønskes udnyttet. Warrantmodtageren skal dog som
minimum udnytte 10.000 Warrants (oprindeligt 500 men dette blev ændret i forbindelse med
aktiesplit vedtaget den 20. april 2016).

7.2.

Senest samtidig med fremsendelsen af meddelelsen efter punkt 7.1 skal Warrantmodtageren til
Selskabet indbetale et kontant beløb (“Tegningsbeløbet”) svarende til den i pkt. 2 anførte
tegningskurs (evt. reguleret i henhold til punkt 9) multipliceret med antallet af Warrants, der
udnyttes.

7.3.

Såfremt Warrantmodtageren udnytter Warrants, skal der ske levering af de modsvarende aktier på
et af Selskabet fastsat tidspunkt, dog senest 90 kalenderdage efter at den i punkt 7.1 anførte
meddelelse fra Warrantmodtageren er modtaget af Selskabet. Uanset foranstående kan Selskabet
dog aldrig blive forpligtet til at levere aktier, førend disse er registreret i Erhvervsstyrelsen.

8.

Fusion, spaltning eller aktieombytning

8.1.

Såfremt der træffes endelig beslutning om at:
a) fusionere Selskabet, hvorved Selskabet ophører,
b) spalte Selskabet,
c) gennemføre en aktieombytning, der omfatter samtlige aktier i Selskabet,
konverteres Warrants automatisk til Warrants (”Nye Warrants”), der giver ret til at tegne aktier i det
fortsættende selskab (ved fusion), eller det selskab, der efter aktieombytningen ejer alle aktierne i
Selskabet. Ved spaltning besluttes det i spaltningsplanen, hvilket selskab der kan tegnes aktier i, eller
hvorledes der i øvrigt skal forholdes med Warrantmodtagerens Warrants. De Nye Warrants skal have
en værdi, der svarer til værdien af de konverterede Warrants, og skal i øvrigt være omfattet af vilkår,
der i væsentligt omfang svarer til vilkårene i dette bilag.

8.2.

Såfremt ét af de i punkt 8.1 a) – c) anførte forhold foreligger, skal Selskabet anmode Selskabets
revisor om at beregne antallet af Nye Warrants, herunder vurdere og – om nødvendigt – tilpasse
vilkårene for de Nye Warrants, således at værdien af de Nye Warrants svarer til værdien af de
konverterede Warrants. Revisors resultat skal fremsendes til Warrantmodtageren og Selskabet
senest samtidig med den i punkt 8.5 nævnte meddelelse.
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8.3.

Revisors beregning og/eller tilpasning skal ske i henhold til generelt anerkendte principper herfor.

8.4.

Såfremt der er truffet beslutning af den i punkt 8.1 a) – c) nævnte karakter, kan Selskabets bestyrelse
uanset punkt 8.1 og 8.2 ekstraordinært beslutte, at Warrantmodtageren kan udnytte Warrants til
tegning af aktier i Selskabet. Warrantmodtageren skal i så tilfælde fremsende meddelelse om
udnyttelse samt Tegningsbeløbet i overensstemmelse med pkt. 7 senest 30 kalenderdage efter
modtagelsen af meddelelse i henhold til pkt. 8.5. I modsat fald bortfalder Warrantholderens ret til at
udnytte Warrants automatisk uden varsel ved udløbet af foranstående frist.

8.5.

Senest 30 kalenderdage efter der er truffet beslutning af den i pkt. 8.1 a) – c) nævnte karakter, skal
Selskabet fremsende skriftlig meddelelse til Warrantmodtageren herom. I meddelelsen skal afgives
nærmere oplysning om fristen for at lade Warrants udnytte, jf. pkt. 8.4, samt oplysning om hvorvidt
de relevante Warrants konverteres til Nye Warrants, samt øvrige relevante oplysninger, hvis
udnyttelse ikke vælges.

9.

Regulering af Tegningskurs eller antal Warrants ved kapitalændringer

9.1.

Såfremt der gennemføres ændringer i Selskabets kapitalforhold, som indebærer en reduktion eller
forøgelse af værdien af Warrants, skal der efter omstændighederne foretages en regulering af
Tegningskursen og/eller antallet af Warrants, således at Warrants i videst muligt omfang er
upåvirkede af ændringerne.

9.2.

Følgende ændringer i Selskabets kapitalforhold berettiger til en sådan regulering:
a) Beslutning om udstedelse af fondsaktier
b) Beslutning om forhøjelse eller nedsættelse af Selskabets kapital til en kurs, som er lavere end
markedskursen på Selskabets aktier (ved kapital nedsættelser også til en kurs over
markedskursen)
c) Beslutning om at ændre aktiernes nominelle værdi
Aktiernes markedskurs defineres som den pris pr. aktie, som en kapitalforhøjelse i Selskabet i
overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser til enhver tid kan gennemføres til.

9.3.

De i pkt. 9.2 anførte situationer, som berettiger til en regulering af Tegningskursen eller antallet af
Warrants, er udtømmende.

9.4.

Uanset punkt 9.2 berettiger følgende ændringer i Selskabets kapital ikke Warrantmodtageren til en
regulering af Tegningskursen eller antallet af Warrants:
a) Beslutning om Selskabets udstedelse af aktier, aktieoptioner, warrants, konvertible gældsbreve
eller lignende i forbindelse med tidligere eller fremtidig etablering af incentive-programmer til
medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, konsulenter, rådgivere eller andre nøglepersoner, samt
efterfølgende udnyttelse af sådanne aktier, aktieoptioner, warrants mv.
b) Den kapitalforhøjelse, der gennemføres ved Warrantmodtagernes udnyttelse af Warrants.
c) Beslutning om at Selskabet er part i en fusion, hvor Selskabet er det fortsættende selskab,
medmindre en kapitalforhøjelse til en pris under markedskursen (favørkurs) gennemføres i
forbindelse med fusionen, i hvilket tilfælde Warrants skal justeres i overensstemmelse med
modellen i pkt. 9.6.
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d) Beslutning om Selskabets udstedelse af konvertible gældsbreve.
e) Beslutning om likvidation, opløsning eller fusion, hvorved Selskabet ophører, samt spaltning.
9.5.

Såfremt reguleringer i henhold til dette pkt. 9 indebærer, at Tegningskursen bliver laver end pari, kan
Warrants desuagtet alene udnyttes til pari. Som kompensation herfor skal Selskabet – i det omfang
dette er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom – udstede fondsaktier til
Warrantmodtageren på tidspunktet for udnyttelse af Warrants, således at Warrantmodtageren
stilles som om, at Tegningskursen var reguleret til under pari. Kan Selskabet ikke udstede fondsaktier
i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, bortfalder Warrantmodtagernes krav på
kompensation.

9.6.

Såfremt et af de i pkt. 9.1 anførte forhold foreligger, skal Selskabet anmode dets revisor om at
vurdere, hvorvidt der skal foretages en regulering af Tegningskursen og/eller antallet af Warrant og –
i givet fald – beregne den regulering, der skal foretages. Selskabet skal foranledige revisors resultat
fremsendt til Warrantmodtageren senest 30 kalenderdage efter forholdets gennemførelse.
Revisors beregning skal ske i henhold til generelt anerkendte principper herfor. I det omfang
beregningen forudsætter en fastlæggelse af markedskursen på Selskabets aktier, skal en
fastlæggelse af markedsværdien ske på grundlag af almindeligt anerkendte principper herfor.
Omkostningerne til revisor afholdes af Selskabet.

