INVESTERARBREV SEPTEMBER 2022
Hösten har kommit till Lund och kvällarna blir allt mörkare. Extra kul är det då att detta nyhetsbrev är fyllt
av glada nyheter! Vi har genomfört det planerade namnbytet till Neola Medical AB, efter beslut på bolagsstämman i maj, och därmed även implementerat en ny grafisk profil och hemsida (www.neolamedical.se).
På bolagsstämman i maj valdes dessutom tre nya styrelseledamöter in i styrelsen; Anders Weilandt, Tommy
Hedberg och Mattias Lundin, som presenteras ytterligare i detta investerarbrev.
En annan glädjande nyhet är att vi har förvärvat strategiska IP-rättigheter för den integrerade elektronikplattformen i Neola®. Genom förvärvet har vi säkrat samtliga relevanta IP-tillgångar för Neola® och förbereder
ytterligare för internationell tillväxt, där USA står i fokus som vår viktigaste framtida marknad. Att skapa ett
starkt lokalt nätverk och en djup förståelse för den amerikanska marknaden är viktigt i det förberedande
arbetet inför marknadslansering och det var därför givande att vi fick medverka i det amerikanska acceleratorprogrammet FAST anordnat av California Life Sciences i San Fransisco.
Vi har även nått en betydande milstolpe i och med att positiva resultat från den stora kliniska studien NIOMI
vid University Cork College på Irland presenterades för första gången. Kliniska resultat är avgörande för en
framgångsrik kommersialisering och därför var det betydelsefullt att resultaten från de första 50 av totalt 100
nyfödda spädbarnen bekräftar att teknologin fungerar väl för mätning av nyfödda barns lungor. Detta stärker
vår uppfattning avseende Neola®s framtid inom den neonatala intensivvården och i en intervju i detta nyhetsbrev berättar vår nya Clinical Manager, PhD MD Tetiana Kovtiukh, mer om sin syn på potentialen och även om sin bakgrund inom neonatologi från Ukraina.
Vi fortsätter blicka framåt och styrelsen har i september beslutat,
villkorat av godkännande av extra bolagsstämma, om en företrädesemission som syftar till att finansiera den fortsatta utveckling av
Neola®. Mellan den 4–18 oktober 2022 inbjuds aktieägare att delta i
företrädesemissionen, och det är glädjande att ett flertal befintliga
aktieägare redan har lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden och därmed finns med på vår tillväxtresa.
Trevlig läsning!

Hanna Sjöström

Hanna Sjöström,
CEO Neola Medical

NYHETER NEOLA MEDICAL
Positiva resultat från de 50 första nyfödda
spädbarnen som medverkar i den kliniska
studien NIOMI där Neola® används.

Beviljat bidrag från Vinnova, inom innovationsprogrammet Medtech4health, för att
utveckla en prisstrategi för den amerikanska
marknaden.

Namnbyte till Neola Medical AB har genomförts och bolaget handlas nu med den nya
tickern NEOLA.

På årsstämman i maj 2022 valdes ny styrelse
in som bidrar till ett förstärkt kommersialiseringsfokus.

Styrelsen i Neola Medical beslutade i september om en företrädesemission om cirka
55 MSEK villkorat av godkännande av en extra
bolagsstämma 27e september.

Positiva resultat från de
första nyfödda spädbarnen
i NIOMI-studien
Förra året inledde University Cork College en klinisk
studie, NIOMI (Non-Invasive Lung Oxygen Monitoring
in Term Infants), för att undersöka möjligheten att ge
realtidsinformation om lungfunktionen hos nyfödda
barn med Neola®. Resultat och slutsatser från de
första 50 nyfödda spädbarnen som deltar i den pågående studien presenterades i maj 2022 vid OPTICA
Biophotonic Congress: Biomedical Optics i Florida,
USA. Resultaten från den kliniska studien bekräftar
att teknologin fungerar väl för mätningar på nyfödda
barns lungor.
”Det här systemet har potential att avsevärt förändra sättet på vilket vi övervakar spädbarn inom den
neonatala intensivvården, särskilt för tidigt födda spädbarn och fullgångna spädbarn som erhåller mekanisk ventilation”, säger Professor Eugene
Dempsey, Professor i neonatologi vid UCC, klinisk
ledare för neonatalforskning och ansvarig prövare
vid INFANT Research Centre.

