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2CUREX OMSTÄLLNING FRÅN FORSKNINGSOCH UTVECKLINGSORGANISATION TILL
FULLFJÄDRAD LEVERANTÖR AV IN VITRODIAGNOSTIK ÄR I FULL GÅNG
VAD ÄR IVD (IN VITRO-DIAGNOSTIK)?
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik är
medicinska utrustningar – vilket inrymmer allt från
instrument till reagenser, kontrollmaterial, kalibratorer,
anordningar och mjukvara – som är avsedda att användas
till undersökning av prover från människa, till exempel
blod, urin, saliv eller vävnad, för att få information om:

•	a fysiologiska eller patologiska processer
eller tillstånd

•	medfödda fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar
• anlag för medicinska tillstånd och sjukdomar
•	säkerhet och kompatibilitet med möjliga
mottagare, till exempel i samband med
blodgivning, eller för att:
• förutsäga svar och reaktioner på behandling
• fastställa eller följa upp behandlingsinsatser

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik eller
IVD-produkter omfattar allt från mycket stora och helautomatiska system som kan analysera tiotusentals prover
om dagen till små, handhållna enheter som används av
patienter för egenkontroll, till exempel vid diabetes.
Hit hör också till exempel graviditetstester som säljs
på apotek.
Typiska exempel på IVD-produkter är analysatorer
för klinisk kemi, hematologiska analysatorer och
urinanalysatorer.
Marknaden för IVD-produkter i Europa uppgår till
omkring 12 bnEUR enligt uppskattningar av den
europeiska branschorganisationen MedTech Europe.
IndiTreat® är ett IVD-test, eftersom det förutsäger
läkemedelssvaret på olika läkemedel baserat på
mänsklig tumörvävnad.
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2CUREX VISAR VÄGEN
ÅRET 2020 FÖR 2CUREX
2020 var ett mycket framgångsrikt år för 2cureX, och trots
de svåra förhållanden som covid-19-krisen orsakat har vi
ännu en gång lyckats uppnå våra mål. Till de viktigaste
händelserna under året hör:
Lanseringen av vår första produkt
Vi presenterade IndiTreat® mCRC 3L i samband med
ESMO-konferensen i september (Europeiska Sällskapet
för Medicinsk Onkologi). Det är vår första produkt på
marknaden, en tillämpning av IndiTreat® för val av tredje
linjens behandling för patienter med metastaserad
kolorektal cancer.
Slutförandet av TICC-studien
Den länge emotsedda TICC-studien slutfördes enligt
tidsplanen, och uppnådde sitt primära mål: att visa att
sjukdomen efter åtta veckors behandling stabiliserat sig
hos dubbelt så många patienter som fått den av IndiTreat®
indikerade behandlingen jämfört med standardbehandlingen. De detaljerade studieresultaten kommer att läggas
fram av huvudprövaren vid ASCO-konferensen i juni, och
2cureX får inte kommentera dem dessförinnan.
Utökning av det kommersiella nätverket
De första tre distributionsavtalen slöts under 2020, ett
för Sverige, Finland och Norge, ett för Portugal och ett
för Bulgarien. De utsedda distributörerna har börjat

marknadsföra IndiTreat® på sina respektive marknader
och vidta steg för att få sina första kunder. Den
kommersiella verksamheten i Danmark hanteras av
2cureX egna anställda.
Förstärkt skydd för immateriella rättigheter
I februari 2020 erhöll vi ett nytt kärnpatent i Europa på
en nyckelprocess i vår teknik, vilket stärkte vårt skydd för
immateriella rättigheter. Vi tror att den därmed skyddade
processen innebär en fördel för IndiTreat® jämfört med
konkurrerande metoder.

DEN FUNKTIONELLA
PRECISIONSONKOLOGINS MOGNAD
Vid sidan av händelserna inom 2cureX har det här också
varit året när den funktionella precisionsonkologin
utvecklats från något som betraktats som forskningsteknik
till att mer och mer ses som ett kliniskt redskap, vilket visas
av att begreppet förekommit oftare på konferenser och
symposier inom onkologi.

Säkrande av en god finansiell ställning
I juli fulltecknades en riktad nyemission på 40 miljoner
SEK, vilket stärkte bolagets finansiella ställning och
försåg oss med de medel vi behöver för att accelerera
vår marknadsintroduktion.

Den här mognadsprocessen innebär startskottet för
en kapplöpning om tätpositionen i den snabbt framväxande domänen. Det är förvisso ännu en bit kvar, för
den funktionella precisionsonkologin har fortfarande
inte tagits med i kliniska riktlinjer och omfattas inte av
ersättningssystemen – men företag har redan börjat
flockas till startlinjen, och vi kan lugnt konstatera att
2cureX står i första raden.

Förvärvande av ny kompetens inför nästa fas
Steget för 2cureX in i kommersiell fas innebar att vissa
profiler i bolaget behövde förstärkas. Av det skälet
invaldes Michael Lutz och Nils Brünner som nya ledamöter i styrelsen i juli. Med sig förde de gedigna
affärskunskaper inom onkologi och in vitro-diagnostik.
Nyligen tillfördes bolaget ytterligare kompetens om
företagsutveckling i internationella miljöer genom
rekryteringarna av Kenneth Johansen som ny CFO
och mig själv som ny VD.

PÅSKYNDAD MARKNADSSTRATEGI
Vårt fokus för 2021 är att få de första kunderna för IndiTreat® mCRC 3L på de stora europeiska marknaderna.
Den ursprungliga planen var att erbjuda IndiTreat® i
Sverige, Danmark, Finland och Norge, men det positiva
gensvaret på vår första produktintroduktion har uppmuntrat oss att påskynda den geografiska expansionen till fler
länder. Efter grundlig analys av marknadsmöjligheterna
och hindren för marknadstillträde har vi prioriterat Italien,
Spanien, Frankrike och Polen, där vi redan har aktiva
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diskussioner igång med potentiella distributörer
och tidiga användare av IndiTreat®.
Vägen till reguljär försäljning ser olika ut från land till land,
beroende på hur respektive sjukvårdssystem organiserats. Vi har inlett de aktiviteter som krävs för att kunna
sammanställa ansökningar om ersättning på de stora
europeiska marknaderna, och även om det kan innebära
en långdragen process i vissa länder så bearbetar vi
parallellt vissa mindre kundsegment där vi tror att försäljningen kan komma igång under andra halvåret 2021.
REGULATORISKA FÖRÄNDRINGAR
Den regulatoriska miljön för in vitro-diagnostik i Europa
genomgår en radikal förändring. Under 2022 ersätts det
nu gällande direktivet 98/79/EC av en ny och mycket
stramare EU-förordning, (EU) 2017/746. Vi tror att den här
förändringen kommer att påverka konkurrenssituationen,
eftersom inte alla företag och institutioner som idag
erbjuder funktionella tester kommer att kunna uppfylla
de nya kraven. På 2cureX arbetar vi redan med att uppdatera vår tekniska dokumentation för att uppfylla kraven
i den nya förordningen när den träder i kraft.
VARFÖR 2CUREX?
De senaste 15 åren av min yrkesbana har jag vigt till
onkologisk diagnostik, med olika tekniker och inom olika
bolag. Jag har bevittnat den revolution som molekylära

