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AVSNITT 1 - Inledning

1.1 Värdepapperens namn 
och internationella 
identifieringsnummer 
för värdepapper (ISIN- 
nummer)

Emissionen av Units består av units i DanCann Pharma A/S.
Aktie: ISIN-kod DK0061410487, Ticker DANCAN.
Teckningsoption TO2: ISIN-kod DK0061927266, Ticker DanCann Pharma A/S Warrant

1.2 Namn och kontaktup-
pgifter till emittenten

DanCann Pharma A/S, organisationsnummer 39 42 60 05, och LEI-kod 549300KLXQ6IC2YUUB58. 
Representanter för DanCann Pharma kan nås på telefon +45 29 63 69 20 och via e-post info@dancann.
com. Bolagets besöksadress är Rugvænget 5, DK-6823 Ansager, Danmark och webbplatsen är www.
dancann.com.

1.3 Namn och kontaktup-
pgifter till den relevanta 
myndighet som har god-
känt detta prospekt

Den danska finansinspektionen (Dk. Finanstilsynet) ("DFSA") är den behöriga myndighet som ansvarar 
för godkännandet av Prospektet. Besöksadressen till DFSA är Strandgade 29, 1401 Köpenhamn, Dan-
mark, och webbplatsen är www.finanstilsynet.dk. DFSA kan också nås på telefon på +45 33 55 82 82 
och e-post finanstilsynet@ftnet.dk.

1.4 Datum för godkännande EU-tillväxtprospektet godkändes av den danska finansinspektionen den [21] oktober 2022.

1.5 Varning Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Alla beslut att investera 
i värdepapperen bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från investerarens sida. Investeraren 
kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om ett krav relaterat till information i EU-tillväxt-
prospektet görs i domstol kan investeraren som gör anspråk enligt nationell lagstiftning i medlems-
staten behöva betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan det rättsliga förfarandet 
inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar endast de personer som har presenterat sammanfattningen, inklu-
sive översättningar av denna, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig 
med övriga delar av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxt-
prospektet inte tillhandahåller den nyckelinformation som investerare behöver när de beslutar om de 
ska investera i de berörda värdepapperen.

APPENDIX A
Swedish translation 
of the summary

AVSNITT 2 – Nyckelinformation om emittenten

2.1 Vem är emittenten av 
värdepapperen?

DanCann Pharma, bildades som ett entreprenöriellt aktiebolag (ELC) enligt dansk lag den 20 mars 2018. 
Bolaget omregistrerades till ett privat aktiebolag den 26 juni 2020 och DanCann Pharma ombildades 
till publikt aktiebolag den 6 juli 2020. Bolagets besöksadress är Rugvænget 5, DK-6823 Ansager, Dan-
mark. Styrelsen har sitt säte i Ansager, Danmark. Bolagets VD är Jeppe Krog Rasmussen sedan 2018.

DanCann Pharma är ett danskt biofarmaceutiskt företag som drivs av cannabinoider. DanCann Pharma 
är ett vertikalt integrerat, licensierat produktions- och distributionsbolag. Företaget fokuserar på att 
upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya terapeutiska cannabinoider inom ett brett spek-
trum av sjukdomsområden, dedikerade till kommersialisering av innovativa receptbelagda produkter 
riktade mot den europeiska marknaden.

DanCann Pharma kontrolleras varken direkt eller indirekt av någon eller några aktieägare. Följande tabell 
illustrerar Bolagets huvudägare. Styrelsen informerar om att det inte finns några aktieägaravtal eller 
andra avtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till att ha gemensamt inflytande över Bolaget.