10.

Diverse

10.1.

Indholdet af dette bilag 2, herunder vilkårene for udnyttelse af Warrants, kan af Selskabets
bestyrelse ændres og/eller justeres under forudsætning af, at sådanne ændringer/justeringer ikke,
samlet set, reducerer værdien af Warrants for Warrantmodtageren.

10.2.

Warrantmodtagerens meddelelse til Selskabet vedrørende alle forhold i relation til dette bilag 2,
herunder meddelelse om udnyttelse af Warrants, skal gives skriftligt til Selskabet, att.
Bestyrelsesformanden.

10.3.

Warrants kan ikke gøres til genstand for udlæg, overdragelse eller på anden måde overføres,
hverken til eje eller sikkerhed, herunder i forbindelse med bodeling, uden forudgående skriftligt
samtykke fra bestyrelsen. Warrant kan dog uden samtykke gå i arv til ægtefælle/samlever og/eller
livsarvinger, og indgå i et uskiftet bo under forudsætning af, at erhververen samtidig tiltræder
enhver aftale vedrørende Warrants og/eller de underliggende aktier, som Warrantmodtageren har
indgået. Selskabets bestyrelse kan konkret tillade, at Warrantmodtageren overdrager Warrants til et
af Warrantmodtageren 100 % ejet selskab.

10.4.

Dette bilag 2, herunder tegning ved tildelingen og udnyttelsen af Warrants, reguleres af dansk ret.

10.5.

Enhver tvist mellem Warrantmodtageren og Selskabet, der udspringer af dette bilag 1, herunder
vedrørende tildelingen eller udnyttelsen af Warrants, skal søges afgjort i mindelighed.

10.6.

Såfremt parterne ikke kan nå til enighed skal enhver tvist afgøres ved byretten i København i første
instans og ved Østre Landsret i 2. instans.

10.7.

Parterne er forpligtet til at hemmeligholde alle forhold vedrørende eventuelle tvister, herunder en
retssags eksistens, dens genstand og afgørelsen.

11.

Skattemæssige konsekvenser
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11.1.

De skattemæssige konsekvenser for Warrantmodtageren af tegningen, tildelingen og udnyttelsen
mv. af Warrants er Selskabets uvedkommende. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar vedrørende
den skattemæssige behandling og de skattemæssige konsekvenser for Warrantmodtageren.

12.

Øvrige vilkår

12.1.

Bestyrelsen har besluttet, at følgende vilkår i øvrigt skal være gældende i forbindelse med udstedelse
af Warrants og senere tegning af nye aktier ved udnyttelse af Warrants:

12.1.1.

Mindstebeløbet for kapitalforhøjelsen, der kan tegnes på grundlag af alle Warrants, udgør nom. DKK
0,05 og størstebeløbet udgør nom. DKK 15.201.

12.1.2.

Warrants skal tegnes ved underskrift af warrantaftalen.

12.1.3.

De nye aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants, skal have samme rettigheder som
eksisterende aktier i Selskabet.

12.1.4.

Rettighederne til de nye aktier indtræder ved tegningen.

12.1.5.

Tegningsprisen for de nye aktier ved udnyttelse af Warrants skal indbetales samtidig med tegningen,
og

12.1.6.

Hver Warrant giver ret til at tegne 1 aktie á nom. DKK 0,05 til en tegningskurs på DKK 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 dette bilag 2), medmindre der er sket regulering efter
disse vedtægter.

12.1.7.

Nye aktier udstedt på grundlag af Warrants skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog.

12.1.8.

Selskabet afholder omkostninger i forbindelse med udstedelse af Warrants og den senere udnyttelse
heraf.

12.1.9.

Såfremt Warrants ikke er udnyttet senest den 1. juli 2021, bortfalder disse automatisk uden varsel og
uden kompensation.
-0-
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BILAG 3 TIL VEDTÆGTER FOR MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S, CVR-nr. 28 10 63 51 (WARRANTS)
Dette bilag 3 indeholder de vilkår, der er gældende for warrants (”Warrants”), som er udstedt i medfør punkt 6.1
i vedtægterne for Medical Prognosis Institute A/S (”Selskabet”) og den dertil hørende kapitalforhøjelse.
Warrants er udstedt til fordel for bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og medarbejdere i Selskabet.

1.1

Tildelingen af Warrants i henhold til Aftalen er betinget af, at Warrantindehaveren på datoen
for Aftalen er ansat enten som medarbejder eller som konsulent i Selskabet i uo psagt stilling.

1.2

Warrantindehaveren tiltræder automatisk ændringer i Selskabets vedtægter, i det omfang
betingelserne for en beslutning om vedtægtsændringer er til stede.

2
2.1

Tildeling af Warrants
Warrantindehaveren har fået tildelt warrants i Selskabet ("Warrants"). Hver Warrant
berettiger Warrantindehaveren til at tegne én aktie à nominelt kr. 0,05 (tidligere var dette 1
aktie a nominelt kr. 1,00, men dette blev reguleret i forbindelse med aktiesp lit vedtaget den
20. april 2016) i overensstemmelse med vilkårene i Aftalen og Selskabets vedtægter.

2.2
2.3

Tildeling af Warrants sker uden beregning.
Hver Warrant berettiger Warrantindehaveren til at tegne én aktie à nominelt kr. 0,05
(tidligere var dette 1 aktie a nominelt kr. 1,00, men dette blev reguleret i forbindelse med
aktiesplit vedtaget den 20. april 2016) i Selskabet i henhold til de relevante bestemmelser
anført i punkt 3 - 6 til den i punkt 7 fastsatte tegningskurs.
I forbindelse med Selskabets aktiebog skal der føres en fortegnelse over samtlige udstedte
Warrants.
Modning
Warrants modnes som følger:

2.4
3
3.1

-

Halvtreds procent (50 %) af Warrants modnes den 17. december 2014
Femogtyve procent (25 %) af Warrants modnes den 17. december 2015
Femogtyve procent (25 %) af Warrants modnes den 3. juli 2016

3.2

Hvis den i punkt 3.1 fastsatte procentdel ikke udgør et helt antal Warrants, nedrundes antallet
til nærmeste hele antal.

4
4.1

Almindelig udnyttelse af Warrants
Modnede Warrants kan udnyttes i perioden fra tildelingen til og med 1. juli 2021
("Udnyttelsesperioden") i de i punkt 4.2 anførte udnyttelsesvinduer. Warrants, der ikke er
udnyttet på eller før sidste dag af Udnyttelsesperioden (1. juli 2021), bortfalder automatisk
uden yderligere varsel og/eller kompensation til Warrantindehaveren.

