Kallelse till årsstämma i Xspray Pharma AB (publ)
Aktieägarna i Xspray Pharma AB (publ), org.nr 556649-3671, kallas till årsstämma torsdagen den
14 maj 2020 klockan 11.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8, Stockholm. Registrering
startar klockan 10.30.
Med anledning av aktuell pandemi (covid-19) har Xspray vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför
årsstämman. Målsättningen med åtgärderna är att hålla årsstämman kort och effektiv och minska
risken för smittspridning. Ingen förtäring kommer att serveras inför eller efter årsstämman.
Verkställande direktören kommer inte hålla något anförande i stämmolokalen, däremot kommer ett
anförande att läggas upp på Xsprays hemsida samma dag som årsstämman. Aktieägarna
uppmuntras att förhandsrösta (se mer information nedan).
Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020,
- dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 8 maj 2020.
Anmälan ska ske skriftligen via e-post till generalmeeting@xspray.com, eller per post till Xspray
Pharma, ”Bolagsstämma”, Råsundavägen 12, 169 67 Solna. Vid anmälan ska namn, person/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella
biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges. Uppgifterna som lämnas
vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för
ytterligare information om behandling av personuppgifter.
Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år,
dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem
år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman
insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets
webbplats, www.xspraypharma.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och
uppger sin postadress.
Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för
att äga rätt att delta vid bolagsstämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering,
som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 8 maj 2020,
vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.
Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3
§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Xspray uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera
antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska
smittspridningen av coronaviruset.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på
www.xspraypharma.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver
inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
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Det ifyllda formuläret måste vara Xspray tillhanda senast fredagen den 8 maj 2020. Det ifyllda
formuläret ska skickas till den adress som anges under ”Rätt att delta vid årsstämman” ovan. Ifyllt
formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till generalmeeting@xspray.com. Om
aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas
formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte
förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 16 751 622 utestående aktier vilka berättigar till
en röst per aktie vid årsstämman. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.
Förslag till dagordning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringspersoner
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut om
(a)
fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(b)
dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
(c)
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Val av styrelseledamöter
10.1 Michael Wolff Jensen (omval)
10.2 Maris Hartmanis (omval)
10.3 Carl-Johan Spak (omval)
10.4 Torbjörn Koivisto (omval)
10.5 Gunnar Gårdemyr (omval)
10.6 Christine Lind (omval)
Val av styrelseordförande
Michael Wolff Jensen (omval)
Val av revisor, och i förekommande fall, revisorssuppleanter
Beslut om principer för utseende av valberedning
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
Stämmans avslutande

Ärende 1, 8-12 – Valberedningens förslag till årsstämman 2020

Valberedningen för Xspray Pharma AB (publ) som utgörs av Michael Wolff Jensen
(styrelseordförande), Gillis Cullin (utsedd av Östersjöstiftelsen), Anders Bladh (utsedd av
Ribbskottet AB) och Jan Dworsky (utsedd av Swedbank Robur Fonder) lämnar följande förslag:
•
•
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att advokat Dain Hård Nevonen ska utses till ordförande vid stämman,
att antalet styrelseledamöter ska vara sex (sju) utan suppleanter,

•
•

att ett revisionsbolag ska utses till revisor,
att styrelsearvodet ska utgå med 350 000 kronor (250 000) till styrelsens ordförande, med
175 000 kronor (125 000) vardera till övriga ledamöter, med 45 000 kronor (30 000) till
ordförande i revisionsutskottet och 20 000 kronor (15 000) vardera till övriga ledamöter i
revisionsutskottet, med 30 000 kronor (30 000) till ordförande i ersättningsutskottet och
15 000 kronor (15 000) vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet,
• att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
• att styrelseledamöterna Michael Wolff Jensen, Maris Hartmanis, Carl-Johan Spak, Torbjörn
Koivisto, Gunnar Gårdemyr och Christine Lind omväljs till styrelseledamöter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Hans Arwidsson har avböjt omval,
• att Michael Wolff Jensen omväljs till styrelseordförande, och
• att KPMG AB omväljs till revisionsbolag i enlighet med styrelsens rekommendation, varvid
KPMG AB informerat att Duane Swanson kommer att utses till huvudansvarig revisor.
Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida,
samt i bolagets årsredovisning för 2019.
Ärende 7b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.
Ärende 13 - Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om i allt väsentligt oförändrade principer för
utseende av valberedning, i enlighet med följande.
Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt
Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september som vardera ska ges möjlighet
att utse en ledamot, som tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedningen. Om
någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till
röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av
valberedningen. Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter, exklusive
styrelsens ordförande, om detta kan uppnås vid kontakter med de tio största aktieägarna och
aktieägare med ett aktieinnehav om mer än tre procent, såsom tillämpligt, varvid valberedningen
annars ska bestå av de ledamöter som dittills utsetts. Till ordförande i valberedningen ska, om
valberedningen inte enas om annat, utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste
aktieägaren. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen.
Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska vidare,
som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende
styrelsens arbete och behov av särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse för
valberedningsarbetet.
Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock
senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den
tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.
Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september men före det att valberedningens
fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att
utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till
valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att utse en
ytterligare ledamot av valberedningen. Valberedningen kan vidare besluta att en ledamot, som
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röstmässigt blivit väsentligt mindre än den tredje röstmässigt största aktieägaren i bolaget, ska avgå
från valberedningen om så anses lämpligt.
Avgår ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att
fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom
skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att
utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett
eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning
ska offentliggöras så snart sådana skett.
Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
•
•
•
•

