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Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Guard 
Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226 (”Guard 
Therapeutics” eller ”Bolaget”), och utgör ett tillägg till det EU-
tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Guard 
Therapeutics som godkändes och registrerades av Finansinspek-
tionen den 10 november 2021 (Finansinspektionens diarienummer 
21-23898) (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska 
läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Pro-
spektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 
22 november 2021 genom pressmeddelande rapporterade positiva 
resultat från prekliniska studier av bolagets läkemedelskandidat 
ROSgard i experimentella djurmodeller av sepsis. Pressmeddelan-
det finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.guardtherapeutics.com).

Utöver ovan angivna pressmeddelande har Bolaget även noterat en 
felskrivning i Prospektet såvitt avser värdet på den syntetiska option 
som överlåtits till Bolagets verkställande direktör. 

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 

(”Prospektförordningen”) och godkändes och registrerades 
av Finansinspektionen den 24 november 2021 (Finansinspektio-
nens diarienummer 21-20803).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort 
en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i 
Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen 
rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom tre arbetsdagar 
från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med 
den 29 november 2021. Återkallelse ska ske skriftligen till Danske 
Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordic Asset Services – Emissioner, 
Box 7523, SE-103 92 Stockholm eller via e-post till R3585emi@danske-
bank.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom 
förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan 
som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och 
om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver 
denne ej vidta några åtgärder.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets 
hemsida (www.guardtherapeutics.com) och Danske Banks hemsida 
(www.danskebank.se). För fullständiga villkor och övrig information 
om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Tillägg till prospekt

https://guardtherapeutics.com/
https://guardtherapeutics.com/
http://www.danskebank.se/
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Bolagets pressmeddelande från den 22 november 2021 föranleder 
följande tillägg på sida 15 i Prospektet, i avsnittet ”Marknadsöversikt 
och verksamhetsbeskrivning”, under rubriken ”Prekliniska studier”, efter 
stycke ett:

Bolaget kommunicerade i november 2021 positiva resultat från pre-
kliniska studier av Bolagets läkemedelskandidat ROSgard i experi-
mentella djurmodeller av sepsis. Två oberoende studier som genom-
förts vid Karolinska Institutet i Stockholm visar att ROSgard reducerar 
de skadliga effekter som uppstår både i lever och njurar när dessa 
organ utsätts för en generell inflammation samt oxidativ stress. I de 

aktuella studierna utvärderades effekten av ROSgard i två separata 
och väletablerade djurmodeller för sepsis (blodförgiftning) i råtta, dels 
en modell av lipopolysackarid-inducerad inflammation (LPS), dels en 
CLP-modell (cecal ligation and puncture). I båda studierna påvisades 
organskyddande effekter av ROSgard utifrån ett flertal biomarkörer 
både i lever (ALT, AST) och i njurar (kreatinin, proteinuri). De expe-
rimentella resultaten, som visar att ROSgard skyddar mot allvarliga 
typer av skador i både lever och njurar, stärker därmed Bolagets 
framtida möjligheter att utvidga det kliniska användningsområdet av 
ROSgard till bredare patientgrupper med stort medicinskt behov och 
där det idag saknas effektiva behandlingar. 

Tillägg till avsnittet ”Marknadsöversikt och 
verksamhetsbeskrivning”

Tillägg till avsnittet ”Legala frågor och 
ägarförhållanden”

Bolaget har noterat en felskrivning i Prospektet på sida 39 i avsnittet 
”Legala frågor och ägarförhållanden”, under rubriken ”Syntetiskt options-
program”, stycke ett, tredje meningen, då värdet på den syntetiska op-
tion som överlåtits till Bolagets verkställande direktör felaktigt angivits 
i KSEK istället för SEK, vilket föranleder följande ny skrivning:

Tidigare skrivning
Den 30 september 2021 var den syntetiska optionen värd totalt 
50 896 KSEK vilket motsvarar 0,02 SEK per underliggande aktie.

Ny skrivning
Den 30 september 2021 var den syntetiska optionen värd totalt 
50 896 SEK vilket motsvarar 0,02 SEK per underliggande aktie.


