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Framtidens cancerbehandlingssystem med redan 
lyckade kliniska prövningar

F O N D K O M M I S S I O N

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I 
SPECTRACURE AB

Teckna en (1) unit på en (1) gammal aktie i SpectraCure AB. Priset per unit är 0,80 kr. 
Varje unit består av en (1) nya aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

INFORMATIONSTRÄFFAR
Stockholm Stora Aktiedagen, Hotel Birger Jarl måndagen den 28/11 kl 12:10

Stockholm G&W Småbolagsfrukost, Berns Salonger, Berzelii park tisdagen den 29/11 kl 09:30

Göteborg GCF Investerarträff, Elite Park Avenue Hotel   måndagen den 5/12 kl 17.30

Stockholm Aktiespararnas Aktielunch, Hotel Birger Jarl     tisdagen den 6/12 kl. 09.00

OSA till: info@gcf.se senast kl 12:00 två dagar innan eventet. Begränsat antal platser



Bästa nuvarande och blivande aktieägare.

Vi har nått våra delmål under året som gått och nu 
ser vi med spänning fram emot nästa steg tillsam-
mans med Er.

Under året som gått har vi nått många viktiga 
milstolpar. Avtal har skrivits, patent har beviljats 
och godkännanden från amerikanska FDA, Health 
Canada och etiknämnd har öppnat dörrar för fler 
delmål. Tillsammans med de prestigefyllda kliniker-
na Princess Margaret Hospital i Toronto, Kanada, och 
Pennsylvania University Hospital i Philadelphia, USA, 
och ert stöd i ryggen har vi nu startat upp den planera-
de fas 1-studien med patienter med lokalt återkommande 
prostatacancer i Toronto.  

Det finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder för patienter med 
återfall av prostatacancer, då alternativen idag är begränsade. Med intersti-
tiell PDT erbjuds just detta, ett nytt behandlingsalternativ. Metoden är 
 minimal invasiv och har potential att ge patienterna betydligt bättre livskva-
litet än t ex hormonell blockering. Denna behandlingsmetodik är lämplig för 
invärtes solida tumörer av andra slag än bara prostata, t.ex bukspottkörtel, 
men även andra indikationer som cancer i huvud och hals. 

SpectraCures patenterade PDT-system bygger på att patienten ges ett 
foto aktiverat läkemedel kombinerat med icke-värmande rött laserljus, och 
övervakas av ett unikt dosstyrningssystem. Mjukvaran i dosstyrningen, 
IDOSE, som är egenutvecklad och patenterad, borgar för säker, exakt och 
effektivt styrd PDT-behandling av invärtes solida cancertumörer. 

Det är en uttalad plan för SpectraCure att kunna erhålla s.k. särläkemedels-
klassning (orphan designation) för PDT-behandling av återfalls patienter med 

prostatacancer under det kommande kliniska  programmet. 
Klassificering som särläkemedels behandling kan bevil-

jas för sjukdomar som drabbar högst 5 av 10 000 in-
divider inom Europa eller högst 200 000 individer i 
USA. 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos 
män i västvärlden, inte minst i USA och Norden. 
Under 2012 uppskattades prostatacancer till 8% av 

all cancer som rapporterats över hela världen. Strax 
under 4 miljoner män levde med prostatacancer 

 under samma år och 656 000 dog av sjukdomen.  Cirka 
20-25%, motsvarande drygt 400 000 patienter med 

prostatacancer, utvecklar obotlig s.k. kastrationsresistent 
prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. I Sverige är 

prostatacancer den vanligaste cancerdiagnosen för män, med 
nästan 10 000 diagnostiserande fall varje år. Det är den cancerform 

bland män som orsakar flest dödsfall, totalt 2 352 år 2012.

Totalt kapitalbehov för att genomföra både fas 1-studier och fas 2-studier 
beräknas preliminärt uppgå till cirka 30 Mkr (beroende av slutresultaten 
och antalet inkluderade patienter som krävs). Den stundande emissionen 
skall minst räcka kommande 18 månader och de i ”uniten” ingående teck-
ningsoptionerna därutöver kan komma att finansiera återstående del av 
fas 2-studierna. 

Välkommen som aktieägare i SpectraCure AB!
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VD MASOUD KHAYYAMI HAR ORDET

STYRELSEN
Ingemar Kihlström (ordf) – Doktor i fysiologi från 
Uppsala Universitet. Konsult inom bioteknik och finans.

Masoud Khayyami – VD i SpectraCure AB. Doktor i 
biokemi vid Lunds Universitet. Gedigen  erfarenhet från 
forskning, medicin, medtech och  bioteknik. 

Prof. Katarina Svanberg – Professor i Onkologi vid Lunds 
Universitet. Ordf Lund University Medical Laser Centre.

Prof. Stefan Andersson-Engels – Professor i fysik vid 
Lunds universitet till 2016. Nu föreståndare för Biophoto-
nics vid Tyndall National Institute, Irland.