Företrädesemission om ca
55 MSEK, villkorat av extra
bolagsstämma
Styrelsen i Neola Medical AB beslutade att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen syftar till att finansiera Bolagets
fortsatta utveckling av Neola®, vilket bland annat
innefattar tekniska och kliniska valideringsstudier, regulatoriska processer, övriga kommersiella
förberedelser inför marknadslansering i USA och
Europa samt fortsatt arbete med att stärka patentportföljen. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av en extra
bolagsstämma, som är planerad att hållas den 27
september 2022. Företrädesemissionen omfattas
till cirka 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

Nyckelfakta
• Publicering av prospekt 27 september.
• Teckningsperioden löper från och med den 4
oktober till och med den 18 oktober 2022.
• Teckningskursen har fastställts till 1,30 SEK per
aktie.
• Företrädesemissionen omfattar högst 42 099
960 nya aktier.
• Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 30 september 2022. Sista dagen för handel i Bolagets
aktier med rätt att erhålla teckningsrätter är 28
september 2022 och första dagen för handel i
Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 29 september 2022.
• För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning
av två (2) nya aktier.
• Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den
4 oktober till och med den 13 oktober 2022.

NYHETER NEOLA MEDICAL
Medverkan i acceleratorprogrammet FAST av
California Life Sciences i San Fransisco.

Förvärv av IP-rättigheter
från Beamonics AB

Patent beviljat i Sverige för teknisk metod
och utrustning som ger förbättrad noggrannhet.

Neola Medical AB har förvärvat IP-rättigheter från
utvecklingspartnern Beamonics AB avseende den
elektronikplattform som är integrerad i bolagets
medicintekniska produkt för kontinuerlig lungövervakning, Neola®. Förvärvet innebär att Neola
Medical nu kontrollerar samtlig IP för betydelsefulla delar av produkten.

Vd Hanna Sjöström presenterade bolagets
senaste utveckling på Redeye Medtech & Diagnostics seminarium, kan ses här.

I augusti välkomnade vi Magnus Johnsson som
Director Quality Assurance & Regulatory Affairs
och i september Tetiana Kovtiukh som Clinical
Manager, se intervju på sida 5.

Största ägaren ANMIRO AB ökade kraftigt sitt
innehav i Neola Medical och kontrollerar nu
18,44% av bolaget.

Förvärv av strategiska IP-rättigheter från Beamonics AB avseende elektronikplattform.

Största ägaren ökar kraftigt
sitt innehav i Neola Medical
Bolagets största ägare ANMIRO AB stärkte i augusti
2022 sin ägarposition ytterligare genom förvärv av
drygt 1 miljon aktier från Abraxas Holding AB. ANMIRO
kontrollerar därmed 18,44% procent av aktierna i Neola Medical. ANMIRO har en lång erfarenhet av att bygga bolag med ett starkt fokus på kommersialisering,
och har ett värdefullt nätverk med stark kompetens
som kan vara till stor nytta för Neola Medical.
Kort om ANMIRO AB
ANMIRO AB ägs av affärsmännen Anders Pettersson,
Mikael Hägg och Roland Schylit. De har en lång erfarenhet av investeringar i tillväxtbolag, bolagsbyggande och ett brett internationellt nätverk.