Part Antal aktier Andel röster och kapital (%)

Jeppe Krog Rasmussen (genom Xignotus Capital 
ApS, ett helägt bolag) 5 747 023 20.19

Totalt 5 747 023 20.19

Andra aktieägare (mindre än 5 % vardera) 22 721 266 79.81

Totalt 28 468 289 100



DANCANN PHARMA PROSPECTUS DANCANN PHARMA PROSPECTUS 

PAGE 3 / 7

OCTOBER 2022 OCTOBER 2022

PAGE 2 / 7

En del av DanCann Pharmas verksamhet är att genomföra de kliniska prövningarna och studierna 
genom partnerskap. För närvarande har DanCann Pharma två kandidater i steg två och det finns en risk 
att dessa två inte kommer att klara hela processen. Bolaget investerar pengar och tid i dessa kliniska 
prövningar och studier och om kandidaterna inte tar sig igenom hela processen kommer de endast att 
vara som kostnad för Bolaget och kommer följaktligen inte att bidra till DanCann Pharmas förmåga att 
generera intäkter i framtiden.

DanCann Pharma bedömer sannolikheten för att risken uppstår som medelhög. Om risken skulle real-
iseras bedömer DanCann Pharma att den potentiella negativa påverkan är hög.

Finansiering och kapitalbehov
DanCann Pharma är inte lönsamt och har ådragit sig förluster varje år sedan starten och räkenskapsåret 
2021 var det första året bolaget hade intäkter. DanCann Pharmas framtidsplaner medför betydan-
de kostnader för DanCann Pharma. Om DanCann Pharma inte tillförs minst cirka 12 miljoner DKK i 
Unitemissionen (cirka 42 procent av Erbjudandet) och samtliga alternativa finansieringsmöjligheter 
uteblir finns det en risk att DanCann Pharma måste revidera utvecklingsplanerna väsentligt, vilket föl-
jaktligen kan försena eller tillfälligt stoppa utvecklingen av DanCann Pharmas verksamhet.

Det finns en risk att förseningar i DanCann Pharmas kliniska prövningar, kontrollerade studier och/eller 
produktutveckling kommer att resultera i ett försenat marknadsgenombrott och därmed kassaflöde 
genereras senare än väntat. Att fördröja marknadsgenombrott på tillväxtmarknader kan leda till lägre in-
täkter för Bolaget, vilket kan innebära att Bolaget når ett nollresultat senare än planerat. Det finns därför 
en risk att DanCann Pharmas mål avseende marknadspenetration och försäljning inte uppnås inom den 
fastställda tidsramen och att det tar längre tid än planerat att nå de fastställda milstolparna.

DanCann Pharma kan komma att behöva ytterligare kapital i framtiden och det finns en risk att sådant 
kapital inte kan anskaffas (se avsnittet “Working capital statement”). På sikt finns det en risk att Bolaget 
går i konkurs om samtliga finansieringsalternativ misslyckas. Det finns således en risk att investerare 
förlorar hela sin investering i Bolaget om Bolaget går i konkurs.

DanCann Pharma bedömer sannolikheten för att risken uppstår som medelhög. Om risken skulle real-
iseras bedömer DanCann Pharma att den potentiella negativa påverkan är hög.

Slutliga tillstånd och godkännanden från danska läkemedelsmyndigheten
På grund av datumet för godkännandet av Prospektet har DanCann Pharma inte alla nödvändiga 
licenser som behövs för att genomföra sin verksamhet. För att kunna marknadsföra och sälja medicinsk 
cannabis måste tillstånd erhållas från danska läkemedelsverket (DMA). DanCann Pharma är licensier-
at enligt utvecklingsprogrammet (se definitionen under avsnittet “Definitions”), från vilket DanCann 
Pharma kan utveckla sina produktionsanläggningar, procedurer och dess odling och produktion av 
medicinsk cannabis. För att kunna importera och/eller producera medicinsk cannabis som kommer att 
finnas tillgänglig för recept måste DanCann Pharma dock vara licensierat enligt pilotprogrammet (se 
definitionen under avsnittet “Definitions”). 