4.2

Inden for Udnyttelsesperioden kan Warrants udnyttes to gange om året i et 4 ugers
udnyttelses-vindue, der begynder på tidspunktet for offentliggørelse af enten Selskabets
årsregnskab eller perioderegnskab.
Warrantindehaveren er berettiget til at udnytte alle eller en del af sine Warrants.
Warrantindehaveren kan dog ikke udnytte mindre end 25 procent ad gangen af det samlede
antal Warrants, der er blevet tildelt Warrantindehaveren i henhold til Aftalen.
Ekstraordinær udnyttelse af Warrants
Udover den almindelige udnyttelse af Warrants i henhold til punkt 4 kan Selskabets bestyrelse
efter eget skøn beslutte, at en ekstraordinær udnyttelse af Warrants kan finde sted, herunder
i overensstemmelse med - men ikke begrænset til - bestemmelserne i punkt 5.1.1 - 5.1.6:

4.3

5
5.1
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5.1.1

Såfremt Selskabets generalforsamling træffer beslutning om likvidation af Selskabet, og
bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal
Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har
herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt
at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis
Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse automatisk og uden
kompensation efter udløbet af fristen, forudsat at Selskabet opløses endeligt som følge af den
meddelte beslutning. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 6 og 7.

5.1.2

Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om at fusionere Selskabet, og fusionen
medfører, at Selskabet ophører, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som
følge deraf kan udnyttes, skal Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom.
Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen
fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis.
Selskabet skal håndtere Warrantindehaverens meddelelse således, at aktierne er registreret
i Warrantindehaverens depot senest fem handelsdage forud for sidste handelsdag for
Selskabets aktier. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse
automatisk og uden kompensation efter udløbet af fristen, forudsat at Selskabet opløses
endeligt som følge af den meddelte beslutning. Udnyttelse af Warrants skal s ke i
overensstemmelse med punkt 6 og 7.

5.1.3

Såfremt mere end 50 % af Selskabet samlede aktiekapital overdrages til en tredjemand i god
tro, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal
Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har
herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt
at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis
Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse automatisk og uden
kompensation efter udløbet af fristen. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse
med punkt 6 og 7.

5.1.4

Såfremt der indledes en tvangsindløsning af Selskabets aktier i henhold til selskabsloven, og
bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal
Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har
herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skri ftligt
at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis
Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse automatisk og uden
kompensation efter gennemførelsen af tvangsindløsningen af Selskabets aktier i henhold til
selskabsloven. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 6 og 7.

5.1.5

Såfremt Selskabets generalforsamling træffer beslutning om at afnotere Selskabet fra
NASDAQ OMX First North Denmark, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants
som følge deraf kan udnyttes, skal Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig medde lelse
herom. Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af
meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet
helt eller delvis. Selskabet skal håndtere Warrantindehaverens meddelel se således, at
aktierne er registreret i Warrantindehaverens depot senest fem handelsdage forud for sidste
handelsdag for Selskabets aktier. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants,
bortfalder disse automatisk og uden kompensation, efter at Selskabet er blevet afnoteret.
Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 6 og 7.

5.1.6

Såfremt Selskabet beslutter at sælge de mest rentable og væsentligste af Selskabets aktiver,
og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal
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Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har
herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt
at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis
Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse automatisk og uden
kompensation. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 6 og 7.
6
1.1

Praktisk udnyttelse af Warrants
Såfremt Warrantindehaveren ønsker at udnytte Warrants, skal Warrantindehaveren
underrette Selskabet elektronisk herom ved at fremsende meddelelsen per e-mail til
formanden for bestyrelsen. Selskabet har ret til at ændre i de praktiske forhold omkring
udnyttelse af Warrants, og Warrantindehaveren vil blive underrettet skriftligt, hvis Selskabet
beslutter dette.

1.2

Samtidig med at give meddelelse om udnyttelse af Warrants skal Warrantindehaveren
indbetale et kontantbeløb til Selskabet svarende til det relevante tegningsbeløb fastsat i
henhold til punkt 7.

7
7.1

Tegningskurs for aktier ved udnyttelse af Warrants
Hver Warrant giver Warrantindehaveren ret til at tegne én aktie à nominelt kr. 0,05 (tidligere
var dette 1 aktie a nominelt kr. 1,00, men dette blev reguleret i forbindelse med aktiesplit
vedtaget den 20. april 2016) i Selskabet til en tegningskurs af kr. 0,52 (tidligere var denne kr.
10,62, men den blev reguleret til 0,52 i forbindelse med aktiesplit vedtaget den 20. april 2016,
jf. pkt. 8 i dette bilag 3) ("Tegningskursen").

7.2
8
8.1

Tegningskursen kan reguleres som anført i Aftalen.
Regulering af vilkår for Warrants ved visse definerede ændringer i Selskabets kapitalforhold
Såfremt der gennemføres visse definerede ændringer i Selskabets kapitalforhold, som
indebærer en reduktion eller en forøgelse af værdien af de tildelte Warrants, skal der
foretages en regulering af Tegningskursen og/eller antallet af aktier, som kan tegnes ved
udnyttelse af Warrants, således at værdien af Warrants forb liver uændret med de
undtagelser, der er gældende i henhold til Aftalen. Tegningskursen kan dog ikke fastsættes til
under nominel værdi. Herudover er det en betingelse for reguleringen af antallet af aktier,
som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants, at Selskabets bestyrelse har fået tildelt den
nødvendige bemyndigelse af generalforsamlingen til at udstede et sådant yderligere antal
aktier i Selskabet.

8.2

Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at udstede
fondsaktier (f.eks. udbytte i form af fondsaktier), inden Warrantindehaveren har udnyttet sine
Warrants, skal Tegningskursen multipliceres med følgende faktor:

 

A
(A  B)

og antallet af aktier med

1



hvor:
A:
B:
8.3

er Selskabets nominelle aktiekapital før udstedelse af fondsaktier
er den nominelle værdi af de fondsaktier, der udstedes.

Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at forhøje Selskabets
aktiekapital ved tegning af nye aktier til en kurs, der er lavere end markedskursen, inden
Warrantindehaveren har udnyttes sine Warrants, skal Tegningskursen multipliceres med
Side 88 af 104

følgende faktor:

(A  k)  (B  t)
(A  B)  k
1
og antallet af aktier med


 

hvor:
A:
B:
k:
t:

er Selskabets nominelle aktiekapital forud for kapitalforhøjelsen
er den nominelle forhøjelse af aktiekapitalen
er aktiernes markedskurs forud for kapitalforhøjelsen
er Tegningskursen på de nye aktier.

8.4

Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at ændre aktiernes
nominelle værdi i forbindelse med en beslutning, hvorved Selskabets akt iekapital nedsættes
ved hensættelse til en særlig fond og/eller til dækning af underskud, inden
Warrantindehaveren har udnyttet sine Warrants, skal der hverken ske ændringer i
Tegningskursen eller i antallet af aktier. Warrantindehaveren beholder således s in ret til at
tegne det samme antal aktier til Tegningskursen. Hver Warrant skal dog berettige
Warrantindehaveren til at tegne 1 aktie med den nye nominelle værdi, der er blevet besluttet
af Selskabets kompetente instanser.

8.5

Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at ændre aktiernes
nominelle værdi (uden samtidige ændringer i Selskabets aktiekapital), f.eks. i situationer, der
ikke er omfattet af punkt 8.4, inden Warrantindehaveren har udnyttes sine Warrants, skal
Tegningskursen multipliceres med følgende faktor:

 

A
B

og antallet af aktier med

1



hvor:
A:
B:
8.6

er den nominelle værdi af hver enkel aktie efter ændring af aktiernes nominelle værdi,
er den nominelle værdi af hver enkel aktie før ændring af aktiernes nominelle værdi.

