FUSIONSPLAN
Styrelsen för Klaria Pharma Holding AB (publ), ett svenskt publikt aktiebolag med org.nr 556959-2917,
(“Klaria”), med säte i Stockholm, och styrelsen för Karessa Pharma Holding AB (publ), ett svenskt
publikt aktiebolag med org.nr 556942-1596, (“Karessa”), med säte i Stockholm, har träffat
överenskommelse om fusion mellan Klaria och Karessa enligt 23 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551)
(”Fusionen”). Fusionen ska ske genom absorption med Klaria som övertagande bolag och Karessa som
överlåtande bolag. Det sammanslagna bolag som blir resultatet av Fusionen refereras till som ”Nya
Klaria Pharma” häri. Karessa upplöses automatiskt till följd av Fusionen.
Med anledning härav har styrelserna för Klaria och Karessa (tillsammans ”Styrelserna”) upprättat
följande fusionsplan (”Fusionsplanen”):
1.

SKÄL FÖR FUSIONEN

Styrelserna har utrett följderna av ett samgående mellan bolagen och Styrelserna ser en övertygande
strategisk fördel med en sammanslagning av Klaria och Karessa. Syftet med Fusionen är att skapa en
marknadsledande aktör inom utveckling av läkemedelskandidater som är baserade på innovativa drug
delivery-system med tydliga konkurrensfördelar inom respektive terapiområden.
Strategiska fördelar
Nya Klaria Pharmas strategi kommer att bestå i att utveckla drug delivery-teknologier och
läkemedelskandidater med en strategisk inriktning som uppfyller följande tre kriterier:
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1. Produkter där nuvarande formuleringar och behandlingar inte är fullt tillfredställande för
behandling av det berörda sjukdomstillståndet och lämnar ett stort så kallat ”unmet medical
need”. Ett exempel på ett ”unmet medical need” är en migränpatient som inte kan svälja
tabletter och/eller ta en nässpray på grund av att detta förvärrar det illamående som är en
del av migränsjukdomen och är samtidigt rädd för nålar och inte vill ta en spruta. En sådan
patient har i dagsläget inga goda alternativ för att ta sin migränmedicin. Detta skapar ett
”unmet medical need”.
2. Den patenterade drug delivery-teknologin kan innebära stora fördelar jämfört med andra
befintliga formuleringar som exempelvis rektala, nasala och orala. Detta innebär att
exempelvis produkter som inte är oralt tillgängliga, såsom läkemedel som ges med
injektioner, eller med bristande oral tillgänglighet i den bemärkelsen att oralt upptag tar för
lång tid eller är mycket ineffektivt, är intressanta.
3. Produkter med en attraktiv kommersiell bas, dvs där det finns en global marknad och en stor
potentiell marknadsandel för Nya Klaria Pharma, samt en möjlighet till hög prissättning som
försvarar den högre produktionskostnaden.
Fusionen skapar synergier med betydande fördelar för samtliga intressenter
Klaria och Karessa har till viss del överlappande och samtidigt kompletterande verksamhetsområden
och använder samma drug delivery-teknologiplattform. Som en konsekvens av detta finns stora
synergier att vinna genom en sammanslagning av de två bolagen.
Starkare marknadsposition

