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Informationen som, av Acarix AB (publ) (”Bolaget”), lämnas i detta dokument, avseende beskrivning av Bolaget samt Bolagets erbjudande till allmänheten av aktier, är hämtad 
från det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 24 november 2016. Detta dokumentet innehåller inte all nödvändig information som en 
investerare behöver för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Varje beslut att investera i Acarix ska grunda sig på en bedömning av innehållet i prospektet i dess helhet. 

Prospektet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.acarix.com. 

Sammanfattning av inbjudan till teckning av aktier inför notering på Nasdaq First North Premier december 2016

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV 
AKTIER I ACARIX AB (publ)
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BAKGRUND OCH MOTIV 

Acarix är ett medicinteknikbolag i tidig kommersiell fas som inriktar sig 
på att förändra och effektivisera den diagnostiska vårdkedjan för 
kransartärsjukdom som idag leder till att många patienter genomgår 
invasiva och i vissa fall riskfyllda undersökningar i onödan. Acarix 
automatiserade akustiska system, CADScor®System, kan med hög 
säkerhet detektera blåsljud från hjärtat som uppkommer vid 
förträngningar i kransartärerna. Ljuden analyseras och översätts senare 
genom avancerade algoritmer till ett enkelt och handlingsbart provsvar. 

CADScor®Systems första applikationsområde är tidig uteslutning av 
patienter med symptom på kransartärsjukdom men som inte har 
sjukdomen. Idag är det enbart cirka 10 procent av alla patienter som 
söker utredning för kransartärsjukdom som de facto har sjukdomen. I 90 
procent av fallen beror symptomen istället på andra åkommor, såsom 
muskelrelaterad smärta, diffusa magåkommor eller psykosocial stress. 
Dessa patienter kan dock inte med dagens metoder identifieras redan 
hos allmänläkare utan remitteras vidare för ytterligare undersökning. 
Detta innebär att en stor del av patienterna som genomgår vårdkedjan 
för kransartärsjukdom gör det i onödan, med höga sjukvårdskostnader 
och patientrisker i form av hög strålningsexponering och allvarliga 
kransartärskomplikationer som följd. Det finns därför ett tydligt behov av 
att redan hos allmänläkare kunna exkludera patienter som inte har 
kransartärsjukdom. 

CADScor®System kan med över 96 procents säkerhet exkludera upp till 
50 procent av patienterna som idag uppvisar symptom på kransartär-
sjukdom. Detta innebär väsentliga kostnadsbesparingar för sjukvårds- 
och försäkringssystem samtidigt som patienten undviker onödig, 
potentiellt skadlig och invasiv diagnostik. 

Hjärt- och kärlsjukdomar orsakar årligen över 17,5 miljoner dödsfall 
globalt. Kransartärsjukdom är en av de vanligaste hjärt- och 
kärlsjukdomarna och orsakar årligen 1 av 6 dödsfall globalt. Idag lever 
120 miljoner människor med sjukdomen i Europa, Kina och USA. 
Eftersom Acarix målgrupp även inkluderar patienter som uppvisar 
symptom för kransartärsjukdom är Bolagets målgrupp väsentligt mycket 
större än antalet patienter som lever med kransartärsjukdom. 

Baserat på teknologin för automatiserad auskultation utvecklar Bolaget 
även sin produktportföljbestående av tester för andra hjärt- och 
kärlsjukdomar. 