Såfremt Selskabet i et hvilket som helst år beslutter at udbetale dividende, skal det
pågældende beløb betragtes som udbetaling til aktionærerne, hvilket vil indebære en
regulering af Tegningskursen som følger:
TK1 = TK -

u  (D  1)
D

hvor:
TK: er Tegningskursen for Warrants forud for udbetaling af dividende
u: er det totale dividendebeløb
D: det totale antal aktier i Selskabet.
8.7

Såfremt Selskabets aktiekapital nedsættes ved udbetaling til aktionærerne til en højere kurs
end markedskursen, skal Tegningskursen beregnes som følger:

Side 89 af 104

TK 1 = TK -

B  (t  k)
A

hvor:
TK:
A:
B:
k:
t:
8.8

er Tegningskursen for Warrants forud for nedsættelse af aktiekapitalen
er Selskabets nominelle aktiekapital forud for nedsættelsen af aktiekapitalen,
er den nominelle nedsættelse af aktiekapitalen
er aktiernes markedskurs forud for kapitalnedsættelsen
er kursen på de aktier, hvormed aktiekapitalen nedsættes.

Såfremt Selskabets aktiekapital nedsættes ved udbetaling til aktionærerne til en lavere kurs
end markedskursen, skal Tegningskursen beregnes således:
TK 1 = TK +

B  (k  t)
A

hvor:
TK:
A:
B:
k:
t:

er Tegningskursen for Warrants forud for nedsættelsen af aktiekapitalen
er Selskabets nominelle aktiekapital forud for nedsættelsen af aktiekapitalen,
er den nominelle nedsættelse af aktiekapitalen
er aktiernes markedskurs forud for kapitalnedsættelsen,
er kursen på de aktier, hvormed aktiekapitalen nedsættes.

8.9

Såfremt Selskabet fusionerer som det fortsættende selskab, foretages ingen regulering af
Tegningskursen eller af antallet af aktier, der kan tegnes.

8.10

Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om at spalte Selskabet, skal
Warrantindehaveren efter spaltningen have et antal Warrants med ret til at tegne aktier i det
fortsættende selskab, som Warrantindehaveren er eller ville have været ansat i, eller, hvis
Warrantindehaveren ikke er eller har været ansat i Selskabet, i det selskab, som
Warrantindehaveren er nærmest knyttet til. Antallet af Warrants skal give
Warrantindehaveren adgang til potentielt samme ejerandel, som en udnyttelse af alle
Warrants forud for spaltningen ville have givet, justeret med forholdet mellem værdien af de
forskellige fortsættende selskaber. Herudover skal vilkårene for de fortsættende Warrants
være de samme som anført i denne Aftale.

8.11

I andre tilfælde, hvor Selskabets kapitalforhold ændres, herunder ved udstedelse af warrants,
konvertible gældsbreve eller lignende, således at værdien af d e udstedte Warrants påvirkes,
skal Tegningskursen for de tildelte Warrants så vidt muligt reguleres, således at værdien ikke
forringes eller forøges, jf. dog punkt 8.13 forneden.

8.12

Tegningskursen kan ikke reduceres til en lavere værdi end aktiernes nominelle værdi (kurs
pari). Såfremt en regulering af Warrants, der skal sikre disses værdi, medfører, at kursen skal
reduceres til under kurs pari, bortfalder Warrants, medmindre Warrantindehaveren
accepterer, at Tegningskursen forhøjes til kurs pari uden kompensation.

8.13

Såfremt aktiekapitalen nedsættes til dækning af underskud, skal antallet af aktier, som
Warrantindehaveren kan tegne ved udnyttelse af Warrants, reduceres (nedrundet) i et
forhold svarende til forholdet mellem den nominelle kapitalnedsættelse og Selskabets
samlede nominelle aktiekapital før nedsættelsen.

8.14

Ved følgende ændringer i Selskabets kapitalforhold skal der ikke foretages regulering af
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Tegningskursen eller antallet af aktier, som Warrantindehaveren kan tegne:
(i)

Forhøjelse eller nedsættelse af Selskabets aktiekapital til markedskurs,
herunder udstedelse af aktier i henhold til punkt 7.1-2 i Selskabets vedtægter.

(ii)

Udstedelse af aktier, optioner, warrants eller lignende til medarbejdere af
Selskabet eller medarbejdere af et koncernforbundet selskab og/eller af disses
helejede selskaber til enkelte eller flere medarbejdere, eventuelt til en
favørkurs.

(iii)

Udstedelse af warrants, konvertible gældsbreve eller lignende til tredjemand
på sædvanlige markedsvilkår som led i mezzaninfinansiering eller dertil
svarende finansiering.

8.15

Såfremt antallet af nye aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants, forøges i
overensstemmelse med dette punkt 8, skal Selskabets højeste aktiekapital forøges
tilsvarende.

9
9.1

Omsættelighed
De enkelte Warrants er ikke-omsættelige instrumenter. Enhver form for overdragelse,
pantsætning eller anden afståelse af en Warrant kan kun finde sted, hvis der indhentes
forudgående skriftligt samtykke fra Selskabets bestyrelse, og kan blive tilladt, nægtet eller
gøres betinget efter bestyrelsens absolutte skøn (med undtage lse af overdragelse i tilfælde
af Warrantindehaverens død, i hvilket tilfælde bestyrelsen skal godkende overdragelse til
Warrantindehaverens nærmeste slægtninge).

9.2

Warrants må ikke underkastes nogen form for tvangsfuldbyrdelse og må ikke stilles som
sikkerhed over for tredjepart.

10
10.1

Vilkår for nye aktier udstedt ved udnyttelse af Warrants
Forudsat Selskabets bestyrelse har truffet beslutning om udstedelse af Warrants, herunder
den dermed forbundne kapitalforhøjelse, i henhold til bemyndigelsen givet under p unkt 6.1 i
Selskabets vedtægter, skal følgende vilkår skal være gældende for nye aktier tegnet ved
udnyttelse af Warrants under denne Aftale:
(i)
for de nye aktier gælder der ikke fortegningsret for de eksisterende aktionærer,
(ii)

de nye aktier udstedt på grundlag af udnyttede Warrants indbetales kontant
samtidig med fremsendelse af meddelelsen om udnyttelse af Warrants,

(iii)

de nye aktier skal udstedes på navn og skal registreres i Warrantindehaverens
navn i Selskabets ejerbog,

(iv)

de nye aktier skal være omsætningspapirer,

(v)

de nye aktier skal være frit omsættelige,

(vi)

for de nye aktier skal der ikke gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved
fremtidige kapitalforhøjelser,

(vii)

de nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra
tidspunktet for den relevante kapitalforhøjelses registrering hos
Erhvervsstyrelsen,
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11
11.1
11.2

12
12.1

13
13.1

(viii)

i tilfælde af generelle ændringer i aktiernes rettigheder skal de nye aktier give
samme rettigheder som Selskabets øvrige aktier på udnyttelsestidspunktet, og

(ix)

Selskabet skal afholde omkostningerne i forbindelse med udstedelse af
Warrants i henhold til Aftalen og omkostningerne forbundet med efterfølgende
udnyttelse af Warrants. Selskabets omkostninger i forbindelse med udstedelse
af Warrants i henhold til Aftalen og den dertil hørende kapitalforhøjelse anslås
til at andrage højst kr. [30.000].