biomarkörer innebar för diagnostisering och behandling
av cancer. Den här ”första vågen” av individanpassad
onkologi lämpar sig dock bara för en liten andel av hela
gruppen människor med cancer. Det finns ett behov av
nya tillvägagångssätt för att komplettera de befintliga
verktygen som onkologer använder. Det är min fasta
övertygelse att den funktionella precisionsonkologin
kommer att vara drivande för nästa våg av individanpassad onkologi, och det är 2cureX som visar vägen.
Omställningen från en teknik för forskningsändamål till en
teknik i klinisk praktik görs inte lättvindigt i en grundligt
reglerad miljö som in vitro-diagnostiken, men bolaget
är väl förberett och drivs av ett stabilt, erfaret och mycket
motiverat team. Vi är övertygade om att vi kommer att
kunna dra fördel av och utöka vårt försprång allt medan
den funktionella precisionsonkologin fortsätter att mogna,
och att vi därigenom kan förverkliga både den vision
som 2cureX grundades ur och förväntningarna från våra
aktieägare, som vi har vårt åtagande till och som till vår
stora tacksamhet har stått bakom oss ännu ett år.
Vi ser fram emot att göra avsevärda och spännande
framsteg tillsammans med er under 2021.

“Det är min fasta övertygelse
att den funktionella precisionsonkologin kommer att vara
drivande för nästa våg av
individanpassad onkologi, och
det är 2cureX som visar vägen.”

Fernando Andreu, VD
4 maj 2021

FERNANDO ANDREU, VD
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FINANSIELLA
HÖJDPUNKTER UNDER 2020
(KSEK) om inget annat anges
Nettoomsättningen

2020

2019

1/1-31/12

1/1-31/12

0

0

-8 591

-9 411

-0,54

-0,68

93%

74%

-11 694

-7 864

Periodens kassaflöde

25 513

13 961

Likvida medel vid periodens slut

58 577

33 720

13 604 775

11 609 014

14 856 600

12 240 000

Resultatet efter finansiella poster
Resultat per aktie (SEK)*
Soliditeten**
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Genomsnittligt antal aktier
Antal aktier i slutet av perioden

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
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HÖJDPUNKTER UNDER 2020
2020

jan

feb
75 procent av patienterna
rekryterade till den
kliniska studien på
kolorektalcancer

mar

apr

2cureX tecknade
två distributörsavtal

Kliniskt partnerskap inlett med
Skånes universitetssjukhus

Kärnpatent
beviljat i Europa

2cureX och den kliniska samarbetspartnern UKE mottog ett bidrag
om 1,3 MEUR
2cureX och de tekniska samarbetspartnerna Hahn-Schickard och IMTEK
mottog ett bidrag om 1 MEUR

VD Michael Lutz och
professor, MD och VD
Nils Brünner tog plats
i 2cureX styrelse

2cureX tecknade
distributörsavtal
i Portugal

En riktad nyemission om
40 MSEK genomfördes
aug

jul

jun

may
2cureX mottog ett bidrag om 0,8 MEUR
tillsammans med Scandion Oncology
och Erasmus Medical Centre
2cureX erhöll en tredje utbetalning
från SME-instrumentet inom EU:s
Horisont 2020

Sista patienten
inskriven i studien på
kolorektal cancer

2cureX lanserade IndiTreat®
officiellt i samband med
cancerkonferensen ESMO
sep

oct

2cureX lanserade
www.inditreat.com,
en särskild webbplats
för patienter och
behandlande läkare

2cureX presenterade en
kommersiell färdplan
nov

dec

2021
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FUNKTIONELL
PRECISIONSMEDICIN

“Det som är mest spännande med
funktionell läkemedelsscreening
är att en läkemedelskandidat
nästan alltid kan identifieras”
Prof. Gabor T Marth, University of Utah, USA
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FUNKTIONELL PRECISIONSMEDICIN OCH INDITREAT®
2cureX har gått i bräschen för utvecklingen av funktionella cellanalyssystem baserade på 3D-mikrotumörer.
2cureX befinner sig med sitt proprietära och kliniskt
validerade test IndiTreat® i framkant av det snabbt
föränderliga området funktionell precisionmedicin.
Konceptet med individanpassad medicin eller precisionsmedicin föddes ur Human Genome Project, kartläggningen av det mänskliga genomet, runt år 2000. Tanken
var att genomprofilering skulle kunna göra det möjligt
för läkare att designa en effektiv behandling för den
enskilda patienten. Idag, efter massiva forskningsinsatser
och avsevärda medel nedlagda från både offentligt och
privat håll, har flera kliniska studier kunnat konstatera att
genomprofilering i sig bara lett fram till effektiva cancerbehandlingar för ett begränsat antal patienter.
2cureX har sedan grundandet 2007 varit en pionjär i framtagandet av ett komplement till genomisk profilering för
individanpassad cancerbehandling – ett cellfunktionellt
testsystem (IndiTreat®). I patienten växer solida tumörer
som kolorektal cancer i en tredimensionell fenotyp.
2cureX har simulerat det tillväxtmönstret genom att generera hundratals till tusentals små 3D-mikrotumörer (tumöroider) från en liten biopsi av patientens tumör. Tillsammans
med akademiska och kliniska samarbetspartner har vi
publicerat att våra tumöroider i IndiTreat®-testsystemet

whole genome
sequencing

histopathology and
immunohistology

CANCER
DIAGNOSIS

mutational
profile

TREATMENT
DECISION

hospital

molecular
pathology

gene expression
profile

surgery or biopsy

molecular tumor board

3d-tumoroids

liknar de ursprungliga tumörerna vad gäller genetisk
sammansättning och funktion. IndiTreat är ett test baserat
på funktionell precisionsmedicin.
2020 har varit en vändpunkt för den funktionella precisionsmedicinen. Under året har vi sett betydande tecken

inditreat® drug test report

på att konceptet (användandet av tumöroider odlade
från patienten för att identifiera den bästa behandlingen för varje specifik patient) har vunnit slagkraft och
börjat etableras i den onkologiska världen. Till exempel
noterade vi med glädje att USA:s nationella cancerinstitut
i mars 2020 organiserade ett webbinarium med rubriken
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”Funktionell precisionsonkologi för val av cancerbehandling”, där konceptet lades fram som ett nödvändigt komplement til biomarkörbaserade metoder. Nyligen höll
American Association of Cancer Research (AACR) under
sitt årsmöte 2021 ett större symposium om ”funktionell
precisionsmedicin inom cancer”, som presenterades
med beskrivningen att man ”genom att direkt exponera
patientens tumörceller för relevanta behandlingar kan
få information som direkt kan omsättas i handling”.