DanCann Pharma avser att erhålla licens enligt pilotprogrammet och att utveckla sin verksamhet med 
anläggningar för tillverkning av medicinsk cannabis. Vidare måste DanCann Pharmas tillverkade pro-
dukter genomgå en godkännandeprocess av DMA innan försäljning och/eller export kan påbörjas. Det 
finns en risk att DanCann Pharma inte erhåller nödvändiga tillstånd från DMA utan att göra justeringar 
i ansökan och/eller Bolagets tillverkade produkter. Om justeringar behövs kommer det att innebära 
att tillståndsprocessen försenas och blir dyrare. Detta utgör en risk för Bolagets förmåga att generera 
intäkter tillfälligt, vilket skulle påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. I värsta fall är 
det fastställt att Bolaget inte kommer att kunna erhålla nödvändiga tillstånd, vilket skulle påverka Bo-
lagets förmåga att generera intäkter permanent och innebära att Bolaget inte kan bedriva sin planerade 
verksamhet.

DanCann Pharma bedömer sannolikheten för att risken uppstår som låg. Om risken skulle realiseras 
bedömer DanCann Pharma att den potentiella negativa påverkan är hög.

AVSNITT 2 – Nyckelinformation om emittenten

2.2 Vilken är den viktigaste 
finansiella informationen 
om emittenten?

Den finansiella information som införlivas i detta Prospekt genom hänvisning inkluderar koncernredo-
visningarna för räkenskapsåren 2020 och 2021 och delårsrapporter avseende räkenskapsperioden 1 
januari 2022 till 30 juni 2022, med jämförande konton för perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021, vilka 
har upprättats i enlighet med bestämmelserna i den danska årsredovisningslagen som reglerar företag 
av rapporteringsklass C.

Koncernens resultaträkning

DKK 1 000
2022-01-01

- 2022-06-30
Unaudited

2021-01-01
- 2021-06-30

Unaudited

2021-01-01
- 2021-12-31

Audited

2020-01-01
- 2020-12-31

Audited

Nettointäkter 2 037 - 874 -

Bruttoförlust 4 020 2 909 6 494 2 835

Rörelseförlust 9 304 6 362 14 508 5 871

Koncernens balansräkning

DKK 1 000 2022-06-30
Unaudited

2021-06-30
Unaudited

2021-12-31
Audited

2020-12-31
Audited

Anläggningstillgångar 54 953 31 978 51 343 19 984

Omsättningstillgångar 13 038 12 899 17 651 29 567

Tillgångar totalt 67 991 44 877 68 994 49 551

Eget kapital 54 386 39 739 53 370 44 325

Skulder 13 605 3 786 14 650 3 889

Eget kapital &skulder 
totalt 67 991 44 877 68 944 49 551

Koncernens kassaflödesanalys

DKK 1 000
2022-01-01

- 2022-06-30
Unaudited

2021-01-01
- 2021-06-30

Unaudited

2021-01-01
- 2021-12-31

Audited

2020-01-01
- 2020-12-31

Audited

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten -6 764 -3 286 -11 985 -7 662

Kassaflöde från invester-
ingsverksamheten -4 717 -12 223 -32 248 -19 072

Kassaflöde från finansier-
ingsverksamheten 9 548 23 30 637 47 997

Förändringar i likvida 
medel -1 933 -15 532 -13 596 21 332

2.3 Vilka är de viktigaste 
riskerna som är specifika 
för emittenten?

Kliniska prövningar och studier
Kliniska prövningar och läkemedelsindustrin är förknippade med en stor osäkerhet. Eftersom cannabis 
och cannabinoider är ett nytt medicinskt område och tidigare varit stigmatiserat finns det otillräckliga 
data och forskning på området, vilket gör det svårare att förutsäga resultatet av kliniska prövningar och 
studier samt sannolikheten för framgång. 

Osäkerheten är till stor del kopplad till riskerna relaterade till förseningar i vissa processer och utfallet av 
resultaten. Det finns en risk att resultaten från DanCann Pharmas partners och dess kliniska prövningar 
inte matchar resultaten i mer omfattande pågående studier av produktportföljen och pipelinen, vilket 
därmed indikerar otillräcklig säkerhet och effektivitet. Detta kan påverka Bolagets förmåga att lansera 
sina läkemedelsprodukter. Därutöver kan det leda till försenade lanseringar av Bolagets produkter, vilket 
skulle påverka DanCann Pharmas förmåga att generera intäkter och därmed skada Bolagets finansiella 
ställning under en period. Det finns därför en risk att det potentiella utfallet av de kliniska prövningarna 
kan bli oönskat, vilket kan innebära att DanCann Pharma och dess partners behöver ompröva formuler-
ingarna och utformningen av produkterna.
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3.4 Vilka är de viktigaste 
riskerna som är 
specifika för värde-
papperen?