Kapitalforhøjelse ved udnyttelse af Warrants
Såfremt Warrantindehaveren giver rettidig meddelelse om udnyttelse af Warrants, skal
Selskabet gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse.
Størstebeløbet af den kapital, der kan tegnes i overensstemmelse med Aftalen, beregnes i
henhold til punkt 2.1 og 2.3. Størstebeløbet kan forøges eller reduceres i henhold til
bestemmelserne om regulering i punkt 8.
Omkostninger i forbindelse med udstedelse af aktier
Selskabet bærer samtlige omkostninger til børsmægler samt afregningshonorar forbundet
med Warrantindehaverens udnyttelse af Warrants.
Ophør af ansættelsesforholdet - Warrantindehavere, der er medarbejdere
Med forbehold af bestemmelserne i punkt 13.2 forneden og i tilfælde af, at
Warrantindehaverens ansættelsesforhold hos Selskabet ophører forud for udnyttelse af
(resterende) Warrants som følge af en af følgende grunde:
(x)
Warrantindehaverens fratrædelse ved opnåelse af den fratrædelsesalder, der
er fastlagt i Warrantindehaverens ansættelseskontrakt, eller fordi
Warrantindehaveren bliver berettiget til folkepension,
(xi)

Warrantindehaverens opsigelse af ansættelsesforholdet, forudsat at opsigelsen
skyldes Selskabets grove misligholdelse af ansættelseskontrakten,

(xii)

Selskabets opsigelse af ansættelsesforholdet uden varsel, f orudsat at
opsigelsen
ikke
skyldes
Warrantindehaverens
misligholdelse
af
ansættelseskontrakten, eller

(xiii)

Warrantindehaverens død,

er Warrantindehaveren/Warrantindehaverens bo berettiget til at beholde sine modnede såvel
som ikke-modnede Warrants.
13.2

Samtlige Warrants, der ikke er modnede ved udløbet af opsigelsesvarslet, bortfalder
automatisk og uden kompensation i tilfælde af, at Warrantindehaverens ansættelsesforhold
hos Selskabet ophører forud for modningen af Warrants af andre grunde end dem, der er
nævnt i punkt 13.1 (i) - (iv) ovenfor. Samtlige modnede Warrants kan udnyttes i det første
almindelige udnyttelsesvindue (se punkt 4). Hvis modnede Warrants ikke udnyttes som anført
ovenfor, vil disse bortfalde automatisk og uden kompensation.

14
14.1

Insiderhandel
Salg af aktier, der er tegnet gennem udnyttelse af Warrants er underlagt de til enhver tid
gældende bestemmelser om insiderhandel, herunder Selskabets interne regler om handel
med værdipapirer udstedt af Selskabet.
Kontant kompensation
I stedet for udstedelse af nye aktier i Selskabet kan Selskabets bestyrelse efter eget skøn
beslutte at yde kontant kompensation for Warrantindehaverens udnyttelse af Warrants til en

15
15.1
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kurs svarende til markedskursen af Selskabets aktier.
16
16.1

Skattemæssige forhold
Warrants vil være underlagt bestemmelserne i ligningslovens § 28.

16.2

Samtlige skattemæssige forpligtelser og konsekvenser for Warrantindehaverne som følge af
denne Aftale, de udstedte Warrants eller de erhvervede aktier gennem udnyttelse af disse
Warrants er alene Warrantindehavernes ansvar og er Selskab et uvedkommende.

16.3

Warrantindehaverne er kraftigt opfordret til at søge skattemæssig rådgivning i forbindelse
med indgåelsen af Aftalen.

17
17.1

Lovvalg og værneting
Denne Aftale, dens gyldighed og opfyldelse er underlagt dansk ret med undtagelse af
principperne om lovvalgsregler.
Enhver tvist eller krav, som udspringer af denne Aftale eller af Aftalens misligholdelse,
opsigelse eller gyldighed skal afgøres af danske domstole i henhold til dansk lov, medmindre
Selskabet beslutter at afgøre tvisten ved voldgift.

17.2

17.3

Såfremt Selskabet beslutter at afgøre en tvist ved voldgift, skal en sådan tvist afgøres endeligt
af voldgiftsretten i henhold til "Rules of Procedure of the Danish Institute of Arbitration"
(Danish Arbitration).

17.3.1

Voldgiftsrettens sæde skal være i København.

17.3.2

Voldgiftssagens sprog skal være engelsk, medmindre andet aftales.

17.3.3

Hvis mere end en Warrantindehaver er helt eller delvis involveret i en voldgiftssag med de
samme faktuelle omstændigheder, kan disse Warrantindehavere aftale, at sagerne kan
behandles i fælleskab af en enkelt voldgiftsret.

17.3.4

Voldgiftsretten træffer afgørelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med
voldgiftssagen.

17.3.5

Voldgiftssagens eksistens samt enhver afgørelse truffet af voldgiftsretten skal holdes strengt
fortroligt.

-0-
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BILAG 4 TIL VEDTÆGTER FOR MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S, CVR-nr. 28 10 63 51 (WARRANTS)
Dette bilag 4 indeholder de vilkår, der er gældende for warrants (”Warrants”), som er udstedt den 18. februar
2016 i medfør punkt 6.1 i vedtægterne for Medical Prognosis Institute A/S (”Selskabet”) og den dertil hørende
kapitalforhøjelse.
Warrants er udstedt til fordel for bestyrelsesmedlemmer, nøglemedarbejdere og nøglepersoner i Selskabet.

1.1
1.2

Tildelingen af Warrants i henhold til Aftalen er betinget af, at Warr antindehaveren på datoen
for Aftalen er ansat enten som medarbejder eller som konsulent i Selskabet i uopsagt stilling.
Warrantindehaveren tiltræder automatisk ændringer i Selskabets vedtægter, i det omfang
betingelserne for en beslutning om vedtægtsændringer er til stede.

2
2.1

Tildeling af Warrants
Warrantindehaveren har fået tildelt warrants i Selskabet ("Warrants"). Hver Warrant
berettiger Warrantindehaveren til at tegne én aktie à nominelt kr. 0,05 (tidligere var dette 1
aktie a nominelt kr. 1,00, men dette blev reguleret i forbindelse med aktiesplit vedtaget den
20. april 2016) i overensstemmelse med vilkårene i Aftalen og Selskabets vedtægter.

2.2
2.3

Tildeling af Warrants sker uden beregning.
Hver Warrant berettiger Warrantindehaveren til at tegne én aktie à nominelt kr. 0,05
(tidligere var dette 1 aktie a nominelt kr. 1,00, men dette blev reguleret i forbindelse med
aktiesplit vedtaget den 20. april 2016) i Selskabet i henhold til de relevante bestemmelser
anført i punkt 3 - 6 til den i punkt 7 fastsatte tegningskurs.
I forbindelse med Selskabets ejerbog skal der føres en fortegnelse over samtlige udstedte
Warrants.
Modning
Warrants modnes med 1/36 pr måned fra og med 1. juli 2016.

2.4
3
3.1
3.2

Hvis den i punkt 3.1 fastsatte andel ikke udgør et helt antal Warrants, nedrundes antallet til
nærmeste hele antal.

