
2cureX AB tillhandahåller ett unikt test för att bestämma den optimala behandlingen för den enskilde cancerpatienten; IndiTreat®. 
IndiTreat®-testet har utvecklats vid kliniska center i Danmark och Tyskland genom användning av fler än 1 000 vävnadsprov från 
patienter. Multinationella kliniska studier bedrivs på tre stora cancerkliniker. Det långsiktiga målet för 2cureX är att etablera IndiTreat® 
som den globala standarden för att koppla samman den enskilde cancerpatienten med en effektiv läkemedelsbehandling. 
2cureX avser att marknadslansera IndiTreat® i Danmark, Sverige, Tyskland och England under 2020. Redan under 2019 är en 
förlansering planerad på utvalda marknader. 2cureX genomför nu en företrädesemission om cirka 24,7 MSEK för att finansiera 
lanseringen av IndiTreat®, slutförande av pågående kliniska valideringsstudier samt etablering av fler kommersiella testcenter. 
Emissionslikviden bedöms driva 2cureX till positivt kassaflöde, vilket beräknas nås under 2021. 

www.2curex.com

Inbjudan till teckning 
av aktier i 2cureX AB

IndiTreat®   Individanpassad cancerbehandling



IndiTreat® 

”Nyligen publicerade interimsresultat från 
valideringsstudien inom kolorektalcancer 
visar att vi nått både primär och sekundär 
slutpunkt. 60 % av patienterna som behandlats 
enligt testresultat från IndiTreat® upplevde 
progressionsfri överlevnad (PFS) åtta veckor 
efter inledd behandling. Patienterna i den 
pågående studien har en mycket dålig 
prognos och att visa att IndiTreat® ökar 
behandlingseffektiviteten för denna svårt 
sjuka patientgrupp är mycket uppmuntrande.”

Ole Thastrup
VD, 2cureX AB

Teckningstid: 9 – 23 maj 2019.

Teckningskurs: 11,95 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 070 000 aktier, 
motsvarande cirka 24,7 MSEK.

Avstämningsdag: Avstämningsdag var den 3 maj 2019. Sista 
dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 
var den 30 april 2019. Första dag för handel i aktien exklusive 
rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 maj 2019.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 maj 
2019 var registrerade som aktieägare i 2cureX AB äger 
företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För 
varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) 
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Antal aktier innan nyemission: 10 350 000 aktier.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: 2cureX har 
erhållit teckningsförbindelser om cirka 12,5 MSEK (från bl.a. 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare),
motsvarande cirka 50 procent av emissionsvolymen och 
garantiteckning om cirka 7 MSEK, motsvarande cirka
29 procent av emissionsvolymen. Totalt motsvarar 
teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 79 procent
av emissionsvolymen.

Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq First 
North Stockholm under perioden 9 – 21 maj 2019.

Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq First North 
Stockholm från och med den 9 maj 2019 och pågå till dess 
att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket.

ISIN-kod: SE0010468124.

Erbjudandet i sammandrag

IndiTreat® är en patenterad metod för 
att välja rätt läkemedel till rätt patient och 
därigenom optimera cancerbehandlingen. 
IndiTreat® mäter vilket läkemedel eller vilken 
läkemedelskombination som är mest effektiv 
på den enskilde cancerpatientens tumör. 

Nyckelfördelar med IndiTreat® 

IndiTreat® ökar effektiviteten av 
cancerbehandlingar genom guidade 
individanpassade behandlingar.

Att välja den mest effektiva behandlingen på 
förhand ger en uppenbar fördel för patienten.

Att undvika resistent behandling 
besparar patienten biverkningar och är 
kostnadseffektivt för sjukvården.

Enkel implementering av IndiTreat® i 
sjukhusens arbetsflöde.



2cureX AB i korthet 

Kort bakgrund
Cancer är en sjukdom vars utveckling, karaktär och aggressivitet 
är individuell och kontextbunden. Cancer patienter behandlas 
oftast med ett fåtal standardiserade behandlingar. Denna 
”one-size-fits-all”-behandlingsstrategi gällande en individuell 
sjukdom som cancer är både ineffektiv och onödigt kostsam. 
I genomsnitt svarar endast 30 % av cancerpatienter på den 
först valda medicinska behandlingen. IndiTreat® (Individual 
Treatment) är ett patenterat test som för samman patienten 
med en effektiv behandling genom att ex vivo etablera 
tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt verkar som 
patientens tumör. Dessa mikrotumörer behandlas med ett 
stort urval av godkända cancerbehandlingar för att hitta den 
behandling som är effektiv i respektive patient. 

