
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET
Bäste aktieägare,

Pharmacolog visar tillväxt trots en orolig omvärld med ökad inflation och finansiell 

turbulens. Efterfrågan på lösningar för sann kvalitetskontroll av injicerbara 

läkemedel ökar stadigt i takt med att myndigheterna blir allt tydligare i sina krav på 

ökad läkemedelssäkerhet. I USA har riktlinjerna för hur sjukvården skall agera för 

att förebygga Drug Diversion stramats upp. I augusti 2022 publicerade American 

Society of Health-System Pharmacists (ASHP) uppdaterade direktiv som bland 

annat trycker på behovet av väl fungerande rutiner för att hantera överblivna 

narkotiska preparat. En process där vårt WasteLog™-system fungerar mycket bra 

och löser problemet med verifiering av överblivna läkemedel och säkerställer att 

de inte bytts ut.

Pharmacologs vision är att varje svårt sjuk patient får en individuellt optimerad 

medicinering som anpassas beroende på patientens tillstånd och respons. Det 

handlar om att minimera onödigt lidande och maximera möjligheten för svårt 

sjuka patienter att bli friska. Vi har produkter, kompetens och pågående 

utvecklingsprojekt som adresserar dessa viktiga områden och Bolaget är nu redo 

för att öka tempot när det gäller kommersiell expansion samt produktutveckling.

Pharmacologs mål är att bli marknadsledande inom verktyg för att säkerställa 

medicineringseffektivitet i individualiserad vård. Vägen dit, och mot lönsamhet, går 

genom strategiska partners. Därför vill jag öka vårt fokus på affärsutveckling för att 

ytterligare fördjupa existerande samarbeten och intensifiera ansträngningarna att 

etablera nya. Men utöver det behöver vi se över och förbättra våra stödfunktioner, 

servicedokumentation och utbildningsmaterial för att säkerställa att våra partners 

är bättre rustade att självständigt hantera nya installationer och efterföljande 

service. Genom dessa åtgärder kan vi dels bättre utnyttja den potential som ligger 

i våra nuvarande partnerrelationer, dels komma igång snabbare med nya, och på 

så sätt öka farten mot tillväxt och lönsamhet.

Emissionslikviden från företrädesemission avses accelerera våra kommersiella 

aktiviteter samt ge oss möjlighet att investera i egen tillverkning av 

förbrukningsartiklar. Detta för att förbättra marginalerna och säkra de större 

volymer som vi förväntar oss under de kommande åren. Sammanfattningsvis är 

det i huvudsak inom fyra områden vi bedömer att en satsning har stor potential att 

öka Bolagets försäljning samt skapa värde för våra aktieägare både på kort och 

lång sikt. 

•   Etablera nya partnersamarbeten 

•   Investera i egen produktion av Bolagets förbrukningsartiklar 

•   Inleda nästa steg i Pharmacologs antibiotikaprojekt

•   Kommersiell satsning i Japan med fokus mot lansering av DrugLog™

Korrekt antibiotikabehandling med adekvat dos är avgörande för att behandlingen 

skall få avsedd effekt. Då det idag saknas metoder i rutinsjukvården för att snabbt 

analysera antibiotikakoncentration i patienternas blod, riskerar en stor andel 

patienter få felaktig dos och följaktligen uppnås inte optimal effekt av behandlingen. 

Arbetet med att utveckla effektiva metoder för patientnära bestämning av 

antibiotikanivå i blod är därför mycket viktigt och kan på sikt bidra till en effektivare 

behandling och minskad risk för utveckling av resistenta bakteriestammar. Vi 

bedriver för närvarande tester i klinisk miljö tillsammans med två svenska 

universitetssjukhus. Målet för nästa steg är att parallellt med dessa tester också 

intensifiera arbetet med att identifiera lämpliga utvecklingspartners samt definiera 

hur en komplett lösning skall se ut. 