Erbjudandet är avsett att förbättra Acarix tillgång till den svenska 
kapitalmarknaden vilket av Bolaget bedöms främja Bolagets tillväxt och 
fortsatta utveckling. Erbjudandet syftar även till att bredda Acarix 
aktieägarbas och ytterligare öka kännedomen om Bolaget bland 
potentiella investerare. Av dessa skäl har styrelsen ansökt om notering 
på Nasdaq First North Premier.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är 
tillräckligt för Bolagets aktuella behov under den kommande 
tolvmånadersperioden. Bolagets befintliga rörelsekapital bedöms räcka 
till och med februari 2017. Med beaktande av nuvarande affärsplan och 
de investeringar som Bolaget avser att göra, uppskattar Bolaget ett 
underskott i rörelsekapitalet för den kommande tolvmånadersperioden 
som uppgår till cirka 72 MSEK. Rörelsekapitalbehovet för de kommande 
tolv månaderna förväntas tillgodoses genom den nyemission som 
Erbjudandet avser, vilken förväntas tillföra Bolaget 125 MSEK efter 
emissionskostnader. Emissionslikviden avses att huvudsakligen 
användas för marknadsintroduktionen av CADScor®System vilket är 
Bolagets huvudsakliga produkt. Emissionslikviden täcker kapitalbehovet 
för marknadsintroduktionen. Därutöver kommer en mindre del av 
likviden (< 22 procent) att användas i syfte att vidareutveckla Acarix 
kommande applikationsområden för CADScor®System fram till ett stadie 
där beslut kan tas om dessa skall kommersialiseras För det fall styrelsen 
i framtiden beslutar om en kommersialiseringsprocess för kommande 
projekt behövs ytterligare finansiering. Motivet för nyemissionen är 
således att möjliggöra för Bolaget att inleda sin kommersialiseringsfas.

Styrelsen hyser en stark tilltro till att Erbjudandet kommer att fullföljas  
– i synnerhet beaktat att ett antal existerande och externa investerare 
har åtagit sig att förvärva aktier motsvarande totalt 120 MSEK samt 
garantera ytterligare 20 MSEK i Erbjudandet. I den händelse att 
Erbjudandet inte fullföljs och att Bolaget inte lyckas generera ytterligare 
intäkter skulle Bolaget tvingas söka alternativ finansiering eller senare-
lägga befintliga projekt och genomföra kostnadsneddragningar.

För ytterligare information hänvisas till Prospektet i dess helhet, vilket 
har upprättats av styrelsen i Acarix med anledning av Nyemissionen. 

Informationen som, av Acarix AB (publ) (”Bolaget”), lämnas i detta dokument, avseende beskrivning av Bolaget samt Bolagets erbjudande till allmänheten av aktier, är hämtad från det prospekt som 
godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 24 november 2016. Detta dokumentet innehåller inte all nödvändig information som en investerare behöver för att fatta ett välgrundat 

investeringsbeslut. Varje beslut att investera i Acarix ska grunda sig på en bedömning av innehållet i prospektet i dess helhet. Prospektet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.acarix.com.
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Antal aktier i Erbjudandet
Teckningskurs
Emissionslikvid:
Kortnamn
ISIN-Kod

Erbjudandet omfattar högst 7 960 000 aktier, varav samtliga aktier är nyemitterade
Teckningskursen är 17,60 SEK per aktie. Courtage utgår ej
Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget cirka 140 MSEK.
ACARIX
SE0009268717

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige
Likviddag
Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Premier

PRELIMINÄR TIDSPLAN

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

28 november – 7 december 2016
14 december 2016
19 december 2016

Informationen som, av Acarix AB (publ) (”Bolaget”), lämnas i detta dokument, avseende beskrivning av Bolaget samt Bolagets erbjudande till allmänheten av aktier, är hämtad från det prospekt som 
godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 24 november 2016. Detta dokumentet innehåller inte all nödvändig information som en investerare behöver för att fatta ett välgrundat 

investeringsbeslut. Varje beslut att investera i Acarix ska grunda sig på en bedömning av innehållet i prospektet i dess helhet. Prospektet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.acarix.com.
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Viktig information! 
Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet eller anmälningssedeln 
får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma 
att anses vara ogiltig. De aktier som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), någon provinslag i 
Kanada eller någon annan tillämplig lag i andra länder såsom Australien, Hongkong, Japan eller Sydafrika och får inte utbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater eller 
i Kanada eller i andra länder, såsom Australien, Hongkong, Japan eller Sydafrika annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act någon provinslag i Kanada, eller 
annan tillämplig lag i något annat land än Sverige. 

