FarmPharma

VD har ordet i samband med
teckningsprogram av optioner,
serie TO 1
Kära kollegor, kära investerare!
Mikroorganismer som är resistenta mot antibiotika är ett växande globalt hot som ingen
hittills lyckats stoppa. I skuggan av pandemin har många glömt bort att vår moderna
sjukvård och köttproduktion är helt beroende av antibiotika. 700 000 människor dör
årligen av antibiotikaresistenta bakterier och det beräknas att 10 miljoner kommer att dö
årligen närmare år 2050.
Orsaken till resistens är överanvändning av antibiotika, den måste användas endast när
det behövs och användas på rätt sätt. WHO har rapporterat att innovativa antibiotika
kommer kosta ytterligare stora investeringar, vilket kan leda till att ännu färre antibakteriella läkemedel lyckas nå marknaden. Därför finns det ett extremt stort behov av nya
tillvägagångssätt att bekämpa spridningen av infektionssjukdomar.
FarmPharma har hittat en smart och unik lösning som kommer att kunna behandla virala
sjukdomar hos både sjuka och friska djur och därmed reducera överanvändningen av
antibiotika och minska utvecklingen av antibiotikaresistens. Vår unika lösning är bioaktiva substanser – interferoner – som höjer motståndskraften mot infektioner genom att
förstärka kroppens egna immunförsvar.
För tre månader sedan påbörjades utvecklingen av våra produkter i labbmiljö genom
samarbete med Karolinska Institutet och institutioner i Moskva. På så sätt har vi tillgång
till den bästa vetenskapliga expertisen i både öst och väst. Vi har skapat ett internationellt konsortium och som ett EUROSTAR projekt har vi fått finansiering för utveckling
av vår första produkt – InterferOx.
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Vi är fokuserade på att utveckla vår första produkt – InterferOx – för behandling av
nötkreatur. I nästa steg kommer vi att skala upp plattformen till andra djurarter.
Varje del av läkemedelsbranschen lämnar avtryck på miljön – från samhälle, patient och
distribution – till utveckling och slutprodukten. Vi jobbar konstant strategiskt för att nå
den absolut minsta möjliga miljöpåverkan. Genom vårt aktiva samhällsengagemang och
vårt hållbara företagande kan vi skapa en långsiktighet som genererar en hållbar vinst
för både ägare och samhället.
Styrelsen och ledningen ser en mycket stor potential i FarmPharma och målet är att lista
bolaget under 2022.
I takt med att hotet om resistenta bakterier växer, kommer världens myndigheter att
avsätta gigantiska resurser till nya tillvägagångssätt att bekämpa spridningen av infektionssjukdomar. FarmPharmas produkter kan vara just den pusselbit som behövs för att
revolutionera industrin och därför vill jag bjuda in dig till att teckna optioner.
Villkor för teckningsoption av serie TO 1:
Teckningskursen är 2,00 SEK per aktie. Teckning kommer att kunna ske under perioden
den 6 oktober 2021 till och med den 20 oktober 2021.
Med vänliga hälsningar,
Dr. Irina Zaitseva
VD
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