Att fusionera Klaria och Karessa kommer att ge bolagen en starkare position gentemot potentiella
kunder och samarbetspartners då bolagen kommer att bli starkare och stabilare med högre förmåga
att leverera som en samlad enhet. Genom att Nya Klaria Pharma får betydligt större muskler i
förhandlingar och större möjligheter att få referenser kommer Nya Klaria Pharma att ha större
möjlighet att ingå förmånliga avtal med globala läkemedelsbolag. Då båda bolagen delar teknologi och
arbetar mot en gemensam marknad kommer Nya Klaria Pharma att kunna ha en tydligare profil och
skapa en bättre förståelse på marknaden genom sitt samlade erbjudande och riktade fokus inom drug
delivery. Nya Klaria Pharma blir vidare ett mer intressant uppköpsobjekt för globala läkemedelsbolag
eftersom det kan vara mer kostnadseffektivt att köpa upp ett bolag som täcker ett helt område istället
för att behöva köpa separata projekt.
Synergier inom tillverkning
Både Klaria och Karessa har idag sin tillverkning hos en CMO (Contract Manufacturing Organisation).
En större aktör som bidrar med fler uppdrag och större volymer har bättre möjligheter att förhandla
om både pris och tidsplaner. I och med att Klaria och Karessa har sin tillverkning hos samma CMO och
produktionsteknikerna är mycket lika är synergierna uppenbara. För den framtida strategin är
tillverkning av stor betydelse och de skal- och samordningsfördelar som kommer genom Fusionen är
tydliga. Bolagen har identifierat tillverkning som en framtida komparativ fördel där uppbyggandet av
en egen tillverkning skulle betyda ökat skydd från konkurrens genom den know-how som krävs inom
tillverkning av de alginatfilmer som bolagen producerar. I ett sammanslaget bolag är uppbyggandet av
en egen tillverkning en realistisk målsättning medan kostnaderna sannolikt skulle vara för höga för de
separata bolagen var för sig.
Synergier inom affärsutveckling
Inom affärsutveckling har bolagen samma potentiella kundkrets bland läkemedelsbolag. Dessa
potentiella kunder befinner sig i en ständig process där de utvärderar möjliga samarbetspartners,
teknologier och möjligheter till inlicensiering. Karessas och Klarias gemensamma möjligheter att
tillsammans nå fram till rätt samtalspartners inom relevanta läkemedelsbolag är större än om de
agerar var för sig. Att bygga upp en konkurrenskraftig kompetens är en av de större utmaningarna som
ett läkemedelsbolag har, då personer med den rätta kombinationen av erfarenhet, nätverk och saklig
kompetens är få och deras tjänster är dyra. Ett bolag med samlat utbud som kan levereras i en
kompetent och professionell hand har stora fördelar jämfört med två separata bolag som träffar
samma kunder, har liknande produkter och i stor utsträckning duplicerar varandras aktiviteter.
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Synergier inom FoU
Precis så som inom affärsutveckling är det även inom FoU en stor utmaning för företag i
läkemedelsbranschen att attrahera talangfulla medarbetare och att betala för dessa. Då båda bolagen
arbetar med samma plattform samtidigt som bolagens forskningsområden kompletterar varandra
finns det synergier att hämta genom att fusionera de två bolagens forskningsaktiviteter och samla
kompetensen på ett ställe. Detta gäller inte bara den interna forskningen utan också den externa delen
som görs i samarbete med CROs (Contract Research Organisations). I den nätverksbaserade
affärsmodell som i princip alla små och medelstora läkemedelsbolag idag tillämpar är samarbeten med
CROs mycket viktiga. En stor utmaning för små bolag, som Karessa och Klaria, är att få tillgång till dessa
CRO-bolag, och att få tillgång till den bästa personalen inom dessa bolag. Ett större bolag med fler
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projekt har per definition större möjligheter att upprätthålla produktiva samarbeten med CROs
eftersom ett större bolag är en viktigare kund och får därmed mer uppmärksamhet och bättre service.
Större projektportfölj
Ytterligare en fördel med Fusionen är det faktum att en utökad projektportfölj (två från Karessa och
fem från Klaria) innebär en större sannolikhet att ett eller flera projekt framgångsrikt kommer hela
vägen genom den riskfyllda utvecklingsprocessen och ut på marknaden. Genom en fusion av bolagen
kommer Nya Klaria Pharma att på ett bättre sätt kunna samla kompetens och prioritera rätt resurser
till de strategiskt viktiga projekten med hög prioritet.
Ökad förmåga att anskaffa kapital
Även i förmågan att anskaffa kapital är en fusion en fördel och Nya Klaria Pharmas förmåga att resa
kapital är bättre än bolagens förmåga sedda för sig. Fördelarna som beskrivits ovan kommer ett
fusionerat bolag till godo vilket gör det till en mer attraktiv investering. Vidare är bolagen relativt små
för att vara i läkemedelssektorn. Ett högre sammanlagt marknadsvärde är mer attraktivt då det finns
många professionella investerare som har lägstanivåer för börsvärden och inte investerar i bolag som
befinner sig under dessa lägstanivåer.
Effektivare organisation
Klaria och Karessa har idag överlappande organisationer och genom Fusionen skapar Nya Klaria
Pharma en tydligare, mer kostnadseffektiv och fokuserad organisation, inte minst genom de samlade
kompetenserna. Även kostnader hänförliga till bolagens respektive börsnoteringar kommer att
halveras. Fokuserade roller och ansvar i organisationen kommer att gynna Nya Klaria Pharmas förmåga
att växa samt hålla hög fart i de strategiskt viktiga utvecklingsprojekten.
För att skapa ett framtida starkt bolag inom drug delivery kommer Fusionen att skapa goda
förutsättningar och öka möjligheten för bolagen att gemensamt lyckas med att skapa värde till en lägre
risk genom en större spridning. Fusionen kommer skapa trygghet för både aktieägare och
organisationens medarbetare.
2.