Prof. Sune Svanberg – Professor i fysik vid Lunds 
Universitet. Föreståndare för avdelningen för atomfysik i 
30 år och ordförande vid Lund Laser Centre i 15 år.

SPECTRACURE I KORTHET
SpectraCure är ett svenskt företag som grundades 2003 som ett spin-off-företag från 
avdelningen för atomfysik och Lunds medicinska lasercentrum vid Lunds universitet. Bolaget 
är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system innehållande laserljuskällor 
och fotoreaktiva läkemedel, även kallat interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat 
PDT efter ”Photodynamic therapy”. Behandlingsmetodiken är lämplig för invärtes solida 
tumörer av olika slag, t.ex prostata, bukspottkörtel, men även vid andra indikationer som 
cancer i huvud och hals.

SpectraCure har valt behandling av återfall av prostatacancer som första medicinska 
indikation. Bolagets teknik bygger på över 20 års vetenskaplig forskning och arbete med PDT 
kombinerat med klinisk erfarenhet av mer än 2 500 PDT-behandlingar av hudtumörer vid 
Lunds universitetssjukhus. 

SpectraCures system ger klara kliniska fördelar och medger minimalt invasiva ingrepp. 
Behandlingarna kan anpassas till varje patients specifika tumörförutsättningar med stor 
noggrannhet vilket leder till att oönskade biverkningar minimeras samtidigt som eftersträvad 
behandlingseffekt i tumören optimeras.

• Etiknämnden för kliniska prövningar i Toronto, Kanada, har godkänt 
SpectraCures kliniska studie för behandling av patienter med återfall av pro-
statacancer med Bolagets metod för fotodynamisk tumörbehandling (PDT).

• Det amerikanska patentverket har godkänt ett patent som rör dosutvär-
dering i SpectraCures teknik för behandling av prostatacancer med PDT.

• SpectraCure har tecknat avtal med två CRO-bolag (Contract Research 
 Organisation) för att sköta Bolagets kliniska studie.

• Avtal är på plats och första patienten avses att behandlas under hösten på 
Princess Margaret Hospital i Toronto, Kanada. Genomförandet av fas 1 och ef-
terföljande fas 2 beräknas ta ca 20-22 månader vardera, där behandlingsfasen 
omfattar 8-10 månader följt av 12 månaders uppföljning. Fas 2 kan starta 30 
dagar efter att behandlingsfasen i fas 1 är slutförd. 
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Marknaden enbart för den första medicinska indikationen, prostatacancer, 
är mycket stor. Årligen insjuknar ca 180 000 patienter i enbart USA. Efter 
strålbehandling drabbas omkring 20 000 av dessa av återfall, vilket initialt 
är den målgrupp som nu adresseras av SpectraCure. Med en uppskattad 
intäkt av ca 35 000 euro per patient är den potentiella initiala marknaden 
enbart i USA därmed värd 7 miljarder kr. Därtill finns fler möjliga  kategorier 
av cancerpatienter i senare skede, där obehandlad prostatacancer har 
mycket stor potential, dvs som ett direkt alternativ till strålning och kirurgi. 

Inom cancervården finns en stark trend för att uppnå ökad livskvalitet, inte 
bara överlevnad. Ledande forskare och läkare förordar klinisk utvärdering 
av SpectraCures metod. Få behandlingsmöjligheter existerar idag för åter-
fallspatienter inom prostatacancer, och nya metoder efterfrågas idag i både 
USA och EU. Detta, tillsammans med övriga fördelar så som begränsade 
biverkningar, möjligheten att upprepa SpectraCures behandling vid behov, 
och att metoden lämpar sig som komplement till annan behandling, borgar 
för att metoden kommer att tas emot väl.

TEKNIK
SpectraCures interstitiella PDT-system med IDOSE® representerar en helt 
ny generation av medicintekniska system för behandlingsplanering och dos-
leverans av laserljus, som möjliggör behandling av inre tumörer.  Systemet 
utför dosimetri i realtid för individualiserad behandling. I systemet ingår 
även programvara för dosplanering, dosleverans av laserljus och övervak-
ning under behandlingen, samt optiska fibrer. Mjukvaran IDOSE® tillhanda-
håller behandlings planering som beräknar de optimala positionerna för de 
 optiska fibrerna och hanterar variationer i målvävnadens geometri, baserat på 
 medicinska bildmetoder som ultraljud, skiktröntgen eller MR. 

Den globala marknaden för förebyggande och behandling av prostatacancer har uppskattats 
till $ 26 miljarder under 2011 och förväntas att nå $ 50 miljarder 2017, vilket innebär en årlig 
tillväxt om 12%, enligt en rapport från BCC Research Market Forecasting.