4
4.1

Almindelig udnyttelse af Warrants
Modnede Warrants kan udnyttes i perioden fra tildelingen til og med 1. juli 2021
("Udnyttelsesperioden") i de i punkt 4.2 anførte udnyttelsesvinduer. Warrants, der ikke er
udnyttet på eller før sidste dag af Udnyttelsesperioden (1. juli 2021), bortfalder automatisk
uden yderligere varsel og/eller kompensation til Warrantindehaveren.

4.2

Inden for Udnyttelsesperioden kan Warrants udnyttes to gange om året i et 4 ugers
udnyttelses-vindue, der begynder på tidspunktet for offentliggørelse af enten Selskabets
årsregnskab eller halvårsregnskab.
Warrantindehaveren er berettiget til at udnytte alle eller en del af sine Warrants.
Warrantindehaveren kan dog ikke udnytte mindre end 25 procent ad gangen af det samlede
antal Warrants, der er blevet tildelt Warrantindehaveren i henhold til Aftalen.
Warrantindehaveren er uanset dette berettiget til at udnytte Warrants efter denne Aftale,
hvis dette sker samtidig med udnyttelse af warrants udstedt af Selskabet til
warrantindehaveren under tidligere warrantprogrammer, såfremt det totale antal w arrants
ved en sådan udnyttelse udgør minimum 25 procent af det samlede antal Warrants efter
denne Aftale.

4.3

5
5.1

Ekstraordinær udnyttelse af Warrants
Udover den almindelige udnyttelse af Warrants i henhold til punkt 4 kan Selskabets bestyrelse
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efter eget skøn beslutte, at en ekstraordinær udnyttelse af Warrants kan finde sted, herunder
i overensstemmelse med - men ikke begrænset til - bestemmelserne i punkt 5.1.1 - 5.1.6:
5.1.1

Såfremt Selskabets generalforsamling træffer beslutning om likvidation af Selskabet, og
bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal
Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har
herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt
at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis
Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse automatisk og uden
kompensation efter udløbet af fristen, forudsat at Selskabet opløses endeligt som følge af den
meddelte beslutning. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 6 og 7.

5.1.2

Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om at fusionere Selskabet, og fusionen
medfører, at Selskabet ophører, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som
følge deraf kan udnyttes, skal Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom.
Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen
fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis.
Selskabet skal håndtere Warrantindehaverens meddelelse således, at aktierne er registreret
i Warrantindehaverens depot senest fem handelsdage forud for sidste handelsdag f or
Selskabets aktier. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse
automatisk og uden kompensation efter udløbet af fristen, forudsat at Selskabet opløses
endeligt som følge af den meddelte beslutning. Udnyttelse af Warrants sk al ske i
overensstemmelse med punkt 6 og 7.

5.1.3

Såfremt mere end 50 % af Selskabet samlede aktiekapital overdrages til en tredjemand i god
tro, og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal
Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har
herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt
at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis
Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse automatisk og uden
kompensation efter udløbet af fristen. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse
med punkt 6 og 7.

5.1.4

Såfremt der indledes en tvangsindløsning af Selskabets aktier i henhold til selskabsloven, og
bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal
Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har
herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skri ftligt
at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis
Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse automatisk og uden
kompensation efter gennemførelsen af tvangsindløsningen af Selskabets aktier i henhold til
selskabsloven. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 6 og 7.

5.1.5

Såfremt Selskabets generalforsamling træffer beslutning om at afnotere Selskabet fra
NASDAQ OMX First North Denmark, NASDAQ OMX First North Stockholm eller tilsvarende
markedsplads eller reguleret marked og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warran ts
som følge deraf kan udnyttes, skal Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse
herom. Warrantindehaveren har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af
meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet
helt eller delvis. Selskabet skal håndtere Warrantindehaverens meddelelse således, at
aktierne er registreret i Warrantindehaverens depot senest fem handelsdage forud for sidste
handelsdag for Selskabets aktier. Hvis Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants,
bortfalder disse automatisk og uden kompensation, efter at Selskabet er blevet afnoteret.
Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 6 og 7.
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5.1.6

Såfremt Selskabet beslutter at sælge de mest rentable og væsentligste af Selskabets aktiver,
og bestyrelsen (efter eget skøn) vedtager, at Warrants som følge deraf kan udnyttes, skal
Selskabet give Warrantindehaveren skriftlig meddelelse herom. Warrantindehaveren har
herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelse af meddelelsen fra Selskabet til skriftli gt
at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvis. Hvis
Warrantindehaveren ikke ønsker at udnytte Warrants, bortfalder disse automatisk og uden
kompensation. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 6 og 7.

6
1.3

Praktisk udnyttelse af Warrants
Såfremt Warrantindehaveren ønsker at udnytte Warrants, skal Warrantindehaveren
underrette Selskabet elektronisk herom ved at fremsende meddelelsen per e -mail til
formanden for bestyrelsen. Selskabet har ret til at ændre i de praktiske forhold omkring
udnyttelse af Warrants, og Warrantindehaveren vil blive underrettet skriftligt, hvis Selskabet
beslutter dette.

1.4

Samtidig med at give meddelelse om udnyttelse af Warrants skal Warrantindehaveren
indbetale et kontantbeløb til Selskabet svarende til det relevante tegningsbeløb fastsat i
henhold til punkt 7.

7
7.1

Tegningskurs for aktier ved udnyttelse af Warrants
Hver Warrant giver Warrantindehaveren ret til at tegne en aktie à nominelt kr. 0,05 (tidligere
var dette 1 aktie a nominelt kr. 1,00, men dette blev reguleret i forbindelse med aktiesplit
vedtaget den 20. april 2016) i Selskabet til en tegningskurs af kr. 0,52 (tidligere var denne kr.
10,62, men dette blev reguleret i forbindelse med aktiesplit vedtaget den 20. april 2016)
("Tegningskursen").

7.2
8
8.1

Tegningskursen kan reguleres som anført i Aftalen.
Regulering af vilkår for Warrants ved visse definerede ændringer i Selskabets kapitalforhold
Såfremt der gennemføres visse definerede ændringer i Selskabets kapitalforhold, som
indebærer en reduktion eller en forøgelse af værdien af de tildelte Warrants, skal der
foretages en regulering af Tegningskursen og/eller antallet af aktier, som kan tegnes ved
udnyttelse af Warrants, således at værdien af Warrants forbliver uændret med de
undtagelser, der er gældende i henhold til Aftalen. Tegningskursen kan dog ikke fastsættes til
under nominel værdi. Herudover er det en betingelse for reguleringen af antallet af aktier,
som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants, at Selskabets bestyrelse har fået tildelt den
nødvendige bemyndigelse af generalforsamlingen til at udstede et sådant yderligere antal
aktier i Selskabet.

8.2

Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at udstede
fondsaktier (f.eks. udbytte i form af fondsaktier), inden Warrantindeh averen har udnyttet sine
Warrants, skal Tegningskursen multipliceres med følgende faktor:

 

A
(A  B)

og antallet af aktier med

1



hvor:
A:
B:

er Selskabets nominelle aktiekapital før udstedelse af fondsaktier
er den nominelle værdi af de fondsaktier, der udstedes.
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8.3

Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at forhøje Selskabets
aktiekapital ved tegning af nye aktier til en kurs, der er lavere end markedskursen, inden
Warrantindehaveren har udnyttes sine Warrants, skal Tegningskursen multipliceres med
følgende faktor:

(A  k)  (B  t)
(A  B)  k
1
og antallet af aktier med


 

hvor:
A:
B:
k:
t:

er Selskabets nominelle aktiekapital forud for kapitalforhøjelsen
er den nominelle forhøjelse af aktiekapitalen
er aktiernes markedskurs forud for kapitalforhøjelsen
er Tegningskursen på de nye aktier.