2cureX idag
2cureX bedriver i dagsläget kliniska valideringsstudier 
med IndiTreat® inom kolorektalcancer, äggstockscancer, 
bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. 
Dessa studier genomförs på välrenommerade cancerkliniker 
i Danmark, Tyskland och England. Studierna är initierade 
av deltagande kliniker, vilket visar på ett starkt kliniskt och 
finansiellt engagemang från cancerklinikerna. Initiala resultat 
från en pågående studie har visat att IndiTreat® väsentligt 
ökar behandlingseffektiviteten för svårt sjuka cancer-
patienter. 2cureX avser att marknadslansera IndiTreat® i 
Danmark, Sverige, Tyskland och England under 2020. För 
att förbereda en framgångsrik marknadslansering kommer 
2cureX att genomföra förlansering på utvalda marknader 
under 2019. Under 2018 erhöll bolaget CE-IVD-märkning av 
IndiTreat®, vilket innebär att 2cureX innehar rättigheterna att 
sälja IndiTreat®-tester i alla EEA-länder. 

Marknad
2cureX huvudsakliga marknad utgörs av offentlig och privat 
sjukvårdsverksamhet. IndiTreat® är enkelt att implementera 
i arbetsflödet på sjukhusmottagningar. IndiTreat® är ett 
funktionellt test som unikt kompletterar befintlig teknik 
för att identifiera optimal behandling för den enskilda 
patienten. Samtidigt identifierar IndiTreat® mot vilka 
behandlingar patienten är resistent. IndiTreat® kommer att 
öka behandlingseffektiviteten och möjliggöra att patienter 
inte överbehandlas och utsätts för allvarliga biverkningar av 
ineffektiva och kostsamma läkemedelsbehandlingar.  

2cureX bedömer att 377 000 kolorektalcancer (CRC)-
patienter är tillgängliga för IndiTreat®-testet årligen i Europa. 
Marknadsstorleken för IndiTreat® (CRC) bedöms uppgå 
till cirka 11 miljarder SEK årligen. Marknadsstorleken för 
IndiTreat® inom äggstockscancer och bukspottkörtelcancer 
bedöms uppgå till cirka 4 miljarder SEK årligen. 

Utöver de ovan nämnda kliniska studierna i långt gången 
cancer har 2cureX även inlett en klinisk studie med 
målsättningen att förebygga att högriskpolyper (adenom) i 
kolon utvecklas till fullskalig cancer. Denna kliniska studie är del 
i det danska nationella screeningprogrammet för koloncancer 
där samtliga individer mellan 50-75 år erbjuds screening för 
koloncancer. Det förväntas att fler än 500 000 individer med 
högrisk-adenom kommer att identifieras i de pan-europeiska 
screeningprogrammen. En framgångsrik IndiTreat®-studie 
kommer att möjliggöra storskalig allmän testning för att 
identifiera förebyggande cancerbehandling utformad 
för den enskilde adenompatienten. 2cureX bedömer 
att förebyggande cancermedicin utgör en omfattande 
marknadsmöjlighet.

• Inleda marknadsexpansion till ytterligare länder i Västeuropa genom dotterbolag eller 
lokala partners.

• Uppnå omsättning överstigande 12 MEUR.

2019

2020

2021

2022

• Presentera interimsresultat från klinisk studie i äggstockscancer.
• Förlansera IndiTreat® på utvalda marknader och förbereda marknadslansering.
• Utforska/etablera ytterligare center för tester i Tyskland, Storbritannien och Sverige.

• Presentera interimsresultat från klinisk studie i bukspottkörtelcancer.
• Presentera interimsresultat från klinisk studie inom förebyggande cancermedicin.
• Slutföra ISO-certifiering av kvalitetssystem enligt ISO13485
• Marknadslansera IndiTreat® i Danmark, Tyskland, Sverige och Storbritannien.

