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Om Gradientech

Precisionsmedicin - för en hållbar värld 
Gradientech är ett svenskt bolag som utvecklar nästa 
generations diagnostik inom infektionsmedicin. 
Målet är att produkterna ska vara banbrytande, skapa 
mervärde och förbättra för hela vårdkedjan kring den 
tidskritiskt och svårt sjuka patienten och samtidigt 
minska vårdkostnader och begränsa utbredningen  
av antibiotikaresistens – ett av vår tids största  
globala hälsohot. 

Gradientechs första diagnostikprodukt QuickMIC® är baserat på 
bolagets patenterade teknik att bygga upp stabila koncentra-
tionsgradienter. QuickMIC®-systemet är det idag snabbaste  
CE-IVD registrerade systemet för att diagnostisera optimal  
antibiotikabehandling av sepsispatienter. 

Bolagets fokus är nu att driva försäljningen av QuickMIC®-system 
tillsammans med ledande distributörer på den europeiska 
marknaden genom att kontinuerligt öka den installerade 
kommersiella basen av instrument. Parallellt pågår utveckling 
och förberedelse för kliniska studier i USA med framtida mål om 
ett FDA-godkännande av QuickMIC®.

QuickMIC® gör skillnad i kampen  
mot antibiotikaresistens
Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande 
globalt hot mot vår hälsa och världsekonomi, och 
står högt upp på WHO:s agenda. Där lyfts behovet 
att prioritera nya diagnostiklösningar som snabbt 
kan guida till rätt behandling och minska  
felanvändning av antibiotika. Gradientech har 
svarat upp mot detta prioriterade globala behov. 
Bolaget avser etablera en ny standard inom 
vården genom att förkorta väntetiden på tidskri-
tiska resultat. QuickMIC® möjliggör snabb, riktad 
behandling vilket minskar felaktig och onödig 
användning av antibiotika och därmed  
spridningen av antibiotikaresistens.
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Sepsis och antibiotikaresistens är globala, tidskritiska 
utmaningar för både individ och samhälle som står 
högt upp på WHO:s agenda. De lyfter behovet att 
prioritera nya diagnostiklösningar som snabbt kan 
guida till riktad behandling och minska felanvänd-
ning av antibiotika. Den globala marknaden för 
antibiotikaresistenstestning av blodprover ökar  
och förväntas nå ett värde om USD 1,38 miljarder  
år 2027.

Var tredje sekund dör någon i världen av sepsis, totalt cirka 11  
miljoner människor varje år och många av dem är barn. Sepsis 
är ofta behandlingsbart, men för varje timme med felaktig eller 
utebliven behandling minskar chansen att överleva dramatiskt. 
Att snabbt avgöra vilken antibiotika som ger bäst effekt för den 
enskilda patienten räddar liv och minskar risken för bestående men. 

Däremot medför den globalt ökande antibiotikaresistensen, 
det vill säga att bakterier har utvecklat motståndskraft mot vissa 
antibiotika och antibiotikan därför inte fungerar, ett ytterligare 
hot vid sepsis. Det här gör att den empiriskt valda antibiotika- 
behandlingen fungerar mer sällan, och det gör behovet av 

snabb diagnostik än större. Med ökande resistens är risken att  
vi i framtiden inte kommer kunna ha antibiotika att tillgå på  
det sätt vi har vant oss vid. 

Med Gradientechs produkter är visionen att kunna nå en  
individanpassad behandling av sepsispatienter, både för den 
enskilda patientens bästa, och för en rationell användning av 
antibiotika för att motverka resistensutvecklingen. Tillsammans 
bidrar detta till en hållbar framtid där antibiotika fortfarande  
är ett behandlingsalternativ.