förslag till stämmoordförande,
förslag till styrelse,
förslag till styrelseordförande,
förslag till styrelsearvode med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen,
• förslag till arvode för ledamöterna i ersättnings- respektive revisionsutskottet (i
förekommande fall),
• förslag till revisor,
• förslag till arvodering av revisor, och
• i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen.
• Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.
Denna instruktion ska gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.
Ärende 14 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
och styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och
styrelseledamöter enligt följande.
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och
styrelseledamöter
Dessa riktlinjer omfattar bolagets ledande befattningshavare, inklusive verkställande direktör, och
bolagets styrelseledamöter. Riktlinjerna är framåtblickande, det vill säga riktlinjerna ska tillämpas
på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att
riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman.
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Bolagets affärsstrategi är i korthet följande.
Xspray Pharma AB är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk
utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla
förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare
(PKI:er) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och
läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in
som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. För
ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.xspraypharma.com.
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En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.
Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig
totalersättning.
I bolaget har det inrättats långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.
Programmen omfattar bland annat vissa styrelseledamöter, ledande befattningshavare, inklusive
verkställande direktör, och anställda i bolaget. De prestationskrav som används för att bedöma
utfallet av programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till bolagets långsiktiga
värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Tidigare långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade
incitamentsprogram har, och framtida aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram kommer att
beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.
Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets
affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.
Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig
kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och
oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.
Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period
om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga
kontantlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter,
förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå
antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära
arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett
belopp motsvarande 100 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per
år och per individ. Eventuella beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av
ersättningsutskottet.
För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara
premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för
premiebestämd pension ska uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga
ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda.
Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga
kontantlönen. Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån.
Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.
Upphörande av anställning
Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst nio månader. Avgångsvederlag
kan endast betalas vid vissa specifika och förbestämda händelser, varvid avgångsvederlaget högst får
uppgå till tolv månadslöner. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara
högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag utom vid vissa specifika och förbestämda händelser,
varvid bolaget ska kunna förlänga uppsägningstiden upp till nio månader och betala avgångsvederlag
uppgående till högst tolv månadslöner.
Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning
ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den
tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60
procent av den genomsnittliga månadsinkomsten under de tolv månaderna innan anställningens
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upphörande och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara
högst tolv månader efter anställningens upphörande.
Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.
Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan
vara finansiella eller icke-finansiella. Prestationskriterierna föreslås årligen av ersättningsutskottet
och bestäms av styrelsen. Kriterierna kan vara kopplade till utvecklingen av bolagets aktiekurs
och/eller utvecklingen och fortskridandet av bolagets produktkandidater. De kan också utgöras av
individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar
bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha
en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.
När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska
bedömas/ fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för
utvärderingen av ersättningen till ledande befattningshavare, inklusive verkställande direktören.
Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda
finansiella informationen.
Ersättning till styrelseledamöter
Styrelseledamöters ersättning för arbete i Xsprays styrelse beslutas av bolagsstämman.
Styrelseledamöter har enbart rätt att erhålla sådant arvode som beslutats om av bolagsstämman.
Eventuell ytterligare ersättning kan dock utgå för tjänster som styrelseledamöter tillhandahåller
Xspray inom deras respektive expertisområden utanför deras uppdrag som styrelseledamöter. Sådan
ersättning ska vara marknadsmässig och regleras i ett konsultavtal som godkänns av styrelsen.
Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor
för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens
komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av
ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna
och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande
befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i
ersättningsrapporten.
Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjer
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut
om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag
till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.
Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska
även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och
ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar
inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan
ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket
innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.
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Ärende 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill
tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier.
Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Bemyndigandet får
endast utnyttjas i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det totala antal aktier som är
utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent.
Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens
handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska skälet vara att säkerställa bolagets fortsatta utveckling, finansiera förvärv av
verksamhet, att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt eller för att potentiellt utöka
bolagets aktieägarkrets. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen
genomföras på marknadsmässiga villkor.
Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa
sig nödvändiga i samband med registrering därav.
_____________________
Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt ärende 15 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna
rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 hålls tillgängliga
hos bolaget på Råsundavägen 12, 169 67 Solna samt på bolagets webbplats,
www.xspraypharma.com, senast tre veckor före stämman. Vidare hålls valberedningens förslag och
motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress och på bolagets ovan nämnda
webbplats senast fyra veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Bolaget har sitt registrerade säte i Solna.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.
_____________________
Solna i april 2020
Xspray Pharma AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB
Mobil: +46 (0) 706 88 23 48
Email: per.andersson@xspray.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
14 april 2020 kl. 17.30.
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Xspray Pharma i korthet
Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk
utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att
utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand
proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom
onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga.
Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma komma in som första konkurrent till
dagens originalläkemedel innan de sekundära patenten löper ut. Xsprays mål är att bli ledande inom
utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av
cancer, vilka i december 2019 var 54 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNapSora och HyNap-Nilo, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel®
(dasatinib), Nexavar® (sorafenib) och Tasigna® (nilotinib). Lansering av den första
produktkandidaten, HyNap Dasa är planerad att ske under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten
för originalläkemedlet Sprycel® (dasatinib) går ut i slutet av2020 och för de sekundära patenten 2026
vilket kan ge Xsprays HyNap-Dasa en period om fem år med särställning innan övriga konkurrenter
får tillgång till marknaden. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de
resulterande produkterna.
Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq Stockholm.
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