• Uppnå positivt kassaflöde för verksamheten på årsbasis.
• Uppnå omsättning överstigande 3,5 MEUR.
• Inleda marknadsexpansion till Frankrike och Spanien genom dotterbolag eller lokala partners.

Bolagets framtida målsättningar



VD Ole Thastrup har ordet

Att 2cureX har lanserat kliniska studier i tre stora cancer-
indikationer samt utvidgat verksamheten till förebyggande 
cancer medicin understryker att IndiTreat® är ett mångsidigt 
och flexibelt verktyg för sjukvården. I slutet av februari 2019 
presenterade vi interimsresultat från valideringsstudien inom 
kolorektalcancer och resultaten visade att vi nått både den 
primära och sekundära slutpunkten. 60 % av patienterna 
som behandlats enligt IndiTreat® testresultat upplevde 
progressionsfri överlevnad (PFS) åtta veckor efter inledd 
behandling. Patienterna inkluderade i den pågående studien 
har en mycket dålig prognos och att visa att IndiTreat® ökar 
behandlingseffektiviteten för denna svårt sjuka patientgrupp 
är mycket uppmuntrande. Att nå både den primära och 
sekundära slutpunkten vid denna halvtidsutvärdering 
under stryker vår tro på IndiTreat®-teknologin och de 
framgångsrika interimsresultaten från den pågående studien 
inom kolorektalcancer ökar även våra förväntningar på 
de andra IndiTreat®-studierna inom äggstockscancer och 
bukspottkörtelcancer.

Marknadslansering av IndiTreat® i Danmark, Sverige, Tyskland 
och England planeras under 2020, men redan under 2019 
planeras en förlansering på utvalda marknader eftersom 
2cureX upplevt att det finns ett stort intresse från befintliga 
samarbetspartners och potentiella kunder. Initiala samtal i 
Tyskland och Norden har varit mycket positiva och gett oss 
bra underlag för våra förlanseringsaktiviteter. För att nå detta 
ambitiösa lanseringsmål var det en mycket viktig milstolpe att 
vi i oktober 2018 erhöll CE-IVD-märkning av IndiTreat®. CE-
IVD-märkningen är en förutsättning för att kunna introducera 
produkten på marknaden. Den ger 2cureX möjlighet att, före 
ursprunglig tidsplan, påbörja marknadsbearbetning och skapa 
uppmärksamhet kring bolaget och IndiTreat® samt etablera 
ytterligare kontakter på våra initiala marknader redan i år. 
IndiTreat® kommer att användas av onkologer vid individuella 
cancerbehandlingsbeslut och våra kunder är därmed sjukhus, 
vårdgivare och patienter. Våra kliniska prövningar vid större 
cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien samt 
de kliniska data och rekommendationer som vi erhåller 

från framgångsrika onkologer på dessa sjukhus är viktiga 
komponenter i marknadsförberedelsen. CE-IVD-märkningen 
gäller i dagsläget för kolorektalcancer men den omfattande 
dokumentationen samt inarbetade processer öppnar även upp 
för snabb registrering inom våra andra cancerindikationer.

Förlanseringen under 2019 kommer ge oss en initial 
marknadsförankring och de rätta verktygen för att på ett fram-
gångsrikt sätt lansera IndiTreat® under 2020. Det är viktigt 
att kapitalisera på det omfattande intresse som har visats för 
IndiTreat® och 2cureX samarbeten med välkända cancer-
center stärker varumärket. Vidare är det bidrag om 3 MEUR 
som erhållits från Horizon 2020 ytterligare en kvalitets stämpel.

2cureX har uppnått samtliga målsättningar i samband med 
noteringen på Nasdaq First North Stockholm. Härutöver 
har 2cureX även skapat ökat aktieägarvärde genom tre nya 
kliniska studier och ytterligare ett viktigt patent. De kommande 
verksamhetsåren kommer att bli mycket intressanta för 2cureX 
och i syfte att ta tillvara det omfattande kliniska intresset 
kring IndiTreat® samt finansiera marknadslanseringen 
av testet genomförs nu en företrädesemission om cirka 
24,7 MSEK. Emissionslikviden är tilltänkt att finansiera 
hela marknadsintroduktionen, slutförande av de kliniska 
valideringsstudierna samt etablering av fler kommersiella 
testcenter. Emissionslikviden bedöms driva 2cureX till positivt 
kassaflöde, vilket bedöms uppnås redan under 2021.

