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Sanionas samarbetspartner och joint venture Ataxion Inc. säkrar
finansiering om upp till 17 miljoner USD från Biogen Idec och
Atlas Venture Inc.
Saniona AB: Detta dokument utgör tilläggsmemorandum för
Sanionas listningsemission.
I juli 2013 överlät Saniona, i ett samarbete med Atlas Venture Inc. (Boston), alla rättigheter till
de aktiva substanser som inbegrips i det så kallade Ataxi-programmet till det nystartade
bolaget Ataxion Inc. i Boston. Ataxi-programmet finansierades initialt genom såddfinansiering
från Atlas Venture Inc. Ataxion har nu säkrat ytterligare finansieringsåtaganden om upp till
totalt 17 miljoner USD från Biogen Idec och Atlas Ventures Inc. Enligt avtal har Biogen Idec
även option att förvärva Ataxion för fortsatt utveckling av ataxi-programmet efter avslutad fas
1-studie avseende multipel stigande dos (MAD) med redan förhandlade villkor, vilka inbegriper
up front- och milstolpsbetalningar förutsatt nyttjande av optionen.
”Avtalet är en stor framgång. Det är ett kvitto på den potential som finns i projektet och en
kvalitetssäkring på vår och Ataxions forskning. Med ytterligare finansiering från Atlas Venture Inc. och
Biogen Idec stärks möjligheterna för att skynda på utvecklingen av denna nya behandlingsprincip mot
ataxi och andra relaterade neurologiska sjukdomar. Med Biogen Idecs åtagande till neurovetenskap
och att utveckla läkemedel för patienter med svåra neurologiska sjukdomar är programmet nu väl
positionerat för framtida utveckling och kommersialisering" säger Sanionas VD Jørgen Drejer.
I juli 2013 överlät Saniona, i ett samarbete med Atlas Venture Inc. (Boston), alla rättigheter till de
aktiva substanser som inbegrips i det så kallade Ataxi-programmet till det nystartade bolaget Ataxion
Inc. i Boston. Rättigheterna överläts genom en överenskommelse där Saniona i sin tur erhöll ett
ägande i Ataxion. Atlas Venture har hittills finansierat verksamheten och kommer genom detta
finansieringsåtagande tillsammans med Biogen Idec tillföras ytterligare upp till 17 miljoner USD till
Ataxion genom riktade nyemissioner.
Saniona innehar ett anti-utspädningsskydd som skyddar Sanionas aktieinnehav i Ataxion och
säkerställer att Saniona får behålla en ägarandel om 14 procent av Ataxion fram till dess att totalt 18
miljoner USD har investerats i bolaget, vilket förmodas ske under de närmaste 4-5 åren, utan
ytterligare investeringar från Saniona. Enligt avtal har Biogen Idec även option att förvärva Ataxion för
fortsatt utvecklingen av ataxi-programmet efter avslutad fas 1-studie avseende multipel stigande dos
(MAD) med redan förhandlade villkor, vilka inbegriper up front- och milstolpsbetalningar förutsatt
nyttjande av optionen. Av marknadsmässiga skäl kan de specifika villkoren inte anges.
Enligt det nuvarande forskningsavtalet förväntar sig Saniona att erhålla ett forskningsstöd från Ataxion
om cirka 1,2 miljoner USD under 2014. Ataxion har en option att förlänga samarbetet med Saniona
mot en löpande betalning för Sanionas forskningsstöd, samtidigt som Ataxion kommer att ansvara för
vidareutveckling och kommersialisering av läkemedelskandidater. För varje framgångsrikt utvecklad
och marknadsförd produkt från Ataxi-programmet har Saniona rätt till en royalty-procent på
produktförsäljning. Saniona ansvarar för ”key program discovery activities” under ledning av Ataxions
CSO Martin Jefson, Ph.D., tidigare chef för Neuroscience Research på Pfizer.
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Ataxi kan kortfattat förklaras som ett samlingsnamn på en viss typ av neurologiska symtom som bland
annat innebär ostadighet och koordinationsproblem. Dessa uppstår efter att vissa nervceller förstörs,
antingen i lillhjärnan eller i förbindelsen mellan lillhjärnan och andra delar av nervsystemet.
Den 4 mars offentliggjorde Saniona information om nyemission och listning på AktieTorget i Sverige.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jørgen Drejer, VD, Aniona, Mobil: +45 2028 9705, E-mail: jd@saniona.com.
Om Saniona
Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel för
sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en
omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk fas 1. Forskningen är
inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av
laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med globala jättar inom läkemedelsbranschen
som Janssen och Pfizer. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av
hög internationell klass med 14 medarbetare. Läs mer på www.saniona.com
Ytterligare bakgrundsfakta om Saniona
Saniona är ett danskt forsknings- och utvecklingsbolag inriktat på forskning och utveckling av
läkemedel till sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och smärtlindring. Bolaget
har sina rötter i NeuroSearch som är noterat på Nasdaq OMX Copenhagen. 2012 köptes Saniona ut
av grundare och medarbetare på NeuroSearch tillsammans med en betydande portfölj av forskningsoch läkemedelsprojekt med potentiella läkemedelskandidater i preklinisk fas och klinisk fas 1 och över
15 000 kemiska substanser med tillhörande generiskt bibliotek.
Fokus på jonkanaler
Sanionas forskning är fokuserad på jonkanaler som är en etablerad måltavla för läkemedelsutveckling.
Jonkanalerna styr muskler och nerver och är därmed centrala för kroppens olika funktioner
Genom arvet från NeuroSearch har Saniona ett av världens mest meriterade forskningsteam inom sin
nisch. Saniona har upparbetade nätverk med världens största läkemedelsbolag och har etablerat
forskningssamarbeten med några av de största aktörerna på den globala läkemedelsmarknaden som
Pfizer och Janssen Pharmaceuticals.