8.4

Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at ændre aktiernes
nominelle værdi i forbindelse med en beslutning, hvorved Selskabets aktiekapital nedsættes
ved hensættelse til en særlig fond og/eller til dækning af underskud, inden
Warrantindehaveren har udnyttet sine Warrants, skal der hverken ske ændringer i
Tegningskursen eller i antallet af aktier. Warrantindehaveren beholder således sin ret til at
tegne det samme antal aktier til Tegningskursen. Hver Warrant skal dog berettige
Warrantindehaveren til at tegne 1 aktie med den nye nominelle værdi, der er blevet besluttet
af Selskabets kompetente instanser.

8.5

Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at ændre aktier nes
nominelle værdi (uden samtidige ændringer i Selskabets aktiekapital), f.eks. i situationer, der
ikke er omfattet af punkt 8.4, inden Warrantindehaveren har udnyttes sine Warrants, skal
Tegningskursen multipliceres med følgende faktor:

 

A
B

og antallet af aktier med

1



hvor:
A:
B:
8.6

er den nominelle værdi af hver enkel aktie efter ændring af aktiernes nominelle værdi,
er den nominelle værdi af hver enkel aktie før ændring af aktiernes nominelle værdi.

Såfremt Selskabet i et hvilket som helst år beslutter at udbetale dividende, skal det
pågældende beløb betragtes som udbetaling til aktionærerne, hvilket vil indebære en
regulering af Tegningskursen som følger:
TK1 = TK -

u  (D  1)
D

hvor:
TK: er Tegningskursen for Warrants forud for udbetaling af dividende
u: er det totale dividendebeløb
D: det totale antal aktier i Selskabet.
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8.7

Såfremt Selskabets aktiekapital nedsættes ved udbetaling til aktionærerne til e n højere kurs
end markedskursen, skal Tegningskursen beregnes som følger:
TK 1 = TK -

B  (t  k)
A

hvor:
TK:
A:
B:
k:
t:
8.8

er Tegningskursen for Warrants forud for nedsættelse af aktiekapitalen
er Selskabets nominelle aktiekapital forud for nedsættelsen af aktiekapitalen,
er den nominelle nedsættelse af aktiekapitalen
er aktiernes markedskurs forud for kapitalnedsættelsen
er kursen på de aktier, hvormed aktiekapitalen nedsættes.

Såfremt Selskabets aktiekapital nedsættes ved udbetaling til aktionærerne til en la vere kurs
end markedskursen, skal Tegningskursen beregnes således:
TK 1 = TK +

B  (k  t)
A

hvor:
TK:
A:
B:
k:
t:

er Tegningskursen for Warrants forud for nedsættelsen af aktiekapitalen
er Selskabets nominelle aktiekapital forud for nedsættelsen af aktiekapitalen,
er den nominelle nedsættelse af aktiekapitalen
er aktiernes markedskurs forud for kapitalnedsættelsen,
er kursen på de aktier, hvormed aktiekapitalen nedsættes.

8.9

Såfremt Selskabet fusionerer som det fortsættende selskab, foretages ingen regulering af
Tegningskursen eller af antallet af aktier, der kan tegnes.

8.10

Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om at spalte Selskabet, skal
Warrantindehaveren efter spaltningen have et antal Warrants med ret til at tegne aktier i det
fortsættende selskab, som Warrantindehaveren er eller ville have været ansat i, eller, hvis
Warrantindehaveren ikke er eller har været ansat i Selskabet, i det selskab, som
Warrantindehaveren er nærmest knyttet til. Antallet af Warrants skal give
Warrantindehaveren adgang til potentielt samme ejerandel, som en udnyttelse af alle
Warrants forud for spaltningen ville have givet, justeret med forholdet mellem værdien af de
forskellige fortsættende selskaber. Herudover skal vilkårene for de fortsættende Warrants
være de samme som anført i denne Aftale.

8.11

I andre tilfælde, hvor Selskabets kapitalforhold ændres, herunder ved udstedelse af warrants,
konvertible gældsbreve eller lignende, således at værdien af de udstedte Warrants påvirkes,
skal Tegningskursen for de tildelte Warrants så vidt muligt reguleres, således at værdien ikke
forringes eller forøges, jf. dog punkt 8.13 forneden.

8.12

Tegningskursen kan ikke reduceres til en lavere værdi end aktiernes nominelle værdi (kurs
pari). Såfremt en regulering af Warrants, der skal sikre disses værdi, medfører, at kursen skal
reduceres til under kurs pari, bortfalder Warrants, medmindre Warrantindehaveren
accepterer, at Tegningskursen forhøjes til kurs pari uden kompensation.

8.13

Såfremt aktiekapitalen nedsættes til dækning af underskud, skal antallet af aktier, som
Warrantindehaveren kan tegne ved udnyttelse af Warrants, reduceres (nedrundet) i et
forhold svarende til forholdet mellem den nominelle kapitalnedsættelse og Selskabets
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samlede nominelle aktiekapital før nedsættelsen.
8.14

Ved følgende ændringer i Selskabets kapitalforhold skal der ikke foretages regulering af
Tegningskursen eller antallet af aktier, som Warrantindehaveren kan tegne:
(xiv)

Forhøjelse eller nedsættelse af Selskabets aktiekapital til markedskurs,
herunder udstedelse af aktier i henhold til punkt 7.1-2 i Selskabets vedtægter.

(xv)

Udstedelse af aktier, optioner, warrants eller lignende til medarbejdere af
Selskabet eller medarbejdere af et koncernforbundet selskab og/eller af disses
helejede selskaber til enkelte eller flere medarbejdere, eventuelt til en
favørkurs.

(xvi)

Udstedelse af warrants, konvertible gældsbreve eller lignende til tredjemand
på sædvanlige markedsvilkår som led i mezzaninfinansiering eller dertil
svarende finansiering.

8.15

Såfremt antallet af nye aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants, forøges i
overensstemmelse med dette punkt 8, skal Selskabets højeste aktiekapital forøges
tilsvarende.

9
9.1

Omsættelighed
De enkelte Warrants er ikke-omsættelige instrumenter. Enhver form for overdragelse,
pantsætning eller anden afståelse af en Warrant kan kun finde sted, hvis der indhentes
forudgående skriftligt samtykke fra Selskabets bestyrelse, og kan blive tilladt, nægtet eller
gøres betinget efter bestyrelsens absolutte skøn (med undtagelse af overdragelse i tilfælde
af Warrantindehaverens død, i hvilket tilfælde bestyrelsen skal godkende overdragelse til
Warrantindehaverens nærmeste slægtninge).

9.2

Warrants må ikke underkastes nogen form for tvangsfuldbyrdelse og må ikke stilles som
sikkerhed over for tredjepart.