INDITREAT®-ERBJUDANDET

inditreat® 3d
micro-tumor
treatments

indibase™

Den här dynamiken innebär startskottet för en kapplöpning om tätpositionen i den snabbt framväxande domänen. Vi är inte framme än. Den funktionella precisionsonkologin har fortfarande inte tagits med i kliniska riktlinjer
och omfattas inte av ersättningssystemen – men företag
har redan börjat flockas till startlinjen, och vi kan konstatera att 2cureX står i första raden. 2cureX har därmed
framgångsrikt slutfört världens första prospektiva kliniska
interventionsstudie där läkemedelsbehandlingen vägletts
av 3D-mikrotumörer (se sida 14).

colorectal cancer
treatment regimes

genomic / mutational
analysis

artificial intelligence
inditreat® biobank

I INDITREAT®-ERBJUDANDET INGÅR:

• E n rapport över läkemedelskänslighet,
där den specifika patienten jämförs med
en panel av referenspatienter

• E n biobank av patientvävnad för framtida
testning med nya läkemedelsalternativ,
till exempel vid senare uppkomst av läkemedelsresistens

• Noteringar om funktionellt svar på
genomisk analys/mutationsanalys

• 2cureX har ett antal läkemedelspaneler
för olika sjukdomstillstånd – och förutom dem har onkologen möjlighet att
använda anpassade läkemedelspaneler
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OUR PATH TO MARKET

VÅR VÄG TILL MARKNADEN –

EN GLOBAL LEDARE INOM
FUNKTIONELL PRECISIONSONKOLOGI
2cureX omställning från forsknings- och utvecklingsorganisation till fullfjädrad leverantör av in vitrodiagnostik är i full gång. Vi är det första bolaget med
ett CE-märkt funktionellt test inom onkologi. Medan vi
rullar ut vår IndiTreat® mCRC 3L i Europa, bygger upp
distributörsnätverket och förstärker våra interna funktioner för kvalitetsstyrning och regelefterlevnad så ser
vi att kännedomen om funktionell testning ökar på
marknaden. Vi diskuterar program för tidig åtkomst
med ett flertal ledande institutioner. En betydelsefull aspekt är också att de aktiviteter vi nu genomför
med vårt test IndiTreat® mCRC 3L skapar en mall som
kommer att låta oss rulla ut kommande tester i vår
portfölj snabbare. Den här portföljutvecklingen, ett
ökat marknadsgenomslag globalt och övergången från
en tjänstebaserad till en produktbaserad affärsmodell
kommer att utgöra de tre grundpelarna för 2cureX
framtida tillväxt, som ska göra oss till en världsledande
aktör inom funktionell precisionsonkologi.
VÅRT MÅL
Vårt mål på 2cureX är att få funktionell testning etablerat
som en del av klinisk praxis inom onkologi. Med hjälp
av funktionella tester kan onkologer bedöma vilka läkemedel som fungerar eller inte fungerar på en enskild

patient innan behandlingen inleds, vilket förbättrar
behandlingsresultaten och minskar sjukvårdens kostnader
för onödiga behandlingar. I forskningskontext har man
använt olika metoder för funktionell testning, men hittills
har ingen varit lämplig för rutinmässig användning i klinisk
verksamhet. 2cureX har utvecklat IndiTreat®-testet för att
det ska vara lämpligt för det ändamålet.
EN NY FAS
Sedan starten 2006 har 2cureX utvecklat och förfinat
tekniken för att skapa bättre och snabbare funktionella
tester som är lämpliga för klinisk användning. Under de
här åren har bolaget bedrivit forskning och utveckling
i de egna anläggningarna i Köpenhamn och Hamburg
och i nära samarbete med ledande sjukhus runt om i
Europa. Genom den verksamheten har vi byggt upp en
unik kunskapsbas om tredimensionella odlingar av celler
från patienter och deras interaktioner med läkemedel.
Ur detta har IndiTreat®-tekniken utkristalliserat sig, tillsammans med en gedigen portfölj av omgivande patent.
Vår första marknadslanserade produkt, IndiTreat® mCRC
3L, är ett test som ger beslutsstöd om behandling av
patienter med metastaserad kolorektal cancer i tredje
linjens behandling. Produkten presenterades först för

marknaden vid ESMO-konferensen i september 2020,
och därefter följde det länge emotsedda tillkännagivandet av resultaten från den kliniska TICC-studien
(här även benämnd med sitt registreringsnummer
NCT03251612, på clinicaltrials.gov). Studien uppnådde
sitt primära mål, att påvisa en signifikant ökning av antalet
patienter med åtta veckors progressionsfri överlevnad
med den behandling som rekommenderats av IndiTreat®
jämfört med standardbehandlingen.
De här händelserna markerar början av en ny fas för
2cureX, där bolaget snabbt ställer om från att vara en
forsknings- och utvecklingsorganisation till att bli ett
fullfjädrat IVD-företag. Det är en utveckling som ställer
krav på nya kompetenser, verksamheter och resurser
som vi nu snabbt ser till att få på plats. Det var i ljuset av
detta som vi utsåg en ny VD och en ny CFO i början av
2021, båda med omfattande erfarenhet av IVD-industrin.
Sedan dess har bolaget accelererat affärsutvecklingen
för att etablera en ny produktkategori på marknaden –
funktionell precisionsonkologi – och säkra en ledande
ställning på området.
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VÅR STRATEGI
Den kliniska evidens som studien NCT-03251612 resulterat i öppnar för nya tillämpningar inom metastaserande
kolorektal cancer, och vi har ökat ansträngningarna att
utveckla åtminstone en produkt till inom det området.
Om vi har flera produkter inom samma område får
onkologer möjlighet att använda dem vid olika anhalter under patientresan och uppnå synergier genom att
kombinera informationen om patientens läkemedelssvar
och resistensprofil från olika tillfällen. Ur ett kommersiellt
perspektiv kan ett ytterligare produktutbud till samma
kundsegment – onkologer inriktade på gastrointestinal
cancer – dra fördel av den kundbas som vi bygger upp
i och med lanseringen av vår första produkt, mCRC 3L.
Vår vision är att i slutändan skapa en familj av IndiTreat®-test som täcker ett flertal cancerformer och ett
antal indikationer inom var och en.
I nuläget erbjuder vi testerna som en tjänst som utförs på
våra laboratorier i Köpenhamn. I nästa steg kommer vi att
erbjuda våra produkter som ett system, inklusive instrument, reagenser, förbrukningsmateriel och mjukvara, till
sjukhus världen över. Det blir då upp till dem att utföra
testerna och ta fram resultaten, och vår affärsmodell
övergår från att vara en tjänsteleverantör till att bli en
produkt- och tjänsteleverantör.
PÅSKYNDAD GEOGRAFISK EXPANSION
Den ursprungliga planen för 2021 var att erbjuda IndiTreat® enbart i de nordiska länderna Sverige, Danmark,
Finland och Norge, där vi har en distributör på plats, men
det positiva gensvaret på vår första produktlansering
har uppmuntrat oss att påskynda den geografiska expansionen till andra länder.