Aktiekursutveckling, volatilitet och likviditet
Befintliga och presumtiva aktieägare bör överväga att en investering i DanCann Pharma är förenat med 
risker och att det inte kan förutsägas om aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Detta medför 
en risk för att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital i Bolaget. DanCann 
Pharmas aktiekurs har historiskt varit volatil och kan komma att fortsätta fluktuera till följd av bland 
annat intäktsvariationer i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna ekonomiska läget och förändringar 
i aktiemarknadens intresse för DanCann Pharma och dess aktier. Begränsad likviditet i aktierna kan 
också bidra till att förstärka sådana svängningar i aktiekursen.

Den genomsnittliga omsättningen per handelsdag i DanCann Pharmas aktie under perioden 1 januari 
– 31 augusti 2022 uppgick till 315 142,2 DKK per dag. Genomsnittlig stängningskurs per handelsdag i 
DanCann Pharmas aktie under samma period uppgick till 3.,45 DKK per aktie, med den lägsta stäng-
ningskursen uppgående till 1,00 DKK per aktie och den högsta stängningskursen uppgående till 6,78 
DKK per aktie.

Aktiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som helt eller delvis ligger utanför Dan-
Cann Pharmas kontroll. En investering i DanCann Pharma bör därför föregås av en noggrann analys av 
Bolaget, dess konkurrenter, allmän information om branschen, den allmänna ekonomiska situationen 
och annan relevant information. Det finns en risk att aktier i Bolaget inte kan säljas till ett för aktieägaren 
acceptabelt pris vid varje given tidpunkt.

DanCann Pharma bedömer sannolikheten för att risken uppstår som hög. Om risken skulle realiseras 
anser DanCann Pharma att den potentiella negativa påverkan är medelhög.

Teckningsoptioner
Vid Emissionen av Units består instrumentet av s.k. units, vilka var och en består av tio (10) Nya Aktier 
och sex (6) Nya Teckningsoptioner. Varje Ny Teckningsoption medför rätt att teckna en nyemitterad 
aktie i Bolaget till ett förutbestämt pris under en viss period i framtiden. De Nya Teckningsoptionerna 
kan överlåtas och avses tas upp till handel på Spotlight.

Kursutvecklingen för Bolagets aktier kan komma att påverka handeln med De Nya Teckningsop-
tionerna. De Nya Teckningsoptionerna har endast ett värde om teckningskursen för de nyemitterade 
aktierna i framtiden är lägre än marknadspriset på Bolagets aktier vid teckningstillfället. Detta innebär 
att sannolikheten för att de Nya Teckningsoptionerna kan förlora hela sitt värde är större än exempelvis 
aktier i Bolaget. Det finns således en risk att de Nya Teckningsoptionerna inte kommer att öka i värde 
eller att de inte representerar ett värde vid den tidpunkt de löper ut. Det finns också en risk att likvid-
iteten i handeln med dessa Nya Teckningsoptioner inte är tillräckligt god för att de ska kunna säljas på 
för innehavarna tillfredsställande villkor.

För det fall teckningskursen överstiger marknadspriset på Bolagets aktier vid teckningstillfället finns 
risk för att de Nya Teckningsoptionerna inte utnyttjas, vilket skulle innebära att DanCann Pharma inte 
tillförs ytterligare kapital och skulle påverka Bolagets finansiella situation.

DanCann Pharma bedömer sannolikheten för att risken uppstår som medelhög. Om risken skulle real-
iseras bedömer DanCann Pharma att den potentiella negativa påverkan är hög.