Nytt namn och ny ticker

Namnbytet till Neola Medical AB har registrerats
hos Bolagsverket och bolaget handlas nu med
den nya tickersymbolen NEOLA på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market.
Syftet med namnbytet är att bättre kunna ta internationell position i medtech-branschen och förtydliga fokus på för tidigt födda barn, det vill säga
neonatal intensivvård. Det nya namnet är direkt
kopplat till bolagets produkt Neola, som används
för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för
tidigt födda barn. Namnet är internationellt gångbart och har redan ett brett varumärkesskydd.
Strategiskt innebär det även att bolaget fokuserar
på att ta marknadsposition inom neonatal intensivvård.

Acceleratorprogram i USA
I juni 2022 medverkade vd Hanna Sjöström i årets upplaga av acceleratorprogrammet FAST, som drivs av California Life Sciences. För att ge nordiska Life Science
startups möjligheten att hitta potentiella partners i en
av världens mest innovativa regioner är detta ett samarbete med The Nordic Mentor Network for Entrepreneurship (NOME) där Neola Medical deltar. Det sex dagar långa programmet involverade både seminarium om
marknads- och finansieringsmöjligheter i USA och de
amerikanska regelverken och ersättningsmöjligheterna. Dessutom, one-on-one möten med rådgivningsteam med sjukhusdirektörer och amerikanska investerare.

Presentation av Neola Medicals styrelse
När bolaget nu går in i fasen att söka marknadsgodkännande och förbereder för kommersialisering i både Europa och
USA är det av strategisk betydelse att knyta kommersiellt erfarna styrelseledamöter till bolaget. Vid ordinarie bolagsstämma i maj 2022 valdes därför tre nya ledamöter, Anders Weilandt, Tommy Hedberg, och Mattias Lundin, in i styrelsen. Samtliga har stor erfarenhet från bolagsbyggande och internationell försäljning inom medicinteknik. Styrelseordförande Märta Lewander Xu omvaldes som styrelseordförande och Urban Ottosson omvaldes som styrelseledamot.

Nyvalda
Anders Weilandt

Utbildad medicinteknisk elektronikingenjör med en executive MBA
från Copenhagen Business School. Vd för Chordate Medical AB (publ)
samt har ett flertal styrelseuppdrag i olika företag. Anders var tidigare vd för Ascendia MedTech AB, vd för Diabetes Tools Sweden AB samt
styrelseledamot och koncernchef för Stille AB (publ). Han har lång erfarenhet av regulatoriska processer, CE-märkning och internationell
expansion av nya medicintekniska produkter.

Tommy Hedberg

Utbildad kemiteknisk ingenjör med en postgymnasial ekonomiutbildning, och en medicinsk LIF grundutbildning från sin tid hos Janssen
Pharma. Under 1998 – 2014 vd och 2014–2016 styrelseledamot på Atos
Medical, samt ansvarig för marknadsföring och försäljning på Atos
Medical 1990–1998. Tommy har även arbetat på medical device divisionen på Medscand med internationell marknadsföring och försäljning. Innan dess arbetade han 9 år med försäljning och marknadsföring hos Janssen Pharma.

Mattias Lundin
Utbildad marknadsekonom vid IHM Business School i Stockholm med

ett flertal internationella strategi- och ledarskapsutbildningar. Vd på
Lumito AB (publ), och tidigare Vice President Global Sales på CellaVision AB (publ). Mattias har även haft flertalet seniora positioner inom
Arjokoncernen (tidigare Getinge), senast som Vice President Commercial for International Mature Markets. Han har en en stark meritlista när det gäller att bygga framgångsrika team för global expansion
av ny teknologi.

