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Hänvisning ,ll upprä=at memorandum med anledning av föreliggande Erbjudande om teckning av ak,er i Adescare Int.
AB (”Adescare” eller ”Bolaget”)
Föreliggande material är en introduk,on ,ll Adescare och Erbjudandet om teckning av ak,er vilket oﬀentliggjorts. De=a
är ingen komple= sammanfa=ning av det memorandum som upprä=ats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis
innehåller denna introduk,on inte någon beskrivning av de risker som Adescare bedömer vara väsentliga a= utvärdera i
samband med en investering i Bolagets ak,er. Dessa risker och annan informa,on vilken är betydelsefull för en komple=
utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Adescare, ﬁnns återgivna i memorandum. Innan e= investeringsbeslut
tas, bör prospektet studeras i detalj. Memorandum ﬁnns ,llgängligt för nedladdning på www.adescare.se,
www.ﬁnancialevenings.se/dbhires/h1529055660-Adescare_memorandum.pdf.

De=a är Adescare
Adescare, bildat 2002, marknadsför och säljer eﬀek:va hälso- och skönhetsprodukter med unika
egenskaper under egna varumärken på den globala marknaden.
De växtbaserade medicinerna är utvecklade med kunskaper
om örter från medelhavsområdet och har dessutom genom-

Läkemedelsindustrin genererade 35,6 miljarder dollar

gå= klinisk prövningar. Produkterna passar därför väl in i
apotekens sor,ment. Företaget säljer hudvårds- och skönhetsprodukter ,ll e= ﬂertal europeiska länder som Spanien och
England. Hela 40 % av omsä=ningen i koncernen går just ,ll
England. Man räknar med a= bygga ut sor,mentet och sälj-

2012 och dess intäkter
kommer a= öka kraiigt fram
,ll 2023. De=a gynnar de
högeﬀek,va produkter som
Adescare avser a= lansera

organisa,onen i samband med börsnoteringen. Bolaget räknar
med a= växa med minst 40 procent per år.

innan årsskiiet.

Adescare SA grundades 2002, och det svenska moder-bolaget
bildades 2017, med plan om notering under hösten 2018.

Adescare kommer vidare a= inleda marknadsföring av en
psoriasiskräm lämpad för lokal applicering, särskilt i samband
med kroniska inﬂammatoriska hud- förhållanden. Inga
biverkningar har rapporterats eier långvarig användning, i
motsats ,ll vad som vanligtvis inträder med konven,onella
an,inﬂammatoriska läkemedel vilka används för samma
hudförhållanden.

Fram:dsutsikter
I juli 2018 har Adescare Interna,onal AB (publ) planerat a=
slulöra förvärvet av det spanska bolaget Adescare SA.
För närvarande är Adescare SA ak,vt ak,vt i Katalonien,
Spanien. Med etableringen av moderbolagets kontor i
Stockholm planerar bolaget för expansion i Norden och ,ll
Centraleuropa.

Bolaget har ingå= e= avtal med spaniens ledande utvecklare
av skönhetsprodukter Absolut Medical Healthcare SL grundat
av Karina Hernandez Under varumärket KARINA by Adescare
kommer man a= sälja nyutvecklade produkter. Bolaget
marknadsför där,ll e= bre= sor,ment av egna varumärken.
Man distribuerar även andra ledande märken av parfymer,
kosme,k, skönhetsprodukter, hårvårdsprodukter, och
kosgllsko=.

Botaniskt baserade mediciner
Den globala marknaden för växtbaserade läkemedel
värderades ,ll 71,2 miljarder dollar 2016 och förväntas
uppvisa lönsam ,llväxt under de följande åren. Ökningen är
hänförlig ,ll konsumenternas växande preferens för
tradi,onella växtbaserade läkemedel, som inte orsakar
överdoser giiiga ämnen och har färre biverkningar. Dessutom

Det ﬁnns e= stort behov av produkter som har eﬀekt på
• Diabetes
• Psoriasis
• Hudvård vid svåra eksem
• Gastrointes,nala symtom
Emissionsbelopp:

4,1 Mkr

Antal ak:er i emissionen:

410 769 ak,er

Pre money värdering:

247 Mkr

Pris per ak:e:

10,00 kronor

Lägsta teckningspost:

500 ak,er

Tecknigs:d:

18 juni – 26 oktober 2018

Likviddag:

Enligt avräkningsnota

Handel i ak:en:

Bolaget har för avsikt a=
ansöka om a= lista ak,erna på
lämplig MTF.

Tilldelning:

Vid överteckning beslutar
styrelsen om ,lldelning.

kommer betydande forskningsinvesteringar och ﬁnansiering
a= stödja marknads,llväxten inom en snar fram,d.
En rapport från Visiongain beräknade a= världsmark-naden för
diabetesmedicin uppgick ,ll 55,3 miljarder dollar år 2017.
ADESCARE INT. AB (publ)

www.adescare.se
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