Genom att använda Gradientechs QuickMIC®-system för antibio-
tikaresistenstestning, i stället för gängse långsammare, mindre 
precisa manuella och instrumentella system för samma ändamål, 
ska sjukhusbaserade mikrobiologlaboratorier på kort tid kunna 
rapportera precisa svar om bakteriers antibiotikaresistens till  
behandlande läkare. Därmed kan antibiotikabehandlingen 
snabbt anpassas på individnivå för att ge patienten möjlighet 
till en optimal behandling. Målet med Gradientechs diagnostik-
lösning är att sepsispatienter ska ha större chans till överlevnad, 
utsättas för mindre biverkningar som följd av sin antibiotika- 
behandling, och behöva kortare vårdtid på sjukhus vilket  
avspeglar sig i lägre vårdkostnader per patient.
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Marknad

Gradientech möter globalt prioriterat behov

De främsta drivkrafterna för marknadstillväxt
1. Den globala höga risken för infektion, däribland sepsis

2. Den ökande förekomsten av antibiotikaresistens

3. Fler myndighetsinitiativ för att bekämpa antibiotikaresistens 
och dess uppkomst

4. Teknologiska framsteg och produktutveckling
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Gradientechs första diagnostikprodukt QuickMIC® är 
det idag snabbaste CE-IVD-registrerade systemet för att 
diagnostisera optimal antibiotikabehandling av sepsis- 
patienter – för bättre och mer individanpassad behandling 
av sepsispatienter, minskade sjukvårdskostnader, och som 
ett bidrag i kampen mot ökad antibiotikaresistens genom 
att säkerställa effektiv användning av antibiotika.

QuickMIC® diagnostiserar vilken antibiotika en sepsispatient bör  
behandlas med, och mot vilka antibiotika patientens bakterier är  
resistenta. Systemet utgår från positiv blodkultur och är avsett för bruk 
på kliniska mikrobiologilaboratorier. Kvantitativa resistensvärden, så 
kallade MIC-värden (Minimum Inhibitory Concentration), erhålls  
inom 2–4 timmar. Detta gör QuickMIC® till det snabbaste certifierade 
AST-systemet (Antibiotic Susceptibility Testing) för sepsisprover på 
marknaden idag. AST-system med provsvar inom 4 timmar klassas som 
ultrasnabba, och vi bedömer att det idag ännu inte finns ett certifierat, 
ultrasnabbt AST-system för sepsisprover på marknaden som är  
jämförbar med vår egna produkt.

QuickMIC®
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antibiotikaresistens
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QuickMIC® kombinerar snabbhet med hög precision 
Traditionella AST-system som är de brukliga på sjukhuslaboratorierna idag är 
kända för att vara både långsamma och mindre precisa i sina resistenssvar. 
Många metoder svarar endast ut känslighetskategorierna, om bakterien är  
resistent eller inte för en antibiotika. För att AST ska ge bästa möjliga patient-
nytta måste svaret ges på kortast möjliga tid, och vara så precist att det kan 
användas för individanpassad behandling. QuickMIC® är med sina 2-4 timmar 
snabbast på marknaden, och uppvisar en variabilitet om cirka 5 procent. Enligt 
Bolagets interna studier har referensmetoden för AST, buljongspädning, cirka 
43 procent variabilitet.  

QuickMIC®-systemet och dess antibiotikapanel för så kallade 
gram-negativa bakterier, registrerades hos Läkemedelsverket 
den 23 maj 2022 enligt IVD direktivet (IVDD). Den 11 augusti 
2022 registrerades lågriskprodukterna (instrument och kit för 
provpreparation) i systemet enligt den nya IVD förordningen 
(IVDR). Därmed får QuickMIC®-systemet marknadsföras inom EU 
och de länder som accepterar CE-märkta diagnostikprodukter 
fram till minst maj 2026 innan högriskprodukterna (antibiotika-
fyllda kassetter och analysmjukvara) behöver ha godkänts av 
Bolagets anmälda organ, BSI. QuickMIC®-instrumentet får idag 
även placeras ut för forsknings- och utvecklingsändamål hos 
externa användare i USA. 

Under tredje kvartalet 2022 tecknades exklusiva distributions- 
avtal med Biomedica och Triolab-gruppen för kommersialisering 
av QuickMIC ® i Österrike, Schweiz, östra Centraleuropa samt 
i Norden och Baltikum. De första QuickMIC®- instrumenten är 
sålda och Gradientech fokuserar nu på marknadsaktiviteter och 
kommersiella studier för att utöka den installerade basen av 
instrument på den europeiska marknaden, samt har påbörjat 
etablering på den amerikanska marknaden. Som ett led i detta 
har Gradientech initierat affärsutvecklingsaktiviteter i USA samt 
förbereder för kliniska studier mot ett FDA-godkännande av 
QuickMIC®-systemet.