FASTSTÄLLANDE AV FUSIONSVEDERLAGET OCH OMSTÄNDIGHETER AV VIKT VID
UTVÄRDERINGEN AV FUSIONENS LÄMPLIGHET
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Fusionsvederlaget (så som definierat nedan) har bestämts med avsikt att ge en skälig fördelning av
värdet av Nya Klaria Pharma mellan aktieägarna i Klaria och Karessa. Vid bestämmandet av ett skäligt
Fusionsvederlag för såväl Klarias som Karessas aktieägare har Styrelserna endast beaktat de
volymviktade genomsnittskurserna för Bolagen på Nasdaq First North Growth Market under de
senaste sextio handelsdagarna (per 4 november 2019, den sista avslutade handelsdagen före
offentliggörandet).
Styrelserna har gemensamt uttalat att Fusionsvederlaget, med beaktande av ovan beskrivna faktor och
den tillämpade värderingsmetoden, har bestämts så att för 1 aktie i Karessa erhålls 0,6032 aktier i
Klaria (se vidare avsnitt 3 ”Fusionsvederlag m.m.” nedan). Grunden för Styrelsernas gemensamma
uttalande avseende Fusionsvederlaget är respektive bolags genomsnittliga börsvärde på Nasdaq First
North Growth Market under perioden 13 augusti-4 november 2019.
Styrelserna anser att Fusionen är till fördel för bolagen och deras aktieägare. Klarias styrelse anser att
Fusionsvederlaget är skäligt för Klaria från en finansiell synvinkel och har inhämtat en så kallad fairness
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opinion från Avane AB daterad den 4 november 2019, som uttrycker deras åsikt att per det datumet,
och baserat på de överväganden som anges däri, är Fusionsvederlaget som ska erläggas av Klaria skäligt
för Klaria från en finansiell synvinkel. Karessas styrelse anser att Fusionsvederlaget är skäligt från en
finansiell synvinkel för Karessas aktieägare och denna åsikt stöds av en så kallad fairness opinion från
Skarpa AB daterad den 4 november 2019, som Karessa inhämtat enligt IV.3 i Kollegiet för svensk
bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”) och som anger att,
per det datumet och baserat på och underkastat de antaganden och begränsningar som anges däri,
Fusionsvederlaget som ska erhållas i Fusionen av Karessas aktieägare är skäligt från en finansiell
synvinkel för sådana aktieägare.
3.

FUSIONSVEDERLAG M.M.

Klaria ska erlägga Fusionsvederlag till Karessas aktieägare enligt vad som framgår nedan.
Fusionsvederlag
En (1) aktie i Karessa berättigar innehavaren att erhålla 0,6032 aktier i Klaria (”Fusionsvederlaget”).
Fraktioner
Endast hela aktier i Klaria kommer att erläggas till aktieägare i Karessa som Fusionsvederlag. Klaria och
Karessa kommer därför att uppdra åt en tredje part (”Fondkommissionären”) att lägga samman alla
fraktioner av aktier i Karessa (”Fraktioner”) som inte berättigar till en hel ny aktie i Klaria som
Fusionsvederlag och det sammanlagda antalet aktier i Klaria som motsvarar sådana Fraktioner kommer
därefter att säljas av Fondkommissionären på Nasdaq First North Growth Market. Försäljningen ska
ske snarast efter registreringen av Fusionen hos Bolagsverket. Redovisningen av försäljningslikviden
för försäljningen av Fraktioner ska ske genom Fondkommissionärens försorg och därefter utbetalas till
de som är berättigade till det i proportion till värdet av de Fraktioner som innehas omedelbart innan
försäljningen. Denna betalning ska ske så snart som praktiskt möjligt efter sådan försäljning av
Fraktionerna.
Nyemission av aktier
Emissionen av aktier i Klaria för betalning av Fusionsvederlaget ska godkännas av Klarias aktieägare vid
den bolagstämma som kommer att ta ställning till Fusionsplanen.
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De aktier som emitteras i Klaria som Fusionsvederlag till aktieägarna i Karessa ska medföra rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
Genomförandet (så som definierat nedan). Aktieägarna i Karessa kommer att ha rätt till vinstutdelning
i Klaria i enlighet med bestämmelserna i Klarias bolagsordning.
Eventuella aktier i Karessa som innehas av eller för Karessas räkning kommer att makuleras i enlighet
med bestämmelserna i aktiebolagslagen.
4.