Ett marknadstillträde innebär i huvudsak att säkra ersättning för en ny produkt och att få den upptagen i kliniska
riktlinjer. Det innebär ett mycket landsspecifikt arbete
vars karaktär skiftar mellan Europas länder, och det finns
inget Europagemensamt förfarande. Vi har systematiskt
klassificerat de olika europeiska marknaderna utifrån en
sammanvägd attraktivitetsbedömning, där vi tagit hänsyn
till respektive marknads storlek och marknadstillträdets
komplexitet. Italien, Spanien, Portugal, Frankrike och
Polen har framträtt som prioriterade på kort sikt under
2021, och vi är redan involverade i aktiva diskussioner
med möjliga distributörer och tidigare användare av
IndiTreat® på dessa marknader. När den här rapporten
presenteras har vi redan utsett en distributör i Portugal.
Övriga europeiska marknader kommer att kultiveras
under 2022, även om förberedande aktiviteter redan
är igång.

prioritet 1
Accelererad kommersiell
aktivitet (distributörer
och kunder)

prioritet 3
Diskussioner med
distributörer i
mån av tillfälle
låg

prioritet 2
Förberedelser för att
lämna in ansökan om
ersättning under 2022

ej prioriterade

hög

Ersättningssystemens komplexitet

VÄGEN TILL INTÄKTER
Vi räknar med att se de första försäljningarna av IndiTreat® mCRC 3L under andra halvåret 2021. Vägen till att

generera försäljning ser olika ut i varje land, framför allt
beroende på om det finns ett centralt ersättningssystem
för IVD-produkter i landet eller om inköpen belastar de
enskilda sjukhusens budgetar. I det förra fallet tar det
längre tid innan produkten är godkänd för ersättning,
medan marknadsgenomslaget blir snabbare därefter. I
det senare fallet kan vi se de första försäljningarna inom
loppet av månader, men användningen kommer att öka
långsammare eftersom varje enskilt sjukhus måste fatta
beslut om att bära kostnaden för produkten. Vi arbetar
just nu med experter på marknadstillträde i de stora
länderna för att förbereda ansökningarna om ersättning
för IndiTreat® mCRC 3L där så kan ske.
FÖRÄNDRAD REGULATORISK MILJÖ
EU håller på att förändra sina regulatoriska krav på medicintekniska produkter och IVD-produkter i grunden. Från
och med 26 maj 2022 måste alla produkter på marknaden
uppfylla kraven i den nya EU-förordningen (EU) 2017/746,
som ersätter det nu gällande direktivet 98/79/EC.
Den nya förordningen höjer ribban för tillverkare av in
vitro-diagnostik med avseende på vilken dokumentation och klinisk evidens för säkerhet och prestanda som
kommer att krävas för att erhålla CE-märkning. Det ställs
också ökade krav på uppföljning efter godkännande för
försäljning. En viktig aspekt är att CE-märkningen kommer
att erhållas genom en certifiering utförd av ett anmält
organ (Notified Body) till skillnad från hur det är idag,
genom en försäkran om överensstämmelse.
Vår nuvarande IndiTreat®-produkt är CE-märkt i enlighet
med IVD-direktivet 98/79/EC, men vi håller på att sammanställa den tekniska dokumentationen för att skicka in
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en ansökan om certifiering i enlighet med förordningen
(EU) 2017/746. Eftersom alla produkter på marknaden
måste certifieras enligt den nya förordningen så uppstår
det en utmaning för industrin att hantera alla ansökningar,
där de anmälda organens kapacitet riskerar att bli en
flaskhals. Covid-19-restriktionerna under 2020 förvärrade kapacitetsbristen. MedTech Europe, den europeiska
branschorganisationen för tillverkare av in vitro-diagnostiska och medicintekniska produkter, har anhållit om en
förlängning av tidsfristen, men de regulatoriska myndigheterna har inte svarat på denna begäran, och på 2cureX
arbetar vi därför under antagandet att vår produkt måste
vara certifierad innan 26 maj 2022.
Vi tror att de nya striktare bestämmelserna för IVD-produkter kommer att skilja agnarna från vetet när det gäller
konkurrensläget, så att de organisationer som bedriver
funktionell testning i forskningssyfte kommer att skiljas ut
från de som är inriktade på marknaden för kliniskt bruk.
Bland dessa kommer 2cureX att ha en ledande position.

FOKUSOMRÅDEN UNDER 2021
• Konsolidera de kommersiella
aktiviteterna på utvalda europeiska
marknader
• Uppnå de första försäljningarna av
IndiTreat® mCRC 3L
• Erhåll certifiering enligt ISO 13485
• F örbered ansökan om CE-märkning i
enlighet med den nya IVD-förordningen
• Utveckla nästa produkt i
IndiTreat®-portföljen
• I nled ansökningsprocesserna för ersättning på viktiga europeiska marknader
•U
 tveckla organisationen

Parallellt med ansträngningarna för att uppdatera den
tekniska dokumentationen för IndiTreat® CRC 3L har
bolaget också implementerat ISO 13485 under 2020.
Det är standarden som omfattar utformning, tillverkning
och kommersialisering av medicintekniska produkter,
inklusive IVD-produkter, och certifieringen bevisar att
bolagets kvalitetsledningssystem uppfyller kraven. När
den här rapporten presenteras pågår granskningen av
bolaget, och vi räknar med att erhålla certifieringen inom
de närmaste veckorna.
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DEN FÖRSTA INDITREAT®-PRODUKTEN HJÄLPER
PATIENTER MED METASTASERAD KOLOREKTAL CANCER
sista patienten
skrivs in

inditreat®
test

OKT’20

patienten behandlas baserat
på inditreat®-testet

NOV’20

datortomografi

I linje med 2cureX förväntningar skrevs den sista patienten in i studien på kolorektal cancer (NCT03251612, TICC)
under tredje kvartalet 2020, och fick sedan behandling
vägledd av IndiTreat.
Under första kvartalet 2021 meddelade vi att TICCstudien framgångsrikt uppnått sitt primära effektmått.
Det primära effektmåttet (det övergripande målet) i studien var avsaknad av tillväxande levermetastaser hos minst
40 procent av patienterna (progressionsfri överlevnad,