QuickMIC®-systemet utmärker sig

   Ultra-snabb AST 
          Resultat inom 2-4 timmar.

   Överlägsen precision  
          Kliniskt tillförlitliga analysresultat.

   Modulärt system  
          Börja mindre, för att sedan skala upp.
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Motiv för erbjudandet
Bolagets fokus är nu att driva försäljningen av  
QuickMIC®-system tillsammans med ledande  
distributörer på den europeiska marknaden  
genom att kontinuerligt öka antalet sålda instru-
ment. Parallellt pågår utveckling och förberedelse 
för kliniska studier i USA med framtida mål om ett 
FDA-godkännande av QuickMIC®.

Bolagets styrelse bedömer att rörelsekapitalet inte är tillräckligt 
för att finansiera Bolagets verksamhet under den kommande 
tolvmånadersperioden. För att kunna genomföra affärsplanen 
och för att finansiera det beräknade underskottet av rörelse- 
kapital för större delen av denna tolvmånadersperiod har Bolaget 
beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Erbjudandet syftar 
till att förstärka Bolagets finansiella ställning för att möjliggöra 
satsningar inom främst sälj- och marknadsföring, produktion av 
marknadsgodkända instrument och tester, produktionsuppskal-
ning, samt förbereda kliniska studier i USA.

Emissionslikviden från Erbjudandet är avsedd att fördelas 
enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan 
genomföras, enligt nedanstående prioriteringsordning: 

1. Genomföra sälj- och marknadsföringsaktiviteter på 
utvalda europeiska marknader för att driva försäljning 
av QuickMIC®-systemet och klinisk utvärdering hos 
potentiella slutkunder – cirka 20 procent av 
emissionsbeloppet

2.  Produktion av instrument och testkit till försäljning och 
studier –  cirka 20 procent av emissionsbeloppet

3. Genomföra referensstudier och kommersiella studier 
på europeiska och amerikanska marknaden för att driva 
försäljning – cirka 10 procent av emissionsbeloppet

4. Utveckla antibiotikapanel ämnad för amerikanska 
marknaden och planera den kliniska studien i USA mot 
en kommande FDA-ansökan – cirka 20 procent av 
emissionsbeloppet

5. Robustifiera QuickMIC®-systemet ytterligare för att 
kontinuerligt minska fail rate hos slutkund – cirka 10 
procent av emissionsbeloppet

6. Etablera processer för ökad produktionskapacitet och 
minskade produktionskostnader per test – cirka 20 
procent av emissionsbeloppet

I det rådande marknadsläget väljer Bolagets styrelse att finan-
siera den kommande tolvmånadersperioden vid två tillfällen. 
Resterande del av det beräknade underskottet den kommande 
tolvmånadersperioden kommer att finansieras genom en  
ytterligare emission under 2023.

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Gradientech cirka 50 
MSEK före kostnader relaterade till Erbjudandet, vilka beräknas 
uppgå till cirka 1 MSEK. Bolaget erhåller således en nettolikvid 
uppgående till cirka 49 MSEK efter emissionskostnader. 

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit 
teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare, inklusive 
medlemmar i Bolagets exekutiva ledning och styrelseledamöter. 
Teckningsåtagandena uppgår till sammanlagt cirka 13,4 MSEK, 
motsvarande cirka 27 procent av Företrädesemissionen.  
Någon ersättning för lämnade teckningsåtaganden utgår inte. 
Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, 
spärrmedel eller garantier.

Emissionslikviden från Erbjudandet är avsedd att fördelas  
enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan  
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Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet omfattar högst 2 457 568 nyemitterade 
aktier motsvarande en emissionslikvid om cirka 50,4 
MSEK före emissionskostnader. 

De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är 
registrerade i den av Euroclear, för Bolagets räkning, förda  
aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande  
till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

Teckningsrätter
För varje aktie i Gradientech på avstämningsdagen erhålls en (1) 
teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter ger innehavaren rätt 
att teckna två (2) nya aktier.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 20,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i  
Företrädesemissionen var den 23 december 2022.