REDOVISNING AV FUSIONSVEDERLAG

Berättigade att erhålla Fusionsvederlag kommer att vara de aktieägare som är upptagna i Karessas
aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen (se avsnitt 7 ”Fusionens Genomförande”
nedan). Styrelsen äger dock rätt att – för det fall det krävs till följd av den praktiska hanteringen –
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senarelägga denna dag. En sådan senareläggning kommer att kommuniceras snarast efter att sådant
beslut är fattat.
I den mån inte annat följer av nedanstående kommer Fusionsvederlaget redovisas efter att
Bolagsverket registrerat Fusionen genom att Euroclear Sweden på varje vederlagsberättigads VPkonto registrerar det antal Klaria-aktier som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav i
Karessa avregistreras från samma konto. Fusionsvederlaget kommer således att fördelas automatiskt
och inga åtgärder kommer att erfordras av Karessas aktieägare avseende detta. De nya aktierna i Klaria
som utges som Fusionsvederlag berättigar till de rättigheter som tillkommer aktieägare från och med
dagen för registrering av aktierna hos Bolagsverket.
Redovisningen av försäljningslikviden för försäljningen av Fraktioner ska, som framgår ovan, ske
genom Fondkommissionärens försorg. Redovisningen ska ske så snart som praktiskt möjligt efter
försäljningen av Fraktionerna.
Om aktierna i Karessa är pantsatta vid tidpunkten för redovisningen av Fusionsvederlaget ska
redovisning till följd därav ske till panthavaren. Om aktierna i Karessa är förvaltarregistrerade ska
redovisning till följd därav ske till förvaltaren.
Registrering av Fusionen beräknas ske under första kvartalet 2020 (se avsnitt 7 ”Fusionens
Genomförande” nedan).
5.

ÅTAGANDEN FÖRE FUSIONEN

Parterna åtar sig att, under perioden från det att denna Fusionsplan godkänns av respektive
bolagsstämma till Genomförandet, vidta samtliga nödvändiga åtgärder som krävs för att genomföra
Fusionen på de villkor som anges häri, att fortsätta att bedriva sina respektive verksamheter på
sedvanligt sätt och ska inte vidta någon av följande åtgärder utan föregående skriftligt medgivande
från den andra parten:
a)
b)

c)
d)
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e)

f)
g)

besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan värdeöverföring till aktieägare, med
undantag för att bolagen får lämna sådan utdelning som följer av 18 kap. 11 § aktiebolagslagen;
emittera aktier eller andra värdepapper, med undantag för de aktier som kan komma att tecknas
på grund av de utestående Karessa-optionerna (så som definierat i avsnitt 10 ”Innehavare av
värdepapper med särskilda rättigheter i Karessa ”),
besluta om uppdelning av aktier eller liknande åtgärd;
förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller avyttra, betydande aktieinnehav,
verksamheter eller tillgångar;
ingå eller ändra väsentliga avtal eller andra överenskommelser eller uppta nya betydande lån,
utöver vad som faller inom bolagets normala affärsverksamhet, med undantag för att Klaria
tillåts uppta lån i syfte att få finansiell styrka att fortsätta Klarias tidigare beslutade och
kommunicerade strategiska plan, förutsatt att detta sker på marknadsmässiga villkor eller på
villkor som för Klaria är mer förmånliga än de marknadsmässiga;
vidta andra åtgärder som är ägnade att oskäligt påverka det relativa värdet av Fusionsvederlaget
i förhållande till värdet av aktierna i Karessa ; eller
ändra bolagsordningen eller andra bolagskonstitutionella dokument.
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6.

