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Sammanfattning av bokslutskommuniké
Med ”Bolaget” eller ”2cureX” avses koncernen bestående av 2cureX AB med organisationsnummer 559128-0077 och dess
helägda danska rörelsedrivande dotterbolag 2cureX A/S med CVR-nummer 29418888 samt 2cureX A/S:s tyska dotterbolag
2cureX GmbH med handelsregisternummer HRB 137736. Med 2cureX AB avses 2cureX AB med organisationsnummer
559128-0077. Med “First North” avses Nasdaq Stockholm First North. Verksamheten i 2cureX AB, koncernens moderbolag
inleddes 2017-10-04. Med anledning därav kan inga jämförande perioder avseende koncernen uppvisas.

Tolv månader (2017-01-01 till 2017-12-31) – koncern





Nettoomsättningen uppgick till 2 749 KSEK.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 983 KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,37 SEK.
Soliditeten** uppgick till 88,6 %.

Fjärde kvartalet (2017-10-01 till 2017-12-31) – koncern




Nettoomsättningen uppgick till 457 KSEK.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 451 KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,18 SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret 2017:
8 431 370 aktier. Genomsnittligt antal aktier för det fjärde kvartalet 2017: 9 711 413 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 31 december
2017: 10 350 000 aktier.
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2017
Fjärde kvartalet



2cureX meddelar i början av oktober 2017 att extra bolagsstämma beslutat att genomföra en nyemission inför
planerad notering på Nasdaq Stockholm First North.



Den 27 oktober 2017 avslutas teckningstiden i 2cureX AB:s nyemission och nyemissionen övertecknas motsvarande
en teckningsgrad om 356 procent. Bolaget tillförs genom nyemissionen cirka 1 700 nya aktieägare.



Den 22 november 2017 godkänns 2cureX AB för notering på Nasdaq Stockholm First North och den 24 november
2017 inleds handeln i Bolagets aktie.



2cureX meddelar i slutet av november 2017 att Bolaget stärkt ledningsgruppen genom att anställa Maarten van der
Linden som Chief Business Officer (CBO).



Bolaget meddelar i mitten av december 2017 att intresset för Bolagets pågående valideringsstudie för IndiTreat™
är stort och att studien under 2018 kommer att expandera till kliniker i Tyskland och England.

Väsentliga händelser efter periodens utgång


2cureX avtalar i slutet av januari 2018 om de slutliga villkoren gällande ett bidrag om 29 MSEK från Horizon 2020.
Bidraget erhålls för att avsluta den kliniska valideringen av bolagets IndiTreat™-produkt och för att inleda
marknadslansering. Den första betalningen om 14,7 MSEK kommer att överföras till 2cureX i mars 2018, varav cirka
1,4 MSEK kommer att finnas på ett garantikonto hos Horizon 2020 till dess att projektet avslutas.

Övriga händelser under det fjärde kvartalet 2017



2cureX medverkar på ett antal investerarträffar, däribland Sedermeradagen Göteborg och Aktiedagen i Stockholm.



2cureX lanserar en svensk version av sin hemsida.