DEC’20

8 veckors behandling

dataanalys

JAN’21

sista patientens
datortomografi

PFS) efter åtta veckors behandling vägledd av IndiTreat.
Standardbehandlingen för den här svårbehandlade
patientgruppen har en PFS på 20 procent.
TICC-studien startades under slutet av 2017 av 2cureX
tillsammans med Vejle Universitetssjukhus i Danmark.
Studien är världens första prospektiva interventionsstudie
där läkemedelsbehandlingen vägleds av 3D-mikrotumörer. TICC-studien är en prövarinitierad studie (IIT),
vilket innebär att huvudprövaren (Dr. Lars Henrik Jensen
från Vejle Universitetssjukhus i Danmark) ansvarar för hela

resultaten presenteras på asco

MAR’21

JUN’21

det primära effektmåttet uppnås

processen, från utformningen av studien till genomförande och analys och publicering av resultat.
På 2cureX anser vi att IIT-studier är betydelsefulla eftersom de genomförs oberoende och har fokus på verkliga
kliniska behov.
Huvudprövaren har lämnat in resultaten för publicering
i samband med ASCO:s årsmöte (American Society of
Clinical Oncology). ASCO-konferensen är den största och
mest prestigefyllda globala konferensen inom klinisk
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onkologi och samlar över 30 000 läkare och yrkesverksamma inom området från hela världen. Under konferensen presenteras resultat från de viktigaste cancerstudierna,
varav många kommer att få positiva återverkningar på
den kliniska verksamheten inom onkologi. Vi anser att
ASCO är det perfekta forumet för att lägga fram de här
viktiga kliniska resultaten där 3D-mikrotumörer används
för att vägleda cancerbehandlingen. Enligt ASCO:s regelverk får vi meddela att TICC-studien uppnått sitt primära
effektmått, men vi får inte röja resultaten i sin helhet innan
de publicerats av ASCO.
Det är en stor framgång för den cellfunktionella testningen att IndiTreat lyckades uppnå det mycket ambitiösa
effektmåttet i TICC-studien. Det visar vilken oerhörd
potential den här typen av tester har och underlättar
också för ett införande i internationella riktlinjer.
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“2cureX har gjort en spännande resa, som nu
har lett fram till en unik förmåga att förbättra
behandlingsutfallet och livskvaliteten för
patienter med kolorektal cancer”
Ole Thastrup (CSO och professor)
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BOLAGSSTYRNING
2cureX-koncernen består av ett holdingbolag, 2cureX
AB (publ) (Sverige) som är listat på Nasdaq First North
Growth Market, och två verksamhetsdrivande bolag,
2cureX A/S (Danmark) och 2cureX GmbH (Tyskland).
2cureX AB och 2cureX A/S har en gemensam styrelse
med huvudansvar för koncernens styrning.
Bolagsstyrningen utövas i enlighet med de delar av
Nasdaq First North Growth Markets regelverk och
rådande lagar och regler som är tillämpliga för 2cureX.
I styrningsstrukturens nyckelaspekter ingår bolagsstämmor, bolagsordningen, styrelsens sammansättning och
styrelsens årshjul. Styrelsen har infört processer och
principer som är relevanta för 2cureX.
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POVL-ANDRÉ BENDZ
Ordförande i 2cureX AB och 2cureX A/S.

JØRGEN DREJER
Styrelseledamot i 2cureX AB och 2cureX A/S.

OLE THASTRUP
Styrelseledamot i och CSO på 2cureX AB och 2cureX A/S.

Povl-André Bendz (f. 1962) är en ledande befattningshavare
och investerare. Povl-André innehar en M.Sc. från Copenhagen
Business School och har lång erfarenhet av kommersiella och
finansiella uppdrag inom medtech och biotech. Povl-André har
tidigare varit VD och ägare av Upfron Chromatography under tre
år och Executive Vice President och CFO på det danska bolaget
Delta Technology under nio år. Han har också omfattande
erfarenhet av styrelsearbete.

Jørgen Drejer (f. 1955) är grundare av och CSO på Saniona AB.

Ole Thastrup (f. 1953) är en av grundarna. Han har varit
styrelseledamot i 2cureX sedan 2006.

Povl-André har varit styrelseordförande för 2cureX AB
sedan 2017 och 2cureX A/S sedan 2014.
ÄGANDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
94,962 aktier; 80,000 teckningsoptioner
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG
Audientes A/S (listat på Nasdaq First North Growth market
Köpenhamn), Thornæs. Destilleri ApS, IMATRA Holding S.A.,
Agilco ApS
OBEROENDE
Oberoende i förhållande till företaget, ledningen
respektive större aktieägare.

Jørgen är en erfaren entreprenör och har tidigare grundat ett
stort antal bioteknikföretag, däribland NsGene och Sophion
Biosciences. Jørgen är medlem i Danska Ingenjörsakademien
och har även varit styrelseledamot i det danska forskningsrådet
för oberoende forskning. Jørgen har en doktorsexamen i
neurobiologi från Köpenhamns universitet och är författare
till mer än 75 vetenskapliga artiklar.
Jørgen har varit styrelseledamot i 2cureX AB sedan
2017 och 2cureX A/S sedan 2017.
ÄGANDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
12,820 aktier; 40,000 teckningsoptioner
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG
Saniona AB
OBEROENDE
Oberoende i förhållande till företaget, ledningen
respektive större aktieägare.

Ole har apotekarexamen och doktorsexamen i farmakologi
och medicinsk kemi. Ole är även professor vid Köpenhamns
universitet. Innan 2cureX var Ole chef för Carlsberg Biosector
där han ansvarade för Carlsbergs biomedicinska forskning.
Dessförinnan var Ole den vetenskapliga grundaren och Chief
Scientific Officer för BioImage A/S (nu Thermo Fisher BioImage)
som knoppades av från Novo Nordisk A/S. Han är uppfinnaren
bakom flera familjer av globalt utfärdade patent. Han har agerat
rådgivare till flera riskkapitalfonder och är medlem av flera
bidragsstiftelser (t.ex. Novo Nordisk Foundation).
ÄGANDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
3,778,304 aktier via eget bolag
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG
OT311 ApS
OBEROENDE
Anknytningar till företaget, ledningen
samt större aktieägare
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CAMILLA HUSE BONDESSON
Styrelseledamot i 2cureX AB och 2cureX A/S.