VILLKOR FÖR FUSIONEN

Genomförandet är villkorat av:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

att Klarias aktieägare, vid en bolagsstämma i Klaria , godkänner Fusionsplanen och godkänner
emissionen av de aktier som utgör Fusionsvederlaget;
att Karessas aktieägare, vid en bolagsstämma i Karessa , godkänner Fusionsplanen;
att Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta de aktier som utgör Fusionsvederlaget till handel
på Nasdaq First North Growth Market;
att alla tillstånd och godkännanden av konkurrensmyndigheter som är nödvändiga för Fusionen
har erhållits på villkor som inte innefattar förbehåll, villkor eller åtaganden, som enligt
Styrelserna, vid en bedömning i god tro, skulle ha en väsentligt negativ effekt på det Nya Klaria
Pharmas verksamhet, konkurrensställning eller finansiella ställning efter Genomförandet;
att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras på grund av lagar,
domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller liknande;
att varken Klaria eller Karessa brutit mot de åtaganden som anges i avsnitt 5 “Åtaganden före
Fusionen” i denna Fusionsplan före den dag då Fusionen registreras hos Bolagsverket på ett
sådant sätt som skulle leda till en väsentlig negativ effekt för Fusionen eller det Nya Klaria
Pharma; och
att inte någon förändring, omständighet eller händelse eller följd av förändringar,
omständigheter eller händelser har inträffat som haft eller som rimligen skulle kunna förväntas
ha en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen eller verksamheten, inklusive
Karessas, Klarias eller Nya Klaria Pharmas omsättning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital
eller tillgångar, och till följd varav den andra parten inte rimligen kan förväntas genomföra
Fusionen.1

Har de villkor som framgår av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet inte skett senast den 30
april 2020 kommer Fusionen inte att genomföras och denna Fusionsplan upphöra att gälla, dock att
Fusionen ska avbrytas och Fusionsplanen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt
tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Fusionen eller för Nya Klaria
Pharma. Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt beslut helt eller delvis frånfalla
ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor.
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Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, rätt att genom ett gemensamt beslut
bestämma att skjuta upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren från den 30 april 2020 till
ett senare datum.
7.

FUSIONENS GENOMFÖRANDE

Fusionens planerade registrering
Under förutsättning att de villkor för Fusionen som framgår av avsnitt 6 ovan har uppfyllts kommer
Fusionen att få rättsverkan från den dag som Bolagsverket registrerar Fusionen (”Genomförandet”).
Med hänsyn till den tid som den regulatoriska processen tar i anspråk förväntas datumet för sådan

1

NTD/Förtydligande från Karessa: Karessa har att ta ställning till värdering av nyttjanderätt för ED beaktat den värdering av
bolaget som sker i samband med prospektet. Detta kan påverka värdet på både tillgångar och eget kapital.
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registrering infalla under första kvartalet 2020. Klaria och Karessa kommer senare att offentliggöra
vilken dag Bolagsverket förväntas registrera Fusionen.
Karessas upplösning
Karessa kommer att upplösas och alla dess tillgångar och skulder övergå till Klaria vid Genomförandet.
Sista dag för handel med Karessas aktier förväntas vara den handelsdag som infaller två (2)
handelsdagar före datumet för Genomförandet.
Notering av de emitterade aktierna som utgör Fusionsvederlaget
Den första dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market av de nya aktier som kommer att
emitteras av Klaria för att utgöra Fusionsvederlaget beräknas infalla två (2) handelsdagar efter
Genomförandet.
8.

DUE DILIGENCE

Det har i samband med förberedelserna för Fusionen inte genomförts någon due diligence. Utöver att
Karessa informerats om Klarias förvärv av Uppsalagruppen Medical AB har ingen information som inte
tidigare varit offentliggjord och som skulle kunna utgöra insiderinformation i förhållande till Klaria
respektive Karessa lämnats.
9.