VD Ole Thastrup intervjuas av Trading Direkt. Intervjun kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=c8zLRvjWi4
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VD Ole Thastrup har ordet
Vi har nu varit noterade på Nasdaq Stockholm First North i lite drygt 2,5 månad och det är glädjande
att se intresset för IndiTreat™ och 2cureX på marknaden. Vi erhåller löpande genomtänkta frågor
från aktieägare och vi uppskattar givetvis att få dessa. Eftersom vi nyligen noterades på Nasdaq
Stockholm First North och räkenskapsåret 2017 nu har nått sitt slut tar jag härmed tillfället i akt att
kortfattat presentera 2cureX och kommentera några av årets mest väsentliga händelser.
2cureX är verksamt inom cancersegmentet och har utvecklat en metod (IndiTreat™) för
individanpassad cancerbehandling. Cancerpatienter är individer som svarar olika på utvalda
behandlingsmetoder. Personalized medicine har blivit ett ”buzzword” inom modern
cancerbehandling. 2cureX har genom IndiTreat™ tagit detta till en ny nivå, där ett litet vävnadsprov
från en patients tumör skapar tusentals små mikrotumörer utanför kroppen. Dessa mikrotumörer
kan vi sedan behandla med alla tillgängliga cancerbehandlingar och välja den behandling som passar bäst för den enskilda
patienten. Detta nya tillvägagångssätt kommer att öka effektiviteten inom cancerbehandling och totala
behandlingskostnaderna.
Under fjärde kvartalet 2017 inledde 2cureX en klinisk studie i Danmark för att validera IndiTreat™ i steg IV kolorektalcancer.
Under 2018 kommer vi att expandera studien till välrenommerade cancerkliniker i både Tyskland och England. Det är mycket
viktigt för valideringen av IndiTreat™ och dess efterföljande kommersialisering att ”key opinion leaders” är inblandade i den
kliniska studien. Alla omkostnader i samband med den kliniska valideringsstudien finansieras av bidrag från Horizon 2020, de
deltagande klinikerna och 2cureX. Studien beräknas pågå i cirka 24 månader och målsättningen är att slutföra studien under
2019, varpå marknadslansering av IndiTreat™ är avsedd att ske i Danmark, Tyskland och Sverige under 2020. Studien är öppen
och vi kan löpande följa resultatutveckling i valideringsstudien.
När IndiTreat™ lanseras till läkare på cancerkliniker är det essentiellt att vi integrerar metoden i arbets- och dataflödet på
sjukhuset. 2cureX har tillsammans med sina kliniska partners etablerat metoder för sådan integration.
Inför noteringen på First North genomförde vi i oktober 2017 en nyemission som tillförde Bolaget cirka 18,3 MSEK före
emissionskostnader och cirka 1 700 nya aktieägare. Nyemissionen övertecknades motsvarande en teckningsgrad om cirka
356 procent, vilket visar intresset för IndiTreat™ och 2cureX. Emissionslikviden är avsedd att finansiera CE-märkning och ISOcertifiering av IndiTreat™, etablering av intäktsstrategier i Danmark, Tyskland, Sverige, England och Frankrike samt utveckling
och etablering av ytterligare siter för validering i Tyskland, England och Frankrike. Härutöver avses emissionslikviden
finansiera uppbyggnad av en säljorganisation runt de största onkologicentrumen i Europa, vilken ska bygga upp ett nätverk
inför och under marknadslanseringen av IndiTreat™. Sammanfattningsvis avses emissionslikviden således finansiera samtliga
förberedande aktiviteter inför marknadslansering av IndiTreat™.
För den som vill veta mer om 2cureX och IndiTreat™ kan jag tipsa om en intervju med mig som genomfördes av Trading Direkt
i slutet av november 2017. Intervjun hittar ni här: https://www.youtube.com/watch?v=c8zLR-vjWi4. Jag vill även passa på att
uppmuntra er att prenumerera på våra nyheter genom vår hemsida. Prenumerera på nyheter gör ni genom att klicka här:
https://www.2curex.com/sv/nyheter/news-subscription/
Slutligen skulle jag vilja välkomna alla nya aktieägare i 2cureX. Vi har ett händelserikt verksamhetsår framför oss under 2018
och jag hoppas att ni vill fortsätta vara med på vår resa.
Ole Thastrup
VD, 2cureX AB
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Om 2cureX
Koncernförhållande och aktieinnehav
2cureX AB har ett helägt dotterbolag i form av 2cureX A/S. All verksamhet sker i 2cureX A/S och dess tyska dotterbolag 2cureX
GmbH, varpå 2cureX AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget 2cureX A/S. 2cureX A/S äger 100 procent av
aktierna i 2cureX GmbH. Utöver ovanstående äger 2cureX AB inte några andelar i andra företag.

Affärsidé
2cureX affärsidé är att erbjuda kliniker möjlighet att på förhand undersöka vilka cancerläkemedel som har bäst respons på
respektive cancerpatient genom den egenutvecklade och patenterade metoden IndiTreat™.

Affärsmodell
2cureX avser sälja IndiTreat™ kommersiellt och ta en avgift per genomfört test. Bolaget har för avsikt att etablera siter i de
länder Bolaget är verksamt och därigenom ha laboratorium på de marknader Bolaget agerar. Biopsier sänds till laboratoriet
varpå 2cureX:s personal genomför ex-vivo-testet. Bolaget utvärderar även möjligheter till verksamhet tillsammans med lokala
partners på potentiella marknader i framtiden.