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för 2cureX finns en beskrivning av 
potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska 
dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet 
finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.2curex.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) 
respektive hemsidor.

Sedan 2cureX noterades i slutet av 2017 har samtliga viktiga milstolpar uppnåtts. 2cureX har 
utökat den kliniska pipelinen till fler cancerindikationer samt förebyggande cancermedicin och 
härutöver erhållit CE-IVD-märkning, vilket har möjliggjort inledande marknadsbearbetning.  

Samtliga studier är prövarinitierade och bedrivs med stort engagemang från ledande cancerforskare på stora cancersjukhus 
i Danmark, Tyskland och England. Detta innebär att vi kan bedriva vår kliniska utveckling kostnadseffektivt och att vi arbetar 
direkt med dedikerade onkologer, som genom deltagande vid konferenser och vetenskapliga artiklar kommer att bistå i att 
marknadsföra IndiTreat® mot andra sjukhus.

Ole Thastrup - VD, 2cureX AB



Detaljerade villkor och anvisningar för 2cureX AB 

ERBJUDANDET
Styrelsen i 2cureX AB beslutade den 24 april 2019, med stöd av 
bemyndigande från extra bolagsstämma den 2 april 2019, att genom-
föra en företrädesemission. Genom företrädesemissionen kan 
Bolagets aktiekapital öka med högst 207 000 SEK genom nyemission 
av högst 2  070 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK till 
en teckningskurs om 11,95 SEK per aktie. Det totala emissionsbeloppet 
uppgår till högst 24 736 500 SEK.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING 
Den som på avstämningsdagen den 3 maj 2019 var aktieägare i 2cureX 
AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till 
tidigare innehav varvid en (1) gammal aktie medför erhållande av en (1) 
teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av 
en (1) ny aktie.

TECKNINGSKURS 
Teckningskursen är 11,95 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 

AVSTÄMNINGSDAG 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) för rätt 
till deltagande i företrädesemissionen var den 3 maj 2019. Sista dag för 
handel i 2cureX AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen 
var den 30 april 2019. Första dag för handel i 2cureX AB:s aktie utan rätt till 
deltagande i företrädesemissionen var den 2 maj 2019. 

TECKNINGSTID
Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 9 maj 2019 till 
och med den 23 maj 2019 klockan 15.00. Efter teckningstidens utgång 
blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. 
Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares  
VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. 

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 
Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm First North 
under perioden 9 maj 2019 till och med den 21 maj 2019. Aktieägare skall 
vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd 
för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som 
förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, 
samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller 
baserat på sina innehav i 2cureX AB på avstämningsdagen. Erhållna 
teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 23 maj 
2019 eller avyttras senast den 21 maj 2019 för att inte förfalla värdelösa. 

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen 
den 3 maj 2019 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt 
emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, anmälningssedel 
för teckning med stöd av teckningsrätter, anmälningssedel för teckning 
utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för 
nyemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum. Information 
kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissions hemsida 
www.sedermera.se och på 2cureX AB:s hemsida www.2curex.com för 
nerladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken 
särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon 
information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen 
av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. 

Förvaltarregistrerade aktieägare 
Aktieägare vars innehav av aktier i 2cureX AB är förvaltarregistrerade hos 
bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller 
anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning 
av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. 
Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från 
respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av 
teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt 
i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika 
tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT 
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant 
betalning senast den 23 maj 2019 klockan 15.00. Teckning genom 
betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som 
bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på 
den anmälningssedeln med stöd av teckningsrätter enligt följande två 
alternativ: 

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi 
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas 
för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som 
underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälningssedel med 
stöd av teckningsrätter skall då ej användas. 

2) Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den 
förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom 
att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall anmälningssedeln med 
stöd av teckningsrätt användas som underlag för teckning genom 
kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det 
antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för 
samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel med stöd av 
teckningsrätt kan erhållas från Sedermera Fondkommission hemsida www.
sedermera.se. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning 
skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission 
tillhanda senast klockan 15.00 den 23 maj 2019. Anmälan är bindande.