RÖSTÅTAGANDE

Aktieägare i Klaria representerande mer än 37 procent av aktierna och rösterna i Klaria har förbundit
sig eller lämnat sin avsikt att rösta för Fusionen och emissionen de aktier som utgör Fusionsvederlaget
vid Klarias extra bolagsstämma.
Aktieägare i Karessa representerande mer än 47 procent av aktierna och rösterna i Karessa har
förbundit sig eller lämnat sin avsikt att rösta för Fusionen vid Karessas extra bolagsstämma.
10.

INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER MED SÄRSKILDA RÄTTIGHETER I KARESSA

Karessa har, som ett led i ett incitamentprogram till ledande befattningshavare, emitterat sammanlagt
330 000 teckningsoptioner i enlighet med beslut vid årsstämman som hölls den 29 maj 2017 (”Karessaoptionerna”). Per dagen för Fusionsplanen har Karessa 280 000 utestående Karessa-optioner. Karessaoptionerna har erbjudits ledande befattningshavare på marknadsmässiga villkor.
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Varje Karessa-option berättigar innehavaren att under perioden från den 29 juni 2017 till och med den
29 maj 2020 teckna sig för en ny aktie i Karessa till en teckningskurs om 20,00 kronor.
Klaria kommer att erbjuda samtliga innehavare att lösa in sina respektive Karessa-optioner, med
undantag för de Karessa-optioner som innehas av Karessa eller dess dotterbolag, som kommer att
makuleras av Karessas styrelse. Ersättning för inlösta Karessa-optioner kommer att betalas så snart
som praktiskt möjligt efter att inlösen har skett.
Bortsett från det ovan nämnda finns det inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler eller
andra värdepapper som berättigar innehavaren till särskilda rättigheter i Karessa.
Bortsett från vad som anges nedan finns det inte några incitamentsprogram för styrelseledamöter,
ledande befattningshavare eller andra anställda vilka kommer att påverkas av Fusionen.
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11.

ARVODE M.M. MED ANLEDNING AV FUSIONEN

Inga särskilda arvoden eller förmåner, i den mening som avses i aktiebolagslagen, kommer att
utbetalas till någon av Klarias eller Karessas styrelseledamöter eller verkställande direktörer i samband
med Fusionen. Utöver vad som framgår nedan kommer inte heller några sådana arvoden eller
förmåner att utgå till bolagens revisorer.
Arvoden till revisorerna i Klaria och Karessa ska utgå enligt räkning för bland annat deras yttrande över
Fusionsplanen, deras granskning av fusionsdokumentet och annat arbete som utförs av revisorerna
med anledning av Fusionen.
12.

ÖVRIGT

Scott Boyer är styrelseledamot i Klaria respektive Karessa och har med anledning därav inte deltagit i
handläggningen av frågor rörande Fusionen eller upprättandet av Fusionsplanen i någon av bolagens
styrelser.
Fredrik Hübinette är styrelseledamot i Karessa respektive större aktieägare i Klaria och har med
anledning därav inte deltagit i handläggningen av frågor rörande Fusionen eller upprättandet av
Fusionsplanen i Karessas styrelse.
Styrelseordföranden för Klaria och Kristina Lidén Mascher, styrelseledamot för Karessa ska äga rätt att
gemensamt vidta de smärre förändringar av denna Fusionsplan som kan visa sig erforderliga i samband
med registrering av Fusionsplanen eller Fusionen hos Bolagsverket, eller Euroclear Sweden i samband
med redovisningen av Fusionsvederlaget.
__________

Till denna Fusionsplan biläggs även:
1.
2.
3.
4.
5.

Klarias årsredovisningar för räkenskapsåren 2016, 2017 and 2018.
Karessas årsredovisningar för räkenskapsåren 2016, 2017 and 2018.
Klarias delårsrapport för perioden januari – juni 2019.
Karessas delårsrapport för perioden januari – juni 2019.
Revisorernas yttrande avseende Fusionsplanen enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen.
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Stockholm den 5 november 2019
Klaria Pharma Holding AB (publ)
Styrelsen

Björn Littorin

Anders Ardstål

__________

Stockholm den 5 november 2019
Karessa Pharma Holding AB (publ)
Styrelsen

Kristina Lidén Mascher

Stefan Arver

Neal Meacham
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