IndiTreat™
IndiTreatTM är ett verktyg som hjälper läkare och andra sjukvårdsaktörer att fastställa optimala behandlingsmetoder på
cancerpatienter genom en snabb, effektiv och heltäckande metod. Metoden utgår från en premiss om att varje patient och
cancervävnad är individuell, med en egen bakgrund och kontext som kan påverka utfall och utveckling. Utifrån denna premiss
använder sig IndiTreatTM av en del av patientens cancervävnad som sedan prövas mot en rad olika etablerade läkemedel som
tidigare använts för behandling av kolorektalcancer och andra cancerformer. Från ett litet vävnadsprov kan IndiTreatTM skapa
ett stort antal mikrotumörer i en 3D ex-vivo-miljö, en extern miljö tänkt att simulera och korrelera med vävnadens naturliga
miljö, för att beprövas mot alla tänkbara behandlingar mot vävnaden. Behandlingar testas i såväl isolerade förhållanden som
i kombination mellan ett stort antal behandlingar. Mikrotumörerna ges sju till tio dagar att reagera på behandlingen varpå
testet, i slutfasen, ger information om tumörens känslighet mot behandlingen. De behandlingar som används i IndiTreat TM
kartläggs sedan med hjälp av följande ordinalskala:





Resistent;
Låg känslighet;
Känslig;
Hög känslighet.

Hög känslighet innebär att behandlingen anses vara effektiv mot patientens cancertumör.
IndiTreat™ har endast en klinisk valideringsstudie kvar i ledet av obligatoriska kliniska studier som måste genomföras inför
en marknadslansering av metoden, vilken är planerad att ske under 2020.
Under den senaste färdigställda kliniska studien, vilken utfördes i Tyskland och Danmark, användes standardiserade
procedurer samtidigt som IndiTreat™ använde sig av samtliga standardiserade behandlingsmetoder i sin prövning av
cancervävnad. IndiTreat™ identifierade en effektiv behandling i 58 procent av fallen, medan motsvarande responsnivå för
kontrollgruppen som mottagit standardbehandling uppgick till under 30 procent. De patienter som behandlades i enlighet
med IndiTreats™ rekommendationer visade även på en signifikant längre tid till sjukdomsprogression, d.v.s. förloppet till dess
att cancer sprider sig i kroppen.

Så här fungerar IndiTreat™
Nedan presenteras hur IndiTreat™ fungerar. Mikrotumörer från patientens cancertumör testas med ett antal
standardbehandlingar inom kolorektalcancer. Varje färg representerar olika nivåer av behandlingseffektivitet med olika typer
av behandlingar, där grön färg indikerar effektivitet och röd färg indikerar ineffektivitet. Därigenom skapas denna schematiska
bild som visar den mest effektiva behandlingsmetoden för respektive patient. Behandlingen med högst känslighet
(behandling A) används på patienten.
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Utvecklingsmålsättningar och finansiella målsättningar
Nedan presenteras 2cureX målsättningar under de kommande tre verksamhetsåren:
2018:





2019:


2020:



Etablera intäktsstrategier för marknaderna i Danmark, Tyskland, Sverige, Storbritannien och Frankrike.
Fullborda de två juridiskt föreskrivna certifikaten CE-IVD och ISO:13485.
Utforska/etablera ytterligare anläggningar för tester i Tyskland, Storbritannien och Sverige.
Förberedelser för en säljorganisation kring större onkologicenter, antingen genom egna laboratorium eller lokala
partners.
Färdigställande av patientrekrytering i valideringsstudie.
Slutförande av klinisk valideringsstudie.
Utforska/etablera ytterligare anläggningar för tester i Frankrike och Italien.
Marknadslansering av IndiTreat™ i Danmark, Tyskland, Sverige.
Marknadsexpansion till England, Frankrike och Italien genom dotterbolag eller lokala partners.

2017-2019
Klinisk
valideringsstudie

2020
Marknadslansering i
DK, SV, TYS
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2022
Marknadsexpansion
inom Västeuropa

Förvärvsanalys 2cureX AB
Den 4 oktober 2017 bildades 2cureX AB, koncernens moderbolag. I samband med moderbolagets bildande genomfördes en
apportemission där aktierna i 2cureX A/S apporterades in i det svenska moderbolaget, varpå ägarna i det danska
dotterbolaget fick 100 procent av aktierna i det svenska moderbolaget. Det svenska moderbolagets enda syfte är att förvalta
aktierna i 2cureX A/S medan 2cureX A/S koncernens operativa dotterbolag.