Psykologiska faktorer
Det finns en risk att värdepappersmarknaden påverkas av fysiska faktorer, såsom trender, rykten och 
reaktioner på nyheter och händelser, som inte är direkt relaterade till Bolagets verksamhet. Eftersom 
DanCann Pharma är verksamt inom medicinsk cannabis, som i vissa fall påverkas av ett relativt stort 
antal faktorer, såsom politiska, etiska och regulatoriska, kan Bolaget utsättas för en högre grad av risk 
och därmed bli offer för trender och rykten som potentiellt kan generera större psykologisk sårbarhet 
för Bolaget. Det finns med andra ord en risk att DanCann Pharma är mer exponerat för människors 
allmänna åsikter, trender och rykten än bolag verksamma inom mer traditionella affärsområden. 

Det finns en risk att psykologiska faktorer och dess efterföljande effekter på prisutvecklingen kommer 
att påverka marknadspriset på DanCann Pharmas Aktier negativt. En lägre aktiekurs kan medföra 
svårigheter för Bolaget att anskaffa ytterligare kapital på förmånliga villkor i framtiden. 

Det finns därför en risk att Bolagets aktiekurs påverkas i större utsträckning på grund av psykologiska 
faktorer än värdepapper i bolag som också är upptagna till handel men verksamma inom mer traditio-
nella affärsområden.

DanCann Pharma bedömer sannolikheten för att risken uppstår som hög. Om risken skulle realiseras 
anser DanCann Pharma att den potentiella negativa påverkan är medelhög.

AVSNITT 3 – Nyckelinformation om värdepapperen

3.1 Vilka är huvuddragen i 
värdepapperen?

Värdepapperens typ, kategori och isin
DanCann Pharmas Nya Aktier och Nya Teckningsoptioner i Unitemissionen tas upp till handel på Spot-
light. Det finns endast ett aktieslag i DanCann Pharma. En (1) Unit består av tio (10) Nya Aktier och sex 
(sex) Teckningsoptioner av serie TO2. ISIN-koden för aktierna är DK0061410487 och ISIN-koden för 
de Nya Teckningsoptionerna är DK0061927266.

Valuta, nominellt värde och antal aktier
DanCann Pharma har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt betalda. De Nya 
Aktierna och De Nya Teckningsoptionerna är denominerade i DKK. Före Emissionen av Units uppgår 
DanCann Pharmas registrerade aktiekapital till 1 067 560,8375 DKK fördelat på 28 468 289 aktier. Varje 
aktie har ett nominellt värde på 0,0375 DKK. De Nya Aktierna i Bolaget emitteras enligt dansk lag.

Rättigheter som är knutna till värdepapperen
Alla rättigheter som är knutna till de Nya Aktierna läggs till den som är registrerad i aktieboken som förs 
av VP Securities A/S (“VP”). De Nya Aktierna kommer att ha samma rättigheter som De Befintliga Aktier-
na. Rösträtterna innefattar rösträtt, rätt att erhålla utdelning, rätt att ta del av likviden vid upplösning eller 
likvidation av Bolaget samt företrädesrätt i samband med emission av nya/tillkommande teckningsop-
tioner, konvertibler och aktier genom kontantinsats.

DanCann Pharma är ett tillväxtbolag och har sedan bildandet inte lämnat utdelning till aktieägarna. Bo-
laget har inte heller någon utdelningspolicy. Styrelsen i DanCann Pharma avser att finansiera utveckling, 
verksamhet och tillväxt med möjliga vinster. Eventuella framtida utdelningar, och storleken på sådana, 
är bland annat beroende av Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, rörelsekapitalbehov och 
likviditet.

