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Mange af os kender nogen, der har løbet panden mod en mur 

i et system, der ikke kan rumme dem. Men hvor er omsorgen 

og respekten for de mennesker, som ikke har andre mulighe

der end dem, systemet opstiller?

Med omsorg som drivkraft, arbejder vi passioneret for at for

bedre livskvaliteten for patienter med udfordringer og deres 

pårørende og sørge for adgang til kvalitetssikret cannabinoid

baseret medicin.

Vi ønsker at revolutionere sundhedsvæsenet og sikre, at 

ingen, der oplever smerter eller traumer, bliver efterladt. Dan

Cann Pharma har et meget klart hvorfor, og handler i høj grad 

om at demokratisere og fjerne stigma, hvor vi bestræber os 

på at optimere pleje og velvære for dem, der er opgivet.

Vores arbejde drejer sig om at give nyt håb til patienter og på

rørende, som bliver ladt i stikken af den konventionelle sund

hedsindustri. Vi vil gøre morgendagen: ”better than yesterday”.

Vi har alle rollemodeller, og jeg ønsker ultimativt, at DanCann 

Pharma skal være én af disse. Det samme håber jeg du vil 
være. Du er med til at skabe forandring, du er en af dem, der 

holder os i gang. Jeg vil holde vores budskab kort: Der har al

drig været et bedre tidspunkt at investere i DanCann Pharma:

1. Medicinsk cannabis fortsætter med at imponere på 

flere nøgleområder i øjeblikket: stærk vækstrate, stigende 

popularitet og udbredt accept – en ekstremt kraftfuld 

kombination for industrirelaterede virksomheder blandt 

firstmoveraktørerne i Europa.

2. Virksomheden forventer sit kommercielle gennem-
brud for vores første anlæg, Biotech Pharm1. Herved 

opnås certificering fra Lægemiddelstyrelsen vedrørende 

produktion af medicinsk cannabis, produceret under 

anerkendte EUGMPstandarder. 

3. Investeringscasen er historisk billig på trods af de to 

ovennævnte punkter. Du har nu muligheden, for at købe 

dig ind DanCann Pharma. Vi har rejst vækstkapital for 

mere end 80 mio. kr. (i gennemsnit til ca. 4,00kr. pr. aktie) 

Vores kommercielle gennembrud kommer i nær fremtid 

og breakeven forventes i 2024. Og værdiansættelsen er 

17 mio. kr. i pre-money, svarende til 0,60 kr. pr. aktie.

80% af alle dem som enten er  eller har 
været – i behandling med medicinsk 
cannabis får fortsat deres såkaldte 
“medicinering” fra illegale kanaler 
 synes du, at det er fair? 

I DanCann Pharma arbejder vi hårdt på at imødekomme den 

stigende interesse og efterspørgsel fra potentielle kunder 

over hele verden, og senest kunne vi meddele, at vi havde 

underskrevet vores første bindende aftale med den tyske 

distributør WEECO Pharma GmbH til en værdi af minimum 
40 mio. kr. over de næste tre år. 

Ydermere, kunne selskabet kommunikere sin første finan

sielle guidance i historien, med en forventet omsætning på 
60-100 mio. kr. i årene 2025 – 2027 baseret på selskabets 

forretningsben omkring fremstilling og salg af biomaterialer, 

samt import af medicinske cannabisprodukter til det danske 

marked. Tegnes transaktionen fuldt ud, opnår vi vores break 

even i løbet af året 2024.

Derfor er det et optimalt tidspunkt at tilføre flere ressourcer 

for at følge med den stigende efterspørgsel, for at udvikle 

vores virksomhed og ansætte flere dygtige mennesker. Vi har 

ekspertisen, passionen og løsningerne; du har drivkraften til at 

gøre en forskel.

Bestyrelsen har på ovenstående baggrund besluttet at gen

nemføre en fortegningsemission, der giver dig som eksiste

rende aktionær fortrinsret til at tegne vores aktier. Vi håber, at 

du vil blive ved med at støtte os.

Tak for din støtte til DanCann Pharma A/S – vi håber, at du vil 

bruge muligheden for at deltage i vores igangværende for

tegningsemission.

Del dette med dine venner og kære, så vi sammen kan lykkes 

med at ændre verden. 

All the best, 

Jeppe Krog Rasmussen, 

Founder and CEO

Kære medaktionær i 
DanCann Pharma A/S
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Hvad er tilbudet?
Du kan tegne nye aktier i DanCann Pharma A/S i tegningspe

rioden fra 31. oktober 2022 til 11. november 2022. Prisen er 

6,00 kr. pr. unit. En unit består af 10 aktier og 6 warrants, sva

rende til 0,60 kr. pr. aktie. De warrants, der indgår i dine units, 

udstedes uden yderligere vederlag.

Hvor tegner du?
Du kan tegne nye aktier via Nordnet Bank AB eller gennem dit 

eget pengeinstitut.

Hvem kan deltage?
De, der på Registreringsdatoen den 27. oktober 2022 var 

re gistreret som aktionærer i DanCann Pharma A/S, har 

fortrinsret til at tegne units i fortegningsemissionen. For én 

(1) eksisterende aktie, der besiddes på registreringsdatoen, 

modtager indehaveren én (1) unitrettighed. Seks (6) unitret

tigheder giver ret til tegning af ti (10) nye aktier og seks (6) 

warrants til tegningskursen 6,00 kr.

Eksisterende aktionærer eller andre investorer kan tegne 

aktier ved at erhverve og udnytte yderligere unitrettigheder, 

som vil blive handlet på spotlight stock market i perioden 31. 

Oktober – 9. November 2022. Hvis alle units i udbuddet ikke 

tegnes ved brug af disse, vil de resterende units vil blive tildelt 

investorer, der har tegnet units uden brug af unitrettigheder 

gennem nordnet bank ab eller deres respektive pengeinstitut. 

Tildeling af resterende units foretages af bestyrelsen med 

fortrinsret til eksisterende aktionærer i selskabet fra registre

ringsdatoen 27. Oktober 2022.

Hvornår er tegningsperioden?
Tegning af nye aktier med unitrettigheder vil ske i perioden 

31. Oktober – 11. November 2022.

Sådan tegner du

Hvordan tegner du?
De nye aktier kan tegnes via nordnet bank ab’s danske 

hjemmeside eller via dit eget pengeinstituts handelsplatform. 

Brug deres corporate actionswebside, hvor information om 

udstedelse af aktier kan findes, eller kontakt din rådgiver.

Hvis du ønsker at afgive en bindende tegningsordre på nye 

units uden brug af unitsrettigheder, skal du benytte teg

ningsformularen (for tegning gennem nordnet bank ab, se 

venligst nedenfor). Du kan downloade denne fra dancann 

pharmas investorside. Udfyld formularen og send eller aflever 

denne til eget pengeinstitut eller din finansielle formidler, 

således at tegningsblanketten er hos nordic issuing ab senest 

11. November 2022 kl. 17.00. (Cet), for at sikre, at din tegning er 

inkluderet. 

Bemærk venligst, at hvis du ønsker at tegne units uden brug 

af unitrettigheder gennem nordnet bank ab, skal du ikke bru

ge formularen, men blot tegne online på deres hjemmeside. 

Du skal være opmærksom på, at dit depot nr. og afregnings

konto, skal være i samme pengeinstitut.

Hvis du vil vide mere
Besøg www.dancann.com for mere information om DanCann Pharma A/S. 

Tilmeldingsformularen er tilgængelig på vores hjemmeside.