Effekter av förvärv 2017
Förvärvet av 2cureX A/S är att betrakta som ett omvänt förvärv. Redovisningsmässigt innebär ett omvänt förvärv att det
legala dotterföretaget betraktas som förvärvare och det legala moderföretaget som den förvärvade enheten. I samband med
förvärvet har 8 000 000 aktier utgetts till en kurs om 0,625 kronor per aktie vilket motsvarar den totala köpeskillingen om
5 000 000 kronor. Eftersom förvärvet är att betrakta som ett omvänt förvärv görs i konsolideringssyfte en beräkning för vilken
köpeskilling som skulle utgått om det förvärvade bolaget hade varit förvärvaren. 2cureX AB bildades genom en
apportemission vilket innebär att denna beräkning inte är relevant.
Den förvärvade enheten, 2cureX AB, ingår i koncernens resultaträkning med intäkter om 0 SEK samt med resultat om
-1 023 561 SEK.
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Utveckling i siffror under fjärde kvartalet 2017
Verksamheten i 2cureX AB, koncernens moderbolag inleddes 2017-10-04. Med anledning därav kan inga jämförande perioder
uppvisas. För mer information om Bolagets historiska finansiella ställning hänvisas till det danska dotterbolagets
årsredovisningar, vilka finns tillgängliga på 2cureX:s hemsida (www.2curex.com).

Omsättning
Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 457 KSEK och nettoomsättningen för räkenskapsåret 2017
uppgick till 2 749 KSEK. Bolaget hade under verksamhetsåret 2017 ingen försäljning utan samtliga intäkter är hänförliga till
olika bidrag eller statliga stöd.

Finansiell utveckling
Resultatet för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till -1 780 KSEK och resultat under räkenskapsåret 2017 uppgick till
-3 124 KSEK. Under fjärde kvartalet belastades resultatet bl.a. av kostnader relaterade till notering samt kostnader relaterade
till den kliniska valideringsstudien med IndiTreat™.

Likviditet
Bolagets likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 19 985 KSEK. Kassaflödet under det fjärde kvartalet 2017
uppgick till 12 265 KSEK. Det positiva kassaflödet under perioden var hänförligt till den nyemission Bolaget genomförde under
det fjärde kvartalet 2017. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 162 KSEK.

Soliditet
Bolagets soliditet per den 31 december 2017 uppgick till 88,6 %.

Aktien
Det finns ett aktieslag i 2cureX AB. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under symbolen ”2CUREX”.
Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier till 10 350 000 stycken. Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret
2017 uppgick till 8 431 370 stycken. Genomsnittligt antal aktier under fjärde kvartalet 2017 uppgick till 9 711 413 stycken.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande
2cureX AB tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012.1 (K3) vid upprättandet av sina
finansiella rapporter.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

Förslag till disposition av 2cureX AB:s resultat
Styrelsen och verkställande
2017-01-01 – 2017-12-31.

direktören

föreslår

att

ingen

utdelning

lämnas

för

räkenskapsåret

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma kommer att hållas i Malmö 2018-05-28. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på
Bolagets hemsida (www.2curex.com) senast två veckor innan årsstämman.

Finansiell kalender
Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt
följande:





Q1-rapport
Halvårsrapport
Q3-rapport
Bokslutskommuniké

2018-05-18
2018-08-24
2018-11-23
2019-03-01
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Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för 2cureX.

Avlämnande av bokslutskommuniké
Köpenhamn, den 15 februari 2018
2cureX AB
Styrelsen

Povl-André Bendz

Ulrich Spengler

Juan Farré

Ole Thastrup

Timm Jessen

Simon Hoffmann

Jørgen Drejer
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Finansiell översikt
Verksamheten i 2cureX AB, koncernens moderbolag inleddes 2017-10-04. Några periodbokslut för koncernen har därför inte
tidigare upprättats. Med anledning därav rapporteras ingen jämförande information för den aktuella perioden. Jämförande
information avseende kassaflödesanalysen rapporteras därmed inte heller. För mer information om Bolagets historiska
finansiella ställning hänvisas till det danska dotterbolagets årsredovisningar, vilka finns tillgängliga på 2cureX:s hemsida
(www.2curex.com).