Vid utdelning medför samtliga aktier i Bolaget lika stor rätt till utdelning. Utdelning på de Nya Aktier 
som nyemitteras i Emissionen av Units enligt beskrivningen i detta Prospekt kommer att utbetalas på 
avstämningsdagen för den utdelning som kan inträffa efter registreringen av de Nya Aktierna i den av 
VP förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad karaktär. Rätt till utdelning gäller för investera-
re som är registrerade som aktieägare i DanCann Pharma på avstämningsdagen för utdelning. Det finns 
inga befintliga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Dan-
mark, och utbetalning av eventuell utdelning är avsedd att ske via VP på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Danmark. Utdelning tillfaller DanCann Pharma, om den inte har begärts av Aktieägaren inom 
tio år efter utdelningsbeskedet.

I händelse av bolagets insolvens, likvidation eller upplösning har de nya aktierna samma företräde som 
de befintliga aktierna, inklusive med avseende på eventuellt överskott. I händelse av insolvens, likvida-
tion eller upplösningsförfaranden i bolaget kommer bolagets borgenärer att tillgodoses i enlighet med 
den danska insolvenslagen, och endast om alla borgenärer betalas i sin helhet delas eventuellt alltför 
stort överskott till aktieägarna pro rata i enlighet med aktieägarnas ägarandel.

Värdepapperens överlåtbarhet
Det finns inga begränsningar för överlåtelse av aktierna eller teckningsoptionerna, förutom det lock-
up-avtal som beskrivs under avsnittet “Lock-up-avtal”.

3.2 Var kommer värdepap-
peren att handlas? 

Aktierna i DanCann Pharma handlas på Spotlight, en multilateral handelsplattform (MTF). De Nya Ak-
tierna och De Nya Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Spotlight vid registrering av 
Unitemissionen.

3.3 Finns det någon garanti 
kopplad till värdepappe-
ren? 

Säkerheterna täcks inte av garantier.
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4.2 Varför tas detta EU-till-
växtprospekt fram?

Motiv till erbjudandet
Enligt DanCann Pharmas bedömning är det befintliga rörelsekapitalet, som är avsett att finansiera ut-
vecklingen av verksamheten, inte tillräckligt för nuvarande behov Därför har DanCann Pharma beslutat 
att besluta om Emission av Units enligt detta Prospekt.

Användning av emissionslikviden
Likviden från Erbjudandet kommer att användas för att stärka Bolagets kapitalbas och kapitalresurser 
för att genomföra Bolagets strategi och mål. Intäkterna från emissionen av Units kommer att göra det 
möjligt för Bolaget att slutföra sin verksamhet i enlighet med sin vägledning när det gäller att erhålla 
nödvändiga tillstånd från DMA och godkännande av BP1, och därefter också slutföra kommersialiserin-
gen av sin framtida produktportfölj bestående av följande skyddade varumärken genom Europeiska 
unionens immaterialrättsmyndighets registreringsbevis:  Tetracanoid®, Bidiocanoid®, Mixcanoid®, 
Varincanoid® och Bigerolcanoid®. Dessutom siktar DanCann Pharma på att accelerera och utöka sin 
produktportfölj av importerad medicinsk cannabis och cannabinoidbaserade läkemedel och läkemedel.
Bolaget avser att använda emissionslikviden enligt följande:

Initial emission – CIRKA 23 miljoner DKK (NETTOLIKVID):
• Operation costs: approximately 55 percent
• Slutförande av processen för EU-GMP
• Slutföra utvecklingen av den interna produktportföljen
• Vidareutveckling av produktportföljen: cirka 20 procent
• Återbetalning av lån: cirka 25 procent

Nya teckningsoptioner – cirka 0,95–32,3 miljoner dkk (nettolikvid):29

Vid fullt utnyttjande av de Nya Teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 1–34,2 miljoner 
DKK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. 
• Skalning av produktionen: cirka 70 procent
• Återbetalning av utestående skuldförbindelser: cirka 30 procent

Rörelsekapital
Enligt Bolagets bedömning är det befintliga rörelsekapitalet avsett att finansiera den 12 månader långa 
utvecklingen av verksamheten och Bolagets tillväxtplan inte tillräckligt för de nuvarande behoven per 
Prospektdagen. Underskottet uppgår till cirka 15 miljoner DKK.  Ett behov av ytterligare rörelsekapi-
tal förväntas uppstå i december 2023. För att förse Bolaget med rörelsekapital genomför DanCann 
Pharma en Emission av Units som kan tillföra Bolaget maximalt 28,5 miljoner DKK (efter ersättning till 
bryggfinansiärer och emissionskostnader men inklusive bryggfinansiering om cirka 15,2 miljoner DKK). 
För det fall det kommande Erbjudandet fulltecknas bedömer Bolaget att likviden kommer att finansiera 
DanCann Pharmas tillväxtplan fram till december 2023.