10
10.1

Vilkår for nye aktier udstedt ved udnyttelse af Warrants
Forudsat Selskabets bestyrelse har truffet beslutning om udstedelse af Warrants, herunder
den dermed forbundne kapitalforhøjelse, i henhold til bemyndigelsen givet under punkt 6.1 i
Selskabets vedtægter, skal følgende vilkår skal være gældende for nye aktier tegnet ved
udnyttelse af Warrants under denne Aftale:
(xvii)
for de nye aktier gælder der ikke fortegningsret for de eksisterende aktionærer,
(xviii)

de nye aktier udstedt på grundlag af udnyttede Warrants indbetales kontant
samtidig med fremsendelse af meddelelsen om udnyttelse af Warrants,

(xix)

de nye aktier skal udstedes på navn og skal registreres i Warrantindehaverens
navn i Selskabets ejerbog,

(xx)

de nye aktier skal være omsætningspapirer,

(xxi)

de nye aktier skal være frit omsættelige,

(xxii)

for de nye aktier skal der ikke gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved
fremtidige kapitalforhøjelser,

(xxiii)

de nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra
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tidspunktet for den
Erhvervsstyrelsen,

11
11.1
11.2

12
12.1

13
13.1

relevante

kapitalforhøjelses

registrering

hos

(xxiv)

i tilfælde af generelle ændringer i aktiernes rettigheder skal de nye aktier give
samme rettigheder som Selskabets øvrige aktier på udnyttelsestidspunktet, og

(xxv)

Selskabet skal afholde omkostningerne i forbindelse med udstedelse af
Warrants i henhold til Aftalen og omkostningerne forbundet med efterfølgende
udnyttelse af Warrants. Selskabets omkostninger i forbindelse med udstedelse
af Warrants i henhold til Aftalen og den dertil hørende kapitalforhøjelse anslås
til at andrage højst kr. 10.000.

Kapitalforhøjelse ved udnyttelse af Warrants
Såfremt Warrantindehaveren giver rettidig meddelelse om udnyttelse af Warrants, skal
Selskabet gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse.
Størstebeløbet af den kapital, der kan tegnes i overensstemmelse med Aftalen, beregnes i
henhold til punkt 2.1 og 2.3. Størstebeløbet kan forøges eller reduceres i henhold til
bestemmelserne om regulering i punkt 8.
Omkostninger i forbindelse med udstedelse af aktier
Selskabet bærer samtlige omkostninger til børsmægler samt afregningshonorar forbundet
med Warrantindehaverens udnyttelse af Warrants.
Ophør af ansættelsesforholdet - Warrantindehavere, der er medarbejdere
Med forbehold af bestemmelserne i punkt 13.2 forneden og i tilfælde af, at
Warrantindehaverens ansættelsesforhold hos Selskabet ophører forud for udnyttelse af
(resterende) Warrants som følge af en af følgende grunde:
(xxvi)
Warrantindehaverens fratrædelse ved opnåelse af den fratrædelsesalder, der
er fastlagt i Warrantindehaverens ansættelseskontrakt, eller fordi
Warrantindehaveren bliver berettiget til folkepension,
(xxvii)

Warrantindehaverens opsigelse af ansættelsesforholdet, forudsat at opsigelsen
skyldes Selskabets grove misligholdelse af ansættelseskontrakt en,

(xxviii)

Selskabets opsigelse af ansættelsesforholdet uden varsel, forudsat at
opsigelsen
ikke
skyldes
Warrantindehaverens
misligholdelse
af
ansættelseskontrakten, eller

(xxix)

Warrantindehaverens død,

er Warrantindehaveren/Warrantindehaverens bo berettiget til at beholde sine modnede såvel
som ikke-modnede Warrants.
13.2

Samtlige Warrants, der ikke er modnede ved udløbet af opsigelsesvarslet, bortfalder
automatisk og uden kompensation i tilfælde af, at Warrantindehaverens ansættelsesforhold
hos Selskabet ophører forud for modningen af Warrants af andre grunde end dem, der er
nævnt i punkt 13.1 (i) - (iv) ovenfor. Samtlige modnede Warrants kan udnyttes i det første
almindelige udnyttelsesvindue (se punkt 4). Hvis modnede Warrants ikke udnyttes som anført
ovenfor, vil disse bortfalde automatisk og uden kompensation.

14
14.1

Insiderhandel
Salg af aktier, der er tegnet gennem udnyttelse af Warrants er underlagt de til enhver tid
gældende bestemmelser om insiderhandel, herunder Selskabets interne regler om handel
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15
15.1

med værdipapirer udstedt af Selskabet.
Kontant kompensation
I stedet for udstedelse af nye aktier i Selskabet kan Selskabets bestyrelse efter eget skøn
beslutte at yde kontant kompensation for Warrantindehaverens udnyttelse af Warrants til en
kurs svarende til markedskursen af Selskabets aktier.

16
16.1

Skattemæssige forhold
Warrants vil være underlagt bestemmelserne i ligningslovens § 28.

16.2

Samtlige skattemæssige forpligtelser og konsekvenser for Warrantindehaverne som følge af
denne Aftale, de udstedte Warrants eller de erhvervede aktier gennem udnyttelse af disse
Warrants er alene Warrantindehavernes ansvar og er Selskabet uvedkommende.

16.3

Warrantindehaverne er kraftigt opfordret til at søge skattemæssig rådgivning i forbindelse
med indgåelsen af Aftalen.

17
17.1

Lovvalg og værneting
Denne Aftale, dens gyldighed og opfyldelse er underlagt dansk ret med undtagelse af
principperne om lovvalgsregler.
Enhver tvist eller krav, som udspringer af denne Aftale eller af Aftalens misligholdelse,
opsigelse eller gyldighed skal afgøres af danske domstole i henhold til dansk lov, medmindre
Selskabet beslutter at afgøre tvisten ved voldgift.

17.2

17.3

Såfremt Selskabet beslutter at afgøre en tvist ved voldgift, skal en sådan tvist afgøres endeligt
af voldgiftsretten i henhold til "Rules of Procedure of the Danish Institute of Arbitration"
(Danish Arbitration).

17.3.1

Voldgiftsrettens sæde skal være i København.

17.3.2

Voldgiftssagens sprog skal være engelsk, medmindre andet aftales.

17.3.3

Hvis mere end en Warrantindehaver er helt eller delvis involveret i en voldgiftssag med de
samme faktuelle omstændigheder, kan disse Warrantindehavere aftale, at sagerne kan
behandles i fælleskab af en enkelt voldgiftsret.

17.3.4

Voldgiftsretten træffer afgørelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med
voldgiftssagen.

Voldgiftssagens eksistens samt enhver afgørelse truffet af vold giftsretten skal holdes strengt fortroligt.
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Tegningsblanket – til tegning af aktier i Medical Prognosis Institute A/S uden
fortegningsret

Side 102 af 104

Side 102 af 104

ADRESSER
Selskabets adresse
Medical Prognosis Institute A/S
Venlighedsvej 1
2970 Hørsholm
Danmark
Datterselskabets adresse
Medical Prognosis Institute, Inc.
9977 N 90th Street, Suite 175
Scottsdale, Arizona 85258
USA
Certified Adviser
Sedermera Fondkommission (bifirma til ATS Finans AB)
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö
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Medical Prognosis Institute A/S
Venlighedsvej 1
2970 Hørsholm
DANMARK
www.medical-prognosis.com
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