Resultaträkning i sammandrag – koncern
(KSEK)

2017-10-01
2017-12-31
3 mån.

2017-01-01
2017-12-31
12 mån.

2016-01-01
2016-12-31
12 mån.

457
247
704

2 749
1 154
3 903

2 410
606
3 016

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

-218
-1 857
-989
-73
-3 137

-552
-2 947
-4 076
-288
-7 863

-398
-1 328
-3 691
-243
-5 660

Rörelseresultat

-2 433

-3 960

-2 644

-18

-23

-7

-2 451

-3 983

-2 651

671

859

900

-1 780

-3 124

-1 751

-0,18
9 711 413
10 350 000

-0,37
8 431 370
10 350 000

-0,22
8 000 000
8 000 000

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

Finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat
Resultat per aktie (SEK)
Genomsnittligt antal aktier
Antal aktier vid periodens slut

9

Balansräkning i sammandrag – koncern
(KSEK)
Tillgångar

2017-12-31

2016-12-31

0
602
602

0
858
858

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 267
19 985
22 252

1 616
7 606
9 222

Summa tillgångar

22 854

10 080

1 035
16 385
5 954
-3 124
20 250

277
0
8 091
-1 751
6 617

2 604
2 604

3 463
3 463

22 854

10 080

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

10

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern
(KSEK)

2017-01-01
2017-12-31
12 mån.

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 355

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

16 620

Periodens kassaflöde

12 265

Likvida medel vid periodens början
Valutakursdifferens i likvida medel

7 606
114

Likvida medel vid periodens slut

19 985
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Förändring av eget kapital – koncern
2016-01-01 – 2016-12-31
(KSEK)

Vid periodens början (2016-01-01)
Disposition av föregående års
resultat
Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Vid periodens slut (2016-12-31)

Aktiekapital

277

Övrigt
tillskjutet
kapital
0

Annat eget
kapital

Årets resultat

Totalt

8 349

-647

7 979

-647
389

647
-1 751
-1 751

389
-1 751
6 617

277

0

8 091

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital
0

Annat eget
kapital

Årets resultat

Totalt

8 091

-1 751

6 617

-1 751
-523

1 751

2017-01-01 – 2017-12-31
(KSEK)

Vid periodens början (2017-01-01)
Disposition av föregående års
resultat
Apportemission vid omvänt förvärv
Nyemission
Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Vid periodens slut (2017-12-31)

277

523
235

16 385
137

1 035

16 385
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5 954

-3 124
-3 124

16 620
137
-3 124
20 250

Resultaträkning i sammandrag – moderbolag
(KSEK)

2017-10-04
2017-12-31
12 mån.

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa rörelsens intäkter

0
0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa rörelsens kostnader

-1 016
-1 016

Rörelseresultat

-1 016

Finansiella poster

-8

Resultat före skatt

-1 024

Skatt

0

Periodens resultat

-1 024
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Balansräkning i sammandrag – moderbolag
(KSEK)
Tillgångar

2017-12-31

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

5 000
5 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

331
16 834
17 165

Summa tillgångar

22 165

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Periodens resultat
Summa eget kapital

1 035
20 585
-1 024
20 596

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

1 569
1 569

Summa eget kapital och skulder

22 165
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Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag
(KSEK)

2017-10-04
2017-12-31
3 mån.

Kassaflöde från den löpande verksamheten

214

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

16 620

Periodens kassaflöde

16 834

Likvida medel vid periodens början

0

Likvida medel vid periodens slut

16 834
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Förändring av eget kapital – moderbolag
2017-10-04 – 2017-12-31
(KSEK)
Vid periodens början (2017-10-04)
Bildat genom apportemission
Nyemission
Periodens resultat
Vid periodens slut (2017-12-31)

Aktiekapital

Överkursfond

0
800
235

0
4 200
16 385

1 035

20 585

16

Balanserat
resultat
0

0

Årets resultat

Totalt

0

0
5 000
16 620
-1 024
20 596

-1 024
-1 024

2cureX AB
Bispebjerg Bakke 23
DK-2400 Copenhagen NV
Danmark
Tel: +45 2211 5399
E-post: info@2curex.com