För att anskaffa tillräckligt rörelsekapital för att kunna bedriva sin verksamhet i önskvärd takt under 
minst tolv månader framåt krävs att Bolaget tillförs minst cirka 12 miljoner DKKgenom den Initiala emis-
sionen av Units som beskrivs i detta Prospekt. DanCann Pharma har per dagen för Prospektet säkrat 
totalt cirka 21,9 miljoner DKK (före transaktionsrelaterade kostnader) genom teckningsförbindelser 
och garantiåtaganden, vilket motsvarar cirka 77 procent av den initiala emissionsvolymen och därmed 
säkrat tillräckligt med rörelsekapital utöver de kommande 12 månaderna. Om Bolaget inte tar in ovan 
nämnda kapital efter finansiering av emissionskostnader kommer Bolaget att undersöka alternativa 
finansieringsalternativ såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med 
en eller flera partners eller bedriva verksamheten till en lägre takt än förväntat, till dess att ytterligare ka-
pital kan anskaffas. På sikt finns det en risk att Bolaget, om alla finansieringsmöjligheter och försäljningar 
misslyckas, ansöker om konkurs.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER
Alexander Schoeneck, styrelseledamot i DanCann Pharma, är också styrelseledamot i Corpura.
DanCann Pharma har ingått avtal om teckningsförbindelser och garantiåtaganden med ett antal exter-
na investerare, befintliga aktieägare och styrelseledamöter.

DanCann Pharma har ingått garantiavtal med ett antal externa investerare och befintliga aktieägare.
Utöver vad som har sagts ovan finns det inga intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- och till-
synsorgan, och inte heller med andra personer i ledande befattningar inom DanCann Pharma. Därutöver 
finns inga andra fysiska eller juridiska personer som är involverade i Emissionen av Units som har finan-
siella eller andra relevanta intressen i DanCann Pharma.

29 Den avsedda användningen av likviden från utnyttjandet av teckningsoptionerna förutsätter att samtliga teckningsoptioner tecknas 
     och utnyttjas.

AVSNITT 4 – nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten

4.1 Under vilka villkor och 
vilken tidsplan kan jag 
investera i detta värde-
papper?

Erbjudandet
Befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare i Sverige och Danmark bjuds härmed 
in till att teckna units i Bolaget under perioden 31 oktober 2022 till 11 november 2022. Bolagets styrelse 
beslutade den 21 oktober 2022, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 20 
september 2022, att genomföra Emission av Units och att öka aktiekapitalet med högst 1 779 267,750 
DKK genom nyemission av högst 47 447 140 Nya Aktier, var och en med ett nominellt värde om 0,0375 
DKK, samt emittera högst 28 468 284 Tecknings¬optioner. Den maximala emissionslikviden vid Units 
uppgår till högst cirka 28,5 miljoner DKK. Kostnaden för den initiala Emissionen av Units uppgår till cirka 
6 miljoner DKK. Kostnaden för fullt utnyttjande av de Nya Teckningsoptionerna uppgår till cirka 0,15–1,9 
miljoner DKK.

Högst 4 744 714 units kommer att emitteras och teckningskursen i emissionen kommer att vara 6,00 
DKK per unit. En (1) unit består av tio (10) Nya Aktier och sex (6) Nya Teckningsoptioner, utgivna ve-
derlagsfritt. En (1) Ny Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget för Teckningsoptionens 
Lösenpris under Teckningsoptionens Utnyttjandeperiod.