Ärende: 2cureX
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64 
211 22 Malmö 

Fax: 040-615 14 11 
Telefon: 040-615 14 10 
E-post: nyemission@sedermera.se (inskannad anmälningssedel) 

TECKNING ÖVER 15 000 EUR MED FÖRETRÄDESRÄTT I 
FÖREKOMMANDE FALL 
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15  000 EUR skall 
penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera samtidigt som 
betalning sker enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Observera att Sedermera inte kan boka ut BTA, 
trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera 
tillhanda. 

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT 
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på 
anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att 
ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) 
och på 2cureX AB:s hemsida (www.2curex.com). Teckning kan även ske 
elektroniskt med BankID på www.sedermera.se.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan 
företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner 
från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar 
av dessa. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln ”Teckning utan 
stöd av teckningsrätter”. Observera att den som har en depå med specifika 
regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto 
(ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank 
eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för 
erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den 
bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel 
”Teckning utan stöd av teckningsrätter”, i det fall fler än en sådan 
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och 
övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. 
Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast 
klockan 15.00 den 23 maj 2019. Anmälan är bindande. 



TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT 
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan 
skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om 
tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt 
samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier 
med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte 
kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal 
teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och 
för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro 
rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av tecknings-
rätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda 
garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, 
lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en 
avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter 
avslutad teckningsperiod och likvid skall erläggas till bankgiro enligt 
instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att 
det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller 
depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. 
Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset 
enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa 
aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något 
meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. 

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, 
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, 
Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare 
memorandum, registrering eller andra åtgärder än de som följer av 
svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, 
kan vända sig till Sedermera Fondkommission på telefon enligt ovan 
för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner 
i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya 
Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där 
deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registrering eller andra 
åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att 
erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. 
I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i 2cureX AB till 
aktieägare i dessa länder. 

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, 
vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller 
direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning 
av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade 
aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket. 

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär 
erhåller information från respektive förvaltare. 

DELREGISTRERING
Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av nyemissionen 
registreras vid Bolagsverket. Ifall denna möjlighet till delregistrering 
utnyttjas i föreliggande emission kommer flera serier av BTA att utfärdas 
varvid den första serien benämns ”BTA 1” i VP-systemet. BTA 1 kommer att 

omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En 
andra serie av BTA (”BTA 2”) kommer att utfärdas för teckning och betalning 
vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade och betalda aktier inte kunnat 
inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart 
företrädesemissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske i mitten av juni 
2019. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank 
eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA 
Handel med BTA äger rum på Nasdaq Stockholm First North från och med 
den 9 maj 2019 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos 
Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA 1 och 2 på tecknarens 
VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juni 2019.

LEVERANS AV AKTIER 
Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas 
ske i mitten av juni 2019, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från 
Euroclear. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN 
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer 2cureX 
AB att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett 
pressmeddelande. 

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING 
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk 
rätt.

RÄTT TILL UTDELNING 
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första 
avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna 
registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning 
som de befintliga aktierna. 

AKTIEBOK 
2cureX AB är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok 
med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med 
adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige. 

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER 
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid 
nyteckning av aktie med mera styrs dels av 2cureX AB:s bolagsordning som 
finns tillgänglig via 2cureX:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551). 

ÖVRIGT 
Styrelsen i 2cureX AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt 
tiden för betalning. Eventuell förlängning av teckningstid kommuniceras 
som senast sista dagen i ordinarie teckningstid, den 23 maj 2019. Teckning 
av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.  
 
För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna 
kommer  2cureX  AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, 
belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.  
 
Styrelsen äger ej rätt att dra tillbaka erbjudandet.  

HANDEL MED AKTIEN 
Aktierna i 2cureX AB är noterade på Nasdaq Stockholm First North. Aktierna 
handlas under kortnamnet ”2CUREX” och har ISIN-kod SE0010468124. De 
nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till 
aktier sker. 

EMISSIONSINSTITUT 
Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut och finansiell 
rådgivare till 2cureX AB.