Teckningstid
Teckning av nya aktier ska ske under tiden från den 27 december 
2022 till och med den 18 januari 2023. Styrelsen i Bolaget 
förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell 
förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom 
pressmeddelande senast den 18 januari 2023.

Teckning och betalning med företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig 
kontant betalning senast den 18 januari 2023. Teckning genom 
betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi 
som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på 
Nordic Issuings plattform minasidor.nordic-issuing.se.  

Teckning och betalning utan företrädesrätt
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period 
som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och 
med den 27 december 2022 till och med den 18 januari 2023. 

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på 
Nordic Issuings plattform minasidor.nordic-issuing.se. 

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning 
av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och 
i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är 
registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna 
åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs 
via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att  
identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som 
utan stöd av teckningsrätter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas 
utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en ”Teckning 
utan stöd av teckningsrätter”. Teckningen ska ske senast den 18 
januari 2023. Anmälan är bindande.

Tilldelningsordning
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt  
enligt ovan ska styrelsen inom ramen för Företrädesemissionens 
högsta belopp besluta om tilldelning till annan som tecknat  
aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning 
mellan tecknare därvid ska ske. Sådan fördelning ska i första 
hand ske till aktietecknare som styrelsen bedömer kan bidra 
med strategiska värden till Bolaget och i andra hand till övriga 
tecknare i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning.

Utspädning
Om Erbjudandet fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att 
öka med 2 457 568 aktier, från 15 974 193 aktier till 18 431 761 
aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 13 procent.

Emissionsinstitut
Nordic Issuing agerar emissionsinstitut med anledning av  
aktuellt Erbjudande.

Kostnader
Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 1 MSEK och avser 
i huvudsak ersättning till legal rådgivare och emissionsinstitut i 
anslutning till Erbjudandet.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och Erbjudandet 
framgår av det prospekt som Bolaget offentliggjorde i december 2022 och som finns tillgängligt på  
gradientech.se/investerare-sv/foretradesemission-2022.
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Gradientech AB,  Uppsala Science Park, 751 83 UPPSALA, ir@gradientech.se, www.gradientech.se

Så här gör du för att teckna aktier  
med företrädesrätt

Så här gör du för att teckna aktier  
utan företrädesrätt

Om dina aktier är direktregistrerade:

Oavsett om dina aktier är direkt- eller förvaltarregistrerade kan du alltid anmäla dig för teckning av fler aktier direkt via Nordic  
Issuings plattform: minasidor.nordic-issuing.se. 

Om du redan har aktier i Gradientech som är förvaltarregistrerade, rekommenderas att teckning av aktier utan företrädesrätt 
görs via din bank/förvaltare i samband med att dina teckningsrätter utnyttjas.

Om dina aktier är förvaltarregistrerade:

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter  
sker direkt till Nordic Issuing.

Om du vill utnyttja alla dina teckningsrätter så använder 
du den förtryckta inbetalningsavin som underlag och gör 
din betalning senast den 18 januari 2023.

Om du vill utnyttja fler eller färre teckningsrätter  
än det antal som du erhållit, så loggar du in på  
minasidor.nordic-issuing.se och fyller i det antal rätter  
som du önskar nyttja, antal aktier och belopp samt 
VP-kontonummer. Du gör din anmälan och betalar  
enligt de betalningsinstruktioner du får. Anmälan och 
betalning måste registreras hos Nordic Issuing senast  
den 18 januari 2023.

Teckning och betalning av nya aktier med stöd av  
teckningsrätter sker via din bank eller annan förvaltare.

Oftast skickar banken/förvaltaren ett digitalt meddelande 
till dig som kontoinnehavare. Men det räcker att logga in 
på ditt värdepapperskonto från och med den första dagen 
i teckningstiden för att få instruktioner om hur du nyttjar 
dina teckningsrätter.

Observera att banker/förvaltare kan sätta olika tidsgränser 
för sista dag för teckning och var därför ute i god tid.

Prospekt, aktuell information om Företrädesemissionen och datum för digitala presentationstillfällen finns på Gradientechs  
webbplats gradientech.se/investerare-sv/foretradesemission-2022.
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