NILS BRÜNNER
Styrelseledamot i 2cureX och 2cureX A/S.

MICHAEL LUTZ
Styrelseledamot i 2cureX AB och 2cureX A/S.

Camilla Huse Bondesson (f. 1958) har ledningsoch styrelseuppdrag i företag inom medtech.

Nils Brünner (f. 1952) är en av grundarna
av Scandion Oncology A/S.

Michael Lutz (f. 1968) är VD för HepaRegeniX GmbH
(Tübingen, Tyskland)

Camilla har en Executive MBA från Stockholms universitet. För närvarande är hon styrelseordförande för Gradientech AB, Immuneed AB och TdB Labs AB. Camilla har även över trettio års internationell operativ och strategisk erfarenhet från seniora positioner på
bolag inom bioteknikområdet, bland annat som General Manager
för Behring Diagnostica AB, International Product Manager för
Biacore, Marketing Director för Amersham Biosciences (nuvarande
GE Healthcare Life Sciences) samt VP Marketing för Gyros AB.
Sedan 2004 arbetar Camilla Huse Bondesson som konsult och
partner på Conlega, ett konsultföretag inriktad på Life Science.

Nils är medicinsk onkolog med gedigen erfarenhet såväl som
kliniker och entreprenör inom bioteknik. Nils är en högt ansedd
vetenskapsman med över 370 publicerade vetenskapliga artiklar,
främst inom överbryggande cancerforskning. Nils är en av
grundarna av Scandion Oncology A/S

Michael har en doktorsexamen i bioorganisk
kemi från ETH Zürich i Schweiz.

Camilla har varit styrelseledamot i 2cureX AB sedan
2019 och 2cureX A/S sedan 2019.
ÄGANDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
33,472 aktier; 40,000 teckningsoptioner
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG
Gradientech AB, Immuneed AB, TdB Consultancy AB
OBEROENDE
Oberoende i förhållande till företaget, ledningen
respektive större aktieägare.

ÄGANDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
2,000 aktier; 40,000 teckningsoptioner
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG
Gibson Oncology, GeneTelligence,
medicinska fakulteten vid Lunds Universitet
OBEROENDE
Oberoende i förhållande till företaget, ledningen
respektive större aktieägare.

Michael Lutz är en erfaren entreprenör inom bioteknik som
under de senaste 15 åren innehaft ledande roller inom flera
amerikanska och europeiska biovetenskapliga bolag, som han
framgångsrikt etablerat eller byggt upp till en lyckad exit.
Michael är VD för HepaRegeniX GmbH (Tübingen, Tyskland).
Michael har varit styrelseledamot i 2cureX A/S sedan 2020
och 2cureX AB sedan 2020.
ÄGANDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
5,000 aktier; 40,000 teckningsoptioner
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG
HepaRegeniX GmbH
Noscendo GmbH
OBEROENDE
Oberoende i förhållande till företaget, ledningen
respektive större aktieägare.
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FERNANDO ANDREU
VD

KENNETH G. JOHANSEN
Finanschef, CFO

OLE THASTRUP
Vetenskapschef, CSO och vice VD

Fernando Andreu (f. 1964) är VD för 2cureX AB
och 2cureX A/S sedan 2021.

Kenneth G. Johansen (f. 1976) kom till 2cureX
2021 i rollen som CFO.

Ole Thastrup (f. 1953) är en av grundarna. Han
har varit styrelseledamot i 2cureX sedan 2006.

Fernando tillför bolaget mer än 30 års erfarenhet inom IVD-industrin, där han haft toppbefattningar på bolag som Chiron, Roche
Diagnostics och Sysmex – alltid med ett fokus
på global affärsutveckling. Till hans senaste
positioner hör VD för Sysmex Inostics (ett
dotterbolag till Sysmex som utvecklar teknik
för vätskebiopsi och onkologiska produkter),
Senior Executive Officer på Sysmex EMEA,
COO på Indivumed Group (multi-omicsdatabas och AI-plattform för upptäckt av
cancer) och VD för Indivumed Inc (Indivumeds
amerikanska dotterbolag).

Med över 15 års erfarenhet av affärsutveckling
och ekonomisk förvaltning i korsvägen mellan
biomedicin och avancerad dataanalys är
Kenneth djupt engagerad i att driva verksamhet av högsta kvalitet. Till hans senaste och
mest relevanta positioner hör COO på JADBio
(Grekland), VD för Raven Biosciences (Danmark), VD för QIAGEN Aarhus (Danmark)
och CFO på CLC Bio (Danmark).

Se även sidan 18.

Dessutom har han under flera år arbetat
inom revision för KPMG (Danmark), och
har en kandidatexamen i ekonomistyrning
och redovisning.

ÄGANDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
3,778,304 aktier via eget bolag
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG
OT311 ApS
OBEROENDE
Anknytningar till företaget, ledningen
samt större aktieägare

Han har en examen i företagsekonomi och en
MBA från ESADE Business School i Barcelona,
där han även haft en professur vid avdelningen för affärsstrategi.
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MAARTEN VAN DER LINDEN
Affärschef, CBO

HENRIK HARLING
Medicinsk chef, CMO

GRITH HAGEL
Projektledningschef

JÜRGEN KUPPER
VD för 2cureX GmbH

Maarten van der Linden (f. 1969) anslöt sig
till 2cureX under 2018.

Henrik Harling (f. 1953) kom till 2cureX 2019 i
rollen som CMO.

Grith Hagel (f. 1959) var en av grundarna
av 2cureX 2006.

Jürgen Kupper (f. 1965) kom till 2cureX 2015.

Maarten har 15 års erfarenhet inom den internationella Life Science- och diagnostiksektorn.
Maarten var nyligen senior marknadschef för
Europa, Mellanöstern och Afrika på Abbott
Laboratories, där han under tre år i rad överträffade diagnostiskmarknadens tillväxt med
fokus på molekylär diagnostik, i synnerhet
inom onkologimarknaden.

Henrik är en erfaren kirurg och forskare
inom kolorektal cancer, och ledde centret
för matsmältningssjukdomar vid Bispebjergs
universitetssjukhus 2000-2016. Han är en av
grundarna av den danska kolorektalcancergruppen (DCCG), och satt som ordförande för
det danska kolorektalcancerregistret från 1994
till 2010. DCCG fastställer riktlinjer för kolorektal
cancerbehandling och deltar i besluten om
införande av nya diagnostiska tekniker
i Danmark.

Grith har omfattande erfarenhet av att utveckla
och driva kampanjer för läkemedelsscreening.
Grith innehar flera patent på avancerade,
cellbaserade screeningmetoder med
hög kapacitet.