Allmänhetens anmälningssedel för förvärv av aktier i Acarix AB (publ) 
 

Inlämnas till något av SEB:s kontor eller skickas till: 
 
SEB Emissioner R B6 
106 40 Stockholm 

Anmälningsperiod: 
Pris: 
Likviddag: 

28 november – 7 december 2016 kl. 17.00 
17,60 kronor per aktie 
14 december 2016 

 
Jag/vi anmäler mig/oss härmed, enligt villkoren i prospekt upprättat av styrelsen för Acarix AB i november 2016, för förvärv av nedan 
angivet antal aktier 
 

 
Fyll i önskat antal aktier. Lägst 500 aktier, i jämna poster om 100 aktier. Courtage utgår inte.  

 
Jag är medveten om och medger att: 
• anmälan är bindande, 
• inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text, 
• ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 

lämnas utan avseende, 
• VP-konto/servicekonto, depå hos valfritt värdepappersinstitut 

måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln, 
• saldot på det bankkonto, den värdepappersdepå som angivits, 

måste under perioden från och med kl. 00.00 den 7 december 
2016 till och med kl. 24.00 den 12 december 2016, motsvara lägst 
det belopp som anmälan avser räknat på det högsta priset i 
prisintervallet. Därför måste pengar finnas eller sättas in på 
angivet bankkonto eller värdepappersdepå senast den 6 
december 2016, 

• om flera anmälningssedlar lämnas in av samma förvärvare 
kommer endast den först registrerade att beaktas, 

• tilldelning kan komma att ske med mindre antal aktier än anmälan 
avser och även helt utebli, 

• innehavare av angivet bankkonto måste vara samma person som 
anmäler sig för förvärv av aktier, 

• uppgift om VP-konto/servicekonto och adress kommer att 
inhämtas elektroniskt från Euroclear Sweden, 

• VP-konto/servicekonto ska vara ett ordinärt ägarkonto 
innebärande att s.k. VKI-konton och konton som är pantsatta, 
myndighetsbelastade eller försedda med kontospärr eller dylikt 
inte godkänns, 

• att SEB är emissionsinstitut innebär inte i sig att banken betraktar 
den som anmält sig i erbjudandet som kund hos banken för 
placeringen. 

 
Skandinaviska Enskilda Banken AB befullmäktigas härmed att teckna aktier, reservera likvid och debitera nedan angivet likvidkonto eller depå för 
min/vår räkning enligt de villkor som angivits i nämnda prospekt samt att vidta de åtgärder som banken bedömer nödvändiga för att förvärvade 
aktier skall överföras till mitt/vårt VP-konto/servicekonto, eller depå i SEB. Genom undertecknandet av denna anmälningssedel bekräftas dessutom 
att jag/vi har tagit del av och förstått vad som anges nedan under ”Viktig information!” och att jag/vi inte är en där åsyftad person, eller agerar för en 
sådan persons räkning. 
 
Ange ett av alternativen nedan för registrering av aktierna.  

1. £ VP-konto / servicekonto 
(likvidkonto i SEB kan anges 
nedan) 

(Obs! Om VP-konto finns i SEB kommer detta att väljas i 
första hand, i andra hand kommer det senast använda VP-
kontot att användas)  

 

2. £ Depå hos SEB 
Depånummer 
 

 

 

3. £ 
Depå hos annan bank eller 
annat värdepappersinstitut 
(Likvidkonto kan anges nedan 
annars sker betalning enligt 
utsänd avräkningsnota  

Depånummer 
 

 

Bank/värdepappersinstitut 
 

 

 
 
Betalning av aktier 
Endast de bankkontoslag som framgår av prospektet får anges. OBS! För dig som angivit att tilldelade aktier ska registreras på en 
värdepappersdepå hos SEB gäller att debitering sker av till depån anslutet konto. Således ska du som valt detta alternativ inte ange ett bankkonto 
nedan. Om inte likvidkonto nedan anges kommer en avräkningsnota att skickas ut med inbetalningskort. 
 

Likviden ska debiteras mitt bankkonto i SEB: (Obs! endast SEB konto får anges)  
Clearingnummer  Kontonummer 
   

 

 
Uppgifter avseende förvärvaren, obligatoriskt. 

Efternamn/Firma Förnamn Personnummer/Organisationsnummer 

Telefon dagtid  

Datum Underskrift av förvärvaren (i förekommande fall förmyndarens underskrift) 
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