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EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE,
SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA
PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.
VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Xbrane Biopharma offentliggör prospekt
avseende upptagande till handel av aktier på
Nasdaq Stockholm i samband med en riktad
nyemission som genomfördes 11 november 2020
Styrelsen i Xbrane Biopharma AB (publ) ("Xbrane Biopharma" eller "Bolaget") beslutade den 11
november 2020 att genomföra en riktad nyemission av 2 919 708 aktier till en teckningskurs
om 68,50 SEK per aktie, motsvarande cirka 200 MSEK före transaktionskostnader (den ”Riktade
Nyemissionen”). Med anledning av upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av de aktier
som emitterats i den Riktade Nyemissionen har styrelsen i Bolaget på frivillig basis upprättat
ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns
tillgängligt på Bolagets hemsida, https://xbrane.com/sv/investors/.
Offentliggörande av prospekt
Xbrane Biopharma har på frivillig basis upprättat ett prospekt i samband med att aktierna i den
Riktade Nyemissionen tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Aktierna i den Riktade
Nyemissionen beräknas att registreras hos Euroclear Sweden AB idag den 16 november 2020. För
fullständig information om den Riktade Nyemissionen och upptagande av aktier till handel på
Nasdaq Stockholm hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 11 november 2020 samt till det
prospekt som upprättats av Bolaget och som idag har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://xbrane.com/sv
/investors/) och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se
/sv/vara-register/prospektregistret/).
Rådgivare
Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget.
Ansvarig person
Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående ansvarig persons
försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Xbrane Biopharmas nyhetsdistributör
MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan kontaktas för
ytterligare information.
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Kontakter
Martin Åmark, VD/IR
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com
Om Xbrane Biopharma
Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi
som
Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi
som ger signifikant lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbrane
Biopharmas ledande produktkandidat Xlucane är en biosimilar på originalläkemedlet Lucentis®, som
adresserar marknaden för oftalmiska VEGFa-hämmare som uppgår till 10,4 miljarder EUR. Xlucane
är i fas III och förväntas erhålla marknadsgodkännande i mitten av 2022. Xbrane Biopharma har
ytterligare fyra biosimilarer i sin pipeline som adresserar en marknad om 8,7 miljarder EUR i
originalprodukternas försäljning. Xbrane Biopharmas huvudkontor ligger i Solna strax utanför
Stockholm. Xbrane Biopharma är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet XBRANE. För mer
information besök www.xbrane.com.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner
vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats måste informera sig om och följa sådana
restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett
erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper i Xbrane Biopharma i någon jurisdiktion, varken
från Xbrane Biopharma eller från något annan.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller
indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller
teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan
registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande
U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de
registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper
som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i
USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras,
reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion
där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid
med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva
ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
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Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“
Prospektförordningen“) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon
jurisdiktion. Xbrane Biopharma har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper
i någon medlemsstat i EES och inget erbjudandeprospekt har tagits fram eller kommer att tas fram
i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande
endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende
värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är
hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av,
“qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and
Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör
investeringar och som faller inom definitionen av “investment professionals” i artikel 19(5) i den
brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Föreskriften”);
eller (ii) “high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer
benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta
meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast
att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta
några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter,
bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning,
likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom
vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta
och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”,
“uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav,
eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika
antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de
antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att
de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller
uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av
många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade
uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen
eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig
på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och
framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per
dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon
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annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något
framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som
förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller
Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
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