Prenumerationspris
Teckningskursen är 6,00 DKK per unit.  DanCann Pharma kommer inte att ta ut några avgifter av inves-
terare för att teckna Erbjudandet, men en mäklaravgift kan förekomma.

Teckningstiden
Teckningsperioden för units inleds den 31 oktober 2022 kl. 9.00 CET och avslutas den 11 november 
2022 kl. 17.00 CET.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
DanCann Pharma har i augusti 2022 erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 21,9 
miljoner DKK, vilket motsvarar cirka 77 procent av den initiala emissionsvolymen, varav cirka 2,3 miljoner 
DKK utgörs av teckningsförbindelser och cirka 19,6 miljoner DKK utgörs av garantiåtaganden.

Nya teckningsoptioner 
En (1) Ny Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny Aktie under utnyttjandeperioden för New 
Warrants, som kommer att äga rum från och med den 16 maj 2023 till och med den 31 maj 2023.  
Lösenpriset för de Nya Teckningsoptionerna kommer att vara 70 procent av den volymvägda gen-
omsnittskursen under perioden om tio handelsdagar fram till men exklusive den andra handelsdagen 
före den första dagen av utnyttjandeperioden för de Nya Teckningsoptionerna. Lösenpriset för de Nya 
Teckningsoptionerna får dock inte understiga kvotvärdet, det vill säga 0,0375 DKK, eller överstiga 1,20 
DKK per aktie.  Om samtliga Nya Teckningsoptioner utnyttjas under denna period kommer Bolaget att 
tillföras ytterligare cirka 1–34,2 miljoner DKK före emissionskostnader. 

Offentliggörande av utfallet av emissionen
Utfallet av Erbjudandet kommer att kommuniceras i ett pressmeddelande från bolaget som förväntas 
offentliggöras via Spotlight senast tre handelsdagar efter teckningsperiodens utgång och som därför 
förväntas offentliggöras den 16 november 2022.

Utspädning
Per Prospektdagen hade Bolagets registrerade aktiekapital ett nominellt värde om 1 067 560,8375 DKK 
fördelat på 28 468 289 Befintliga Aktier med ett nominellt värde om 0,037500 DKK. Alla Befintliga Aktier 
emitteras och betalas fullt ut, och varje Befintlig Aktie representerar 1 röst. Vid emission av andelarna 
kan andelen av ägandet i de Befintliga Aktieägarna komma att minskas. Om de Befintliga Aktieägarna 
avstår från att utnyttja företrädesrätt som tilldelats dem i samband med Erbjudandet kommer varje 
Befintlig Aktieägares ägande att spädas ut med cirka 62,50 procent. Om de Befintliga Aktieägarna väljer 
att delvis utnyttja de företrädesrätter som tilldelats dem kommer utspädningstakten att uppgå till mel-
lan 0 och 62,5 procent beroende på utnyttjandet. Om de Befintliga Aktieägarna utnyttjar sin företrädes-
rätt till fullo kommer de inte att spädas ut.

Emissionskostnader
Den totala kostnaden för den initiala delen av Unitemissionen uppgår till cirka 5,4 miljoner DKK, vilket 
motsvarar cirka 19 procent av den initiala emissionsvolymen. Givet en full teckningsgrad av teckning-
soptionerna serie TO2 uppgår kostnaden till cirka 0,15–1,8 miljoner DKK, motsvarande cirka 5,3–14,4 
procent av teckningsoptionernas emissionsvolym. Den totala kostnaden uppgår därmed till cirka 
5,5–7,2 miljoner DKK, vilket motsvarar cirka 12–19 procent av den totala emissionsvolymen.

Potential payable fees
Eventuella avgifter som ska betalas
Clearing och avveckling sker inom ramen för VP:s system i Danmark. Detta kan innebära att banker och 
chefer som inte är medlemmar i VP i Danmark kan komma att ta ut en administrativ avgift för teckning 
i DanCann Pharmas nyemission av Units. Därutöver kan arvode, i form av förmedlingsavgift, tas ut för 
handel med DanCann Pharmas Aktie och/eller teckningsoptioner.