MARKNAD

ANVÄNDNING AV 
EMISSIONSLIKVID
Bolaget avser att kunna finansiera fas 1 och initiala delar av fas 2-stu-
dier med emissionslikviden. Därutöver kan i erbjudandet ingående teck-
ningsoptioner komma att finansiera resterande delar av fas 2-studier samt 
utgöra en finansiell reserv inför de förhandlingar om utlicensiering som 
förutses.

ERBJUDANDET I 
SAMMANDRAG
Erbjudandet avser en företrädesemission av units om cirka 24 MSEK i 
SpectraCure AB. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. 
Det krävs en (1) uniträtt för teckning av en (1) unit. Varje unit består av 
en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.  Större 
teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan 
 företräde är också möjlig.      
  

Teckningstid: 2 december – 16 december 2016

Teckningskurs: 0,80 kronor per unit. Courtage utgår ej

Teckningspost (utan företräde): 6 000 unit (4 800 kr)

Vederlagsfri teckningsoption För varje unit som tecknas ingår även en vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Två teckningsop-
tioner ger rätt att teckna ytterligare en aktie för 1,00 kr med utnyttjande period 31 januari – 28 febru-
ari 2018. Optionen avses listas snarast möjligt under dess löptid.

Betalning: Efter besked om tilldelning

Nyemitterade aktier: 29 986 979 st

Emissionsbelopp: 23 989 583 kr

Garanti och teckningsförbindelse: Ca 19 msek i garanti

Handel i aktien: SpectraCure har handlats på AktieTorget sedan den 29 juni 2015

Handelsbeteckning: SPEC

Aktiens ISIN-kod: SE0007158118

TO2 ISIN-kod: SE0009294853

Handel med uniträtter: 2 december – 14 december 2016



Varför investera i SpectraCure?

STOR MARKNAD
• I den första indikationen, återfall av prostatacancer, drabbas ca 60 000 pati enter 
årligen i USA och EU. Med en uppskattad intäkt av ca 35 000 euro per patient är den 
potentiella initiala marknaden i USA och EU därmed värd över 20 miljarder kr.

• Förutom recidiverande prostatacancer finns möjlighet till fler indikationer, 
där primär prostatacancer har mycket stor marknadspotential. Omkring 580 000 
patienter i USA och EU insjuknar varje år i prostatacancer. Utöver denna marknad 
finns andra cancertyper i exempelvis bukspottkörtel, huvud och hals och lever.

KOMPETENT OCH VÄLRENOMMERAD 
ADVISORY BOARD
• Bolaget har en mycket välrenommerad advisory board som inkluderar läkare och 
forskare som tidigare bidragit till Bolagets utveckling. En av medlemmarna kommer 
SpectraCure anlita som ansvarig vid SpectraCures kommande kliniska studier i USA 
och Kanada. 

SNABB OCH 
KOSTNADS EFFEKTIV 
TILLGÅNG TILL 
MARKNADEN
• Den kanadensiska läkemedelsmyndigheten Health 
Canada har i oktober 2016 gett klartecken att starta 
SpectraCures fas 1-studie för behandling av återfall av 
prostatacancer. Därmed kommer studien att påbörjas 
under december 2016 vid Princess Margaret Hospital i 
Toronto. Studien omfattar 12-36 patienter.

• Mindre omfattande kliniska prövningar än vad 
som annars behövs inför godkännande på grund av att 
Bolaget räknar med så kallad “orphan designation”, 
eller särläkemedelsklassad behandling. Detta 
betyder väsentligt lägre kostnader.

• Bolaget har redan kommit en lång bit på vägen. 
Flera hundra patienter har behandlats med PDT för 
prostatacancer i flera olika vetenskapliga studier i 
USA och Europa. Med SpectraCures system har fyra 
patienter behandlats inför myndighetsgodkännandet 
av systemet. Bolaget känner därför i viss mån redan 
till förväntad biverkansprofil och tolererbar dos, 
samt att inga allvarliga biverkningar hittills är kända. 

• Förhållandevis begränsad budget behövs för 
kommande kliniska studier i fas 1 och 2. Detta gäller 
även för fas 3.

UNIK OCH 
PATENTERAD TEKNIK
• SpectraCure har en omfattande patentportfölj 
som borgar för många års exklusivitet på markna-
den. Patentportföljen omfattar sju patentfamiljer 
med tolv godkända patent.

• SpectraCure har ett unikt system med åter kopplad 
dosstyrning, baserat på det patenterade och 
egenutvecklade IDOSE-systemet, en avgörande del i 
 Bolagets unika produkt och behandlingsmetodik. 

• SpectraCures patentstrategi är att noggrant  skydda 
tekniken på stora marknader som Nordamerika, Kina 
och Europa. Patentansökningarna befinner sig i olika 
stadier, från pågående till beviljat. Grund patenten är 
godkända i bland annat EU, USA, Kina och Japan.

046 - 16 20 70
Magistratsvägen 10

226 43 Lund, Sweden

www.spectracure.se
SpectraCure AB (publ)