I samband med utköpet från NeuroSearch gjordes investeringar i en ny fullt utrustad forskningssite i
Ballerup, utanför Köpenhamn.
Erfaren styrelse och ledning
Sanionas ledning och styrelse har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin. Bolagets VD, Jørgen
Drejer, är grundare och tidigare forskningschef på NeuroSearch och även grundare till Saniona.
Styrelseordförande är Claus Bræstrup, som bland annat varit VD och forskningschef på börsnoterade
H. Lundbeck.
Bolaget ägs av 25 grundare och medarbetare och har idag 14 medarbetare med en omsättning som
under 2013 uppgick till cirka 13 miljoner SEK.
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Ataxion Announces $17M Series A Financing from Atlas Venture and Biogen Idec
March 17, 2014 12:01 PM Eastern Daylight Time, CAMBRIDGE, Mass.
Ataxion, Inc, a discovery-stage biopharmaceutical company developing novel therapies for
rare, debilitating, and underserved neurologic diseases, has secured Series A financing
commitments totaling $17M from Atlas Venture and Biogen Idec.
“We are particularly pleased to be partnering with Biogen Idec on this program. Biogen Idec’s
commitment to neuroscience and to developing therapeutics for patients with severe
neurologic diseases is unparalleled in the industry.”
The company’s lead program is focused on a group of orphan genetic disorders termed
hereditary ataxias. These diseases are characterized by dysfunction or degeneration of the
cerebellum – the brain’s coordination center. Patients with these conditions develop severe
difficulties walking, speaking, and performing daily activities.
“The ataxias are a largely-neglected, debilitating set of conditions which severely affect quality
and duration of life. Ataxion is excited to be working to bring the first targeted pan-ataxia
treatments to this grossly-underserved population,” said Joshua Resnick, MD, Venture
Partner at Atlas Venture and Ataxion Co-Founder and CEO. “We are particularly pleased to
be partnering with Biogen Idec on this program. Biogen Idec’s commitment to neuroscience
and to developing therapeutics for patients with severe neurologic diseases is unparalleled in
the industry.”
The Ataxion drugs being developed for genetic forms of ataxia may also have the potential to
treat other forms ataxia, such as those associated with degenerative neurologic disorders
including Multiple Sclerosis and Huntington’s Disease.
As part of the Series A financing, Steven Holtzman, Biogen Idec executive vice president of
Corporate Development and Kevin Koch, Ph.D., Biogen Idec senior vice president of
Research and Development will join Dr. Resnick, Atlas Partner Jean-Francois Formela, MD,
Atlas Venture Development Corporation Managing Director and Ataxion Co-Founder David
Grayzel, MD, and Claus Braestrup, former CEO of Lundbeck Pharmaceuticals and Chairman
of Saniona on the Ataxion Board of Directors.
“Our investment in Ataxion fits perfectly into our mission to bring innovative therapies to
people who have severe neurodegenerative diseases and few treatment options,” said
Steven Holtzman, executive vice president of Corporate Development at Biogen Idec.
“Ataxion’s early research in the area of ataxias is compelling, and we look forward to working
with them as this research progresses.”
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In addition to participating in the Series A investment, Biogen Idec is providing non-dilutive
R&D and other funding to Ataxion. Biogen Idec will have the option to acquire Ataxion to
continue development of the program upon completion of the Phase 1 multiple ascending
dose (MAD) study at pre-negotiated terms, including upfront and milestone payments.
In July 2013, Ataxion acquired the ataxia program from Danish biotechnology company
Aniona, now renamed Saniona, a world leader in ion-channel drug discovery. Saniona is
responsible for key program discovery activities under the direction of Ataxion Chief Scientific
Office Martin Jefson, Ph.D., former head of Neuroscience Research at Pfizer.
About Ataxion
Ataxion is a discovery-stage biopharmaceutical company developing novel therapies for rare,
debilitating, and underserved neurologic diseases. Located in Cambridge, Massachusetts,
Ataxion was founded in April 2013 out of the Atlas Venture seed program by Dr. Josh Resnick
and Atlas Venture Development Corporation Managing Director and Ataxion Board Member
David Grayzel, MD.
About Atlas Venture
Atlas Venture is a leading early-stage venture capital firm that invests in technology and life
sciences companies. Since inception in 1980, Atlas has helped build over 350 companies in
more than 16 different countries. Atlas Venture is currently investing from its ninth fund and
manages over $2 billion in capital. For more information, please visit: www.atlasventure.com.
About Biogen Idec
Through cutting-edge science and medicine, Biogen Idec discovers, develops and delivers to
patients worldwide innovative therapies for the treatment of neurodegenerative diseases,
hemophilia and autoimmune disorders. Founded in 1978, Biogen Idec is the world’s oldest
independent biotechnology company. Patients worldwide benefit from its leading multiple
sclerosis therapies. For product labeling, press releases and additional information about the
Company, please visit www.biogenidec.com.
About Saniona
Saniona is a Scandinavian biotechnology company that aims to capitalize on the immense
value potential of drugs targeting ion channels and build novel, first in class therapeutics
within CNS, inflammatory/autoimmune diseases and pain. Saniona became operational in
September 2012 by the acquisition of a significant portfolio of preclinical and Phase I assets
from NeuroSearch. In addition to the collaboration with Ataxion, Saniona has established
alliances with Janssen and Pfizer. For more information, please visit: www.saniona.com.
Contacts
Atlas Venture
Matt Burke, +1 603-315-0618
matt@atlasventure.com
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