Dessförinnan var Maarten Senior Director of
Global Marketing på Agilent Technologies i
Danmark och regional affärschef för nya produkter på Merck, Sharp & Dohme med ansvar
för flera sjukdomsområden, inklusive onkologi.
Maarten innehar en Executive MBA från
Henley Business School i Storbritannien.

ÄGANDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
23,430 aktier

Grith var medgrundare av BioImage A/S,
en avknoppning från Novo Nordisk. Hon
ansvarade där för utvecklingen av funktionella
cellbaserade analyser och för att föra ut dem
till samarbetspartners, som Amersham plc
(numera GE Healthcare).

Han började sin karriär på Evotec AG 1999.
Jürgens tidigare erfarenhet inkluderar en roll
som COO på Evotec Technologies, produktchef för Live Cell Imaging på PerkinElmer
och VD för diagnostikcentret vid universitetskliniken Hamburg-Eppendorf (UKE). Jürgen
har en doktorsexamen i biofysik från Brandeis
University, USA.

ÄGANDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
160,000 teckningsoptioner

ÄGANDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
619,735 aktier

ÄGANDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
7,464 aktier; 80,000 teckningsoptioner
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NILS BRÜNNER

DION MORTON

ANDREAS BLOCK

Nils är en erfaren onkolog och professor i
läkemedelsdesign och cancerforskning vid
Köpenhamns universitet och på det danska
cancerförbundet.

Dion är professor vid Queen Elisabethsjukhuset i Birmingham. Dion är en
ledande expert på kolorektal cancer på
sjukhuset i Birmingham, där han leder
centret för experimentell cancermedicin.

Andreas är en erfaren onkolog och chef
för avdelningen för kliniska prövningar vid
universitetskliniken Hamburg-Eppendorf.
Andreas har varit styrelseledamot i den etiska
kommittén på universitetssjukhuset i Hamburg
sedan 2015. Andreas har lång erfarenhet av
läkemedels- och cancerforskning.

Nils är en av grundarna av Scandion Oncology
A/S och Oncology Venture A/S, och är mycket
kunnig inom kolorektalcancer och läkemedelsutveckling.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för 2cureX AB
(publ), organisationsnummer 559128-0077, får härmed
avge årsredovisning för moderbolaget och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

A/S och 2cureX GmbH, varpå 2cureX AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget 2cureX A/S.
Utöver ovanstående äger 2cureX AB inte några andelar
i andra företag.

Resultatet av årets verksamhet framgår av efterföljande
finansiella rapporter vilka ska fastställas på årsstämman.

PERSONALOPTIONER
Vid årsstämman den 28 maj 2018 beslutades om teckningsoptionsprogram av serie 2018/2020 respektive
2018/2021 till anställda och nyckelpersoner inom
koncernen. Personaloptionerna, som totalt uppgår till
360 000 teckningsoptioner, kan under perioden 28 maj
2020 till och med 28 september 2020 respektive 1 april
2021 till och med 28 september 2021 nyttjas för teckning
av nyemitterade aktier i 2cureX AB. Teckningsoptionsprogrammen har omräknats med avseende på lösenpris
och antal aktier varje option berättigar till. Omräkningen
beror på företrädesemissionen som genomfördes 2019.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
2cureX har utvecklat IndiTreat®, ett test som gör det
möjligt för onkologer att identifiera den mest effektiva
medicinska behandlingen för varje enskild cancerpatient. IndiTreat® hör till kategorin funktionella tester, ett
snabbt växande område inom individanpassad onkologi. Patientbiopsier tas vid sjukhuset och transporteras
till 2cureX centrala laboratorium i Köpenhamn, där vi
odlar hundratals 3D-mikrotumörer som återskapar den
ursprungliga tumörens egenskaper. Dessa 3D-mikrotumörer exponeras sedan för relevanta läkemedelspaneler för att identifiera sådana som tumören svarar på.
IndiTreat® är patentskyddat på väsentliga marknader
och har CE-IVD-märkning. Affärsmodellen är en konventionell där 2cureX tar betalt av beställande sjukhus per
genomfört test. Priset per test är rörligt och kopplas till
volymen av utförda tester. Moderbolaget har sitt säte i
Malmö, Skåne län.
KONCERNEN
Koncernen innefattar det helägda danska dotterbolaget
2cureX A/S. 2cureX A/S har ett helägt tyskt dotterbolag
med firma 2cureX GmbH. All verksamhet sker i 2cureX

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna
1,06 aktie (1,0 före omräkning) till en teckningskurs
om 8,40 (8,86 före omräkning) SEK per aktie. Vid fullt
utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 38 160 (36
000 före omräkning) SEK. Personaloptionerna är föremål
för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m. Den extra bolagsstämman 5 november 2020
beslutade att införa ett teckningsoptionsprogram för tre
nya styrelseledamöter. Teckningsoptionsprogrammet,
som totalt uppgår till 120 000 teckningsoptioner, kan
under perioden 1 oktober 2023 till och med 31 december 2023 nyttjas för teckning av nyemitterade aktier
i 2cureX AB.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna
1 aktie, till en teckningskurs motsvarande 110 procent av
den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First
North Growth Market under den period om tio handelsdagar som följde efter den extra bolagsstämman 5
november 2020. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets
aktiekapital med 12,000 SEK. Teckningsoptionerna är
föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband
med emissioner mm. Koncernens resultat för 2020 har
belastats av kostnader om 399 KSEK (316 KSEK) i form
av personalkostnader.
FORSKNING OCH UTVECKLING
För närvarande sker klinisk validering av IndiTreattestet mot tre viktiga cancerformer: kolorektal cancer,
äggstockscancer och cancer i bukspottkörteln. Kolorektal cancer kommer att vara den primära indikationen
när IndiTreat lanseras.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Som alla företag är 2cureX drabbat av coronaviruset.
Den fulla vidden av covid-19-krisen är ännu okänd, men
2cureX vidtar löpande alla tillgängliga åtgärder för att
både skydda sina medarbetare och upprätthålla verksamheten. Med tanke på koncernens stabila finansiella
ställning görs bedömningen att den fortsatta driften inte
kan ifrågasättas.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Q1
•	I januari hade 2cureX kliniska prövning inom kolorektalcancer framgångsrikt rekryterat 75 procent av det
patientantal som behövdes för att slutföra studien
• I februari tecknade 2cureX två distributionsavtal
•	Ett kärnpatent för IndiTreat-testet var tidigare beviljat i
Europa, USA och Hong Kong, och beviljades i februari
även i Australien
Q2
•	I april inledde 2cureX ett kliniskt partnerskap med
Skånes universitetssjukhus, det första med ett större
sjukhus i Sverige
•	I april mottog 2cureX tillsammans med den kliniska
samarbetspartnern Universitetskliniken HamburgEppendorf ett bidrag om 810 000 euro från det tyska
utbildnings- och forskningsministeriet, BMBF, för att
anpassa IndiTreat till att vägleda immunterapi för
patienter med äggstockscancer.