Omvalda

Märta Lewander Xu

Urban Ottosson

INTERVJU MED TETIANA KOVTIUKH

Tetiana Kovtiukh är neonatolog och arbetade senast på
avdelningen för klinisk medicin på Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina. Tetiana tillträdde nyligen
som Clinical Manager för Neola Medical, med ansvar för
klinisk kompatibilitet och kliniskt nätverksbyggande för
bolaget. Vi intervjuade henne i slutet av sommaren 2022.
Du har en klinisk bakgrund med en Ph.D. i neonatologi, kan du
berätta lite mer om dina tidigare erfarenheter?
Jag har studerat pediatrik och neonatologi på Vinnytsia National
Medical University, där jag även tog min PhD inom Neonatologi. Jag
har arbetat med undervisning inom anatomi och patientvård och
senast undervisade jag på Taras Shevchenko National University
of Kyiv, vid avdelningen för klinisk medicin. Där undervisade jag internationella studenter inom bland annat neonatologi, pediatrik
och patientvård. Jag har också erfarenhet från arbete som medicinsk rådgivare, på både AbbVie och Teva där jag hade ett nära
samarbete med både sälj- och marknadsavdelningarna för att
säkerställa att korrekt information nådde marknaden. Jag bidrog
även med vetenskaplig support och genomförde presentationer
och medicinsk träning. Under min tid som medicinsk rådgivare på
AbbVie, arbetade jag bland annat med surfaktant, ett läkemedel
som används inom den neonatala intensivvården, och därmed
också är kopplat till mitt nuvarande arbete på Neola Medical.
Du kommer ursprungligen från Ukraina, hur var det att komma
till Sverige och börja arbeta på Neola Medical?
Jag kom till Sverige i mars 2022 tillsammans med min son. Vi lämnade Ukraina i början av mars och jag började söka jobb omgående. Kort därefter erbjöds jag en fantastik arbetsmöjlighet på
Neola Medical eftersom vd Hanna Sjöström uppmärksammade
min ansökan på LinkedIn. Det var såklart en oväntad förändring
att flytta till Sverige, men jag är glad att jag får arbeta med Neola®, eftersom produkten har en direkt koppling till min bakgrund
inom neonatologi. Jag ser också en stor möjlighet att med denna
medicinteknik uppgradera dagens vård av för tidigt födda barn,
genom att den är en ny typ av icke-invasiv övervakning som är
mindre skadligt för barnet.

På vilket sätt bidrar din kliniska kompetens inom neonatologi
till Neola Medicals fortsatta utveckling?
Min bakgrund som neonatolog och mitt arbete med för tidigt födda barn är starkt kopplat till det jag gör nu, och jag känner därför
att jag verkligen kan nyttja tidigare erfarenheter och bidra till bolagets utveckling. Dessutom har jag tidigare erfarenhet av läkemedelsbolag och deras arbete med kontaktskapande, vilket jag
också anser vara en stor fördel, eftersom jag vet hur denna typ
av bolag arbetar för att ta kontakt med key opinion leaders. Jag
kan därför verkligen dra nytta av blandade erfarenheter i mitt arbete, inte minst när jag medverkar på konferenser och kongresser för att skapa ett större kliniskt kontaktnät för Neola Medical.
Som du själv nämner involverar din roll bland annat att bygga
ett kliniskt nätverk, hur går detta arbete till?
Arbetet med att bygga upp ett nätverk går framför allt ut på att
delta i konferenser och kongresser, både nationellt och internationellt, för att knyta kontakter med key opinion leaders. Jag har
i mina tidigare arbeten haft kontakt med en del key opinions leaders i både Ukraina och Polen och jag kommer därför att bygga
vidare på detta nätverk. Dessutom kommer jag att läsa artiklar
som publiceras inom relevanta områden för att se vilka forskare
som är aktuella just nu.
Vad ser du mest fram emot i din roll på Neola Medical?
Först och främst vill jag poängtera hur glad jag är att vara på just
det här företaget. Jag har fått så väldigt bra kollegor som innebär
ett stort stöd, och det jag ser fram emot mest är möjligheten att
utvecklas professionellt. Jag har fått en fantastisk möjlighet på
Neola Medical i och med att jag får söka ny kunskap genom medicinsk träning och konferenser, och det ser jag verkligen fram
emot.
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Nästa investerarbrev kommer till vintern 2022
Följ oss för löpande uppdateringar på LinkedIn, Facebook och Twitter!