Att leda ett kvalificerat team där alla arbetar gemensamt för att förbättra 

sjukvården är ett privilegium. Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter 

som säkerställer att medicineringen är korrekt och ger avsedd effekt. Målet är i 

slutändan att fler patienter med svåra sjukdomar skall bli botade. Med ökade krav 

från myndigheter och intresseorganisationer på säkrare läkemedelshantering ser 

vi en ökad efterfrågan på lättanvända system för kvalitetskontroll. Med beprövade, 

effektiva och väl fungerande lösningar står Pharmacolog redo att möta den ökade 

efterfrågan och grunden är lagd för en snabb tillväxt mot ökade volymer och 

lönsamhet. 

Med dessa ord vill vi varmt välkomna såväl existerande som nya aktieägare att följa 

oss på resan när vi nu växlar upp ytterligare mot ovan nämnda mål. 

Mats Högberg, 

VD Pharmacolog i Uppsala AB (publ) 

PHARMACOLOG I KORTHET
Pharmacolog är verksamt inom medicinsk teknik och utvecklar system och lösningar som syftar till att optimera och säkerställa en korrekt och effektiv 
behandling med injicerbara läkemedel. Bolaget marknadsför tre olika lösningar där DrugLog™ och PrepLog™ erbjuder en snabb och kostnadseffektiv 
kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel innan de ges till patient. WasteLog™ används för att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer och är 
i huvudsak ämnad för den nordamerikanska marknaden. Utöver tre olika mätinstrument tillhandahåller Pharmacolog även Pharmacolog Dashboard™ 
som är ett webbaserat verktyg för analys och kontroll av genomförda kvalitetskontroller av iordningställda läkemedel. Pharmacolog bedriver även 
utvecklingsprojekt i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes universitetssjukhus i Malmö. I syfte att effektivisera användningen 
av intravenös antibiotika genom ett system som snabbt kan ge behandlande läkare information om en patient har optimal antibiotikanivå i blodet 
under pågående behandling pågår.

INBJUDAN TILL ATT TECKNA UNITS I PHARMACOLOG



FÖR MER INFORMATION, BESÖK PHARMACOLOGS HEMSIDA, WWW.PHARMACOLOG.COM

TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER 

1. Du tilldelas uniträtter
För varje innehavd aktie i Pharmacolog per
den 12 september erhålls en (1) uniträtt

En (1) aktie i 
Pharmacolog

En (1) uniträtt

2. Så här utnyttjar du uniträtter
6 uniträtter + 7,50 SEK ger en (1) unit 6 uniträtter + 

 7,50 SEK
En (1) unit 

3. Så här fungerar en unit
En (1) unit innehåller två (2) aktier av serie B och en (1) vederlagsfri 
teckningsoption av serie TO2

En (1) unit Två (2) Aktier +                     
en (1) TO2 

EMISSIONEN I SAMMANDRAG

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT TECKNA UNITS

Villkor Varje innehavd aktie i Pharmacolog på avstämningsdagen den 12 september berättigar till en (1) uniträtt.  
Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. 

Unit Varje unit består av två (2) aktier av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Teckningskurs 7,50 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 3,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras 
vederlagsfritt.

Emisssionsstorlek Cirka 19,2 MSEK

Teckningsförbindelser Företrädesemissionen omfattas till totalt 80 procent av garantiåtaganden varav 8,14 procent av 
teckningsförbindelser.

Handel med uniträtter 14 september till och med den 23 september.

Teckningsperiod 14 september till och med den 28 september.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2 En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under teckningsperioden 4 oktober 2023 till 
den 18 oktober 2023. Teckningskursen per aktie motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen 
under perioden 19 september 2023 till den 2 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,6 SEK) 

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen  
emissionsredovisning från Euroclear. Teckning sker istället i 
enlighet med instruktioner från förvaltare.

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

De aktieinnehavare som har aktier på ett 
VP-konto erhåller emissionsredovisning från 
Euroclear där antalet tilldelade uniträtter 
framgår.

Teckningslikviden ska vara Mangold 
tillhanda senast kl. 15:00 den 28 
september.

I det fall samtliga erhållna uniträtter 
utnyttjas för teckning, använd 
inbetalningsavi från Euroclear för 
teckning genom betalning.

I det fall annat antal uniträtter än det 
som framgår av emissionsredovisning-
en från Euroclear utnyttjas för 
teckning, ska särskild anmälningssedel 
användas som underlag för teckning 
genom betalning.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE


