Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 12 kap. 7 § och 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen (2005:551)
Med anledning av styrelsens förslag till beslut om fondemission och riktad nyemission meddelar
styrelsen i NextCell Pharma AB, 556965-8361, att följande händelser av väsentlig betydelse för
bolagets ställning har inträffat efter avgivandet av senaste årsredovisningen:





















NextCell Pharma AB grundades 2014 med företagsnamnet Cellaviva AB och lanserade sin
första tjänst för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod den 1 september 2015.
Den 20 januari 2016 genomförde IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) en inspektion av
Cellavivas vävnadsinrättning och primära biobank. IVO beslutade den 27 april 2016 att
förlänga Cellavivas tillstånd.
Cellaviva har under verksamhetsåret utvecklat metoder och processer för att samla in och
långtidsförvara vävnad från navelsträng som innehåller mesenkymala stamceller. Tjänsten för
familjesparande av stamceller planeras omfatta även dessa navelsträngsstamceller från och
med nästa verksamhetsår.
Försäljningen har varit betydligt lägre än budget.
I februari - mars genomfördes en fondemission genom överföring av fritt eget kapital (366
770), vilket gjorde Bolaget publikt; (publ) med ett aktiekapital om 500 000.
I mars genomfördes en konvertering av samtliga preferensaktier så att en preferensaktie ger
1,5 stamaktie. Antalet stamaktier i Bolaget uppgick därefter till 175 330 st.
April - juni tog Bolaget upp lån från sina aktieägare, skuldebrev med konverteringsmöjlighet,
om totalt 2,7 MSEK. Konvertering till aktier till kursen 156,20 kr/aktie föreslogs och
accepterades av alla ägare utom tre.
I juli genomfördes en nyemission på totalt 5,7 MSEK till kursen 5,19 kr/aktie med flera nya
ägare, samt konverterades resterande tre skuldebrev till denna kurs.
Den 30 augusti genomfördes en nyemission på totalt 3,5 MSEK till kursen 7,65 kr/aktie. Det
totala antalet aktier efter årets emissioner kom därigenom att uppgå till 1 764 625 aktier.
Cellaviva har ingått ett paraplyavtal med en av de största stamcellsbankerna i Europa för
utökat samarbete kring analyser och FoU.
Verksamheten utvidgas till att omfatta utveckling av en terapeutisk produkt från donerade
navelsträngsceller för möjlig inflammationsdämpande användning vid t ex autoimmuna
sjukdomar och transplantation. Detta för att kapitalisera på den avancerade
laboratorieverksamhet som bolaget byggt upp.
Bolagets nya inriktning kommer att kräva ytterligare investeringar. För att tydliggöra den nya
inriktningen har ett namnbyte gjorts till NextCell Pharma AB, där Cellaviva behålls som
bifirma för den privata insamlingen av blod och vävnad.
För att säkerställa bolagets kapitalbehov för 2017 planeras en eller flera emissioner under
kommande verksamhetsår. Detta för att bl.a. möjliggöra aktiv utveckling av den terapeutiska
läkemedelskandidaten.
Risker. Det finns en risk att bolaget inte kan attrahera tillräckligt kapital för sin fortlevnad.

Huddinge den 23 januari 2017

_____________________________
Anders Essen-Möller, ordf.

_____________________________
Edvard Smith

_____________________________
Hans-Peter Ekre

Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 § och 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)
över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Till bolagsstämman i NextCell Pharma AB, org. nr 556965-8361
Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2017-01-23.
Styrelsens ansvar för redogörelsen
Det är styrelsens som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det
finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen
utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt
aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i
styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna
kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna
samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad
säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att
anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt.
Övriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 12 kap. 7 § och 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 23 januari 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

_____________________________
Bo Åsell
Auktoriserad revisor