•	I april mottog 2cureX tyska dotterbolag tillsammans
med Hahn-Schickard i Freiburg ett bidrag från tyska
BMBF om 1 MEUR som understöd till den rådande
strategin för att automatisera IndiTreat®-testet.
•	I maj undertecknade 2cureX ett distributörsavtal med
Lab52 som ett led i kommersialiseringen av IndiTreat®
i Portugal och Spanien.
•	I juni etablerade 2cureX ett samarbete med Scandion
Oncology A/S och Erasmus Medical Centre i Rotterdam
inom läkemedelsresistens hos bröstcancerpatienter.
Projektet finansieras av ett bidrag från Eurostars om
800 000 euro.
•	I juni erhöll 2cureX den tredje utbetalningen från
SME-instrumentet inom EU:s Horisont 2020.
Q3
•	En extra bolagsstämma i juli beslutade att ändra
styrelsens sammansättning och att bemyndiga
styrelsen att utöka aktiekapitalet.

•	I juli utökades 2cureX styrelse med VD Michael Lutz
(VD för HepaRegeniX GmbH) och Professor, MD, CSO,
Nils Brünner (CSO på Scandion Oncology A/S).
•	I juli slutförde 2cureX en kraftigt övertecknad riktad
nyemission om cirka 40 MSEK.
•	I september lanserade 2cureX IndiTreat® officiellt i
samband med Europas största cancerkonferens,
ESMO (Europeiska Sällskapet för Medicinsk Onkologi).
Q4
•	I oktober skrevs den sista patienten in i studien med
IndiTreat® på kolorektal cancer (TICC).
•	I november presenterade 2cureX en kommersiell
färdplan för IndiTreat®-testet avseende perioden 20212023 med reservation för fortsatt påverkan från covid.
•	I december lanserade 2cureX den särskilda webbplatsen www.inditreat.com med fokus på produktinformation till patienter och behandlande läkare, som
erbjuds i fem språkversioner (engelska, svenska, tyska,
spanska och portugisiska).

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG HAR FÖLJANDE VÄSENTLIGA HÄNDELSER ÄGT RUM:
2cureX utsåg Fernando Andreu till ny
VD och Kenneth Graabek Johansen
till ny CFO.
2021

jan

2cureX tilkännagavs medverkan som samarbetspartner i det internationella
äggstockscancerprojektet DECIDER som finansieras av EU med 15 MEUR,
och att IndiTreat kommer att användas inom projektet.
feb

Den sista patienten behandlades i 2cureX kliniska studie på kolorektal cancer (TICC), den första
interventionsstudien i världen där 3D-mikrotumörer ligger till grund för valet av cancerbehandling.

mar

2021
2cureX meddelade att den kliniska studien på IndiTreat®-vägledd behandling
av metastaserad kolorektal cancer uppfyllt sitt primära effektmått.
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RESULTAT OCH
FINANSIELL STÄLLNING
Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 0 KSEK (0 KSEK). Bolaget hade under 2020
ingen försäljning utan samtliga intäkter är hänförliga till olika bidrag eller statliga stöd.
Resultatet för 2020 uppgick till -7 320 KSEK (-7 933 KSEK). Periodens resultat har belastats
av de kliniska prövningar som utförts för att validera IndiTreat®-tekniken. En betydande
del av den kliniska verksamheten stöds av ett EU-bidrag som heter MicroCaT, vilket utgör
övriga rörelseintäkter i resultaträkningen.
Koncernens likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 58,577 KSEK (33,720
KSEK). Kassaflödet under 2020 uppgick till 25,513 KSEK (13,961 KSEK). Kassaflödet från
den löpande verksamheten under 2020 uppgick till -11 694 KSEK (-7 864 KSEK). Den
månatliga burnraten uppgår till cirka -1,7 MSEK, vilket är i enlighet med förväntningar.

Flerårsöversikt
(KSEK), Koncern

2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning

0

0

0

47

0

Resultat efter
finansiella poster

-8 591

-9 411

-8 542

-3 995

-2 651

Balansomslutning

63 044

37 841

24 026

22 846

10 080

Soliditet (%)

93

74

57

89

66

Medeltal anställda

13

11

9

8

8

-0,54

-0,68

-0,70

-0,37

-0,22

Resultat per aktie före
och efter utspädning (SEK)

Koncernens soliditet per den 31 december 2020 uppgick till 93 % (74 %).

2020

2019

2018

2017
(3 mån)

0

0

0

47

Resultat efter finansiella poster

-2 028

-1 917

-11 446

-1 024

Balansomslutning

66 584

30 208

19 878

22 165

99,0

99,0

48,6

92,9

0

0

0

0

Flerårsöversikt (KSEK),
Moderbolag
Nettoomsättning

Soliditet (%)
Medeltal anställda

25

2CUREX

ÅRSREDOVISNING 2020

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

AKTIER
Det finns ett aktieslag i 2cureX AB (publ). Bolagets aktie ar noterad pa Nasdaq First North
Growth Market under symbolen ”2CUREX”. Per den 31 december 2020 uppgick antalet
aktier till 14 856 600 stycken (12 420 000 stycken). Genomsnittligt antal aktier under 2020
uppgick till 13 604 775 stycken (11 609 014 stycken).

Aktieagare

Antal aktier (st.)

Roster och kapital (%)

OT311 ApS

3 778 304

25.4

Försäkringsaktiebolaget Avanza

1 127 299

7,6

Clear Stream Banking S.A.

943 193

6,4

Grith Hagel

619 735

4.2

386 000

2.6

374 543

2.5

7 627 526

51.3

14 856 600

100,0

SVM Verwaltungsgesellschaft mbH
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB
Övriga aktieägare

Aktiekapitalets
utveckling

År

Bolagsbildning

Valutarisk
Koncernens intäkter avser främst erhållna bidrag och stöd vilka genereras i lokal valuta
vilket innebar att intäkterna redovisas i SEK, DKK och EURO. inköpen sker även i lokal
valuta. Koncernen bedöms därmed inte vara utsatt för några väsentliga valutarisker
utöver omräkning i samband med upprättande av koncernredovisning.
Ränterisk
Koncernens ränterisk är begränsad till banktillgodohavanden.
Ränterisken bedöms vara balanserad.
Kreditrisk
Koncernen eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet på koncernens motparter.
Merparten av koncernens försäljning kan ske med låg kreditrisk.
Likviditetsrisk
Koncernen arbetar kontinuerligt med sin likviditet. Koncernens finansiella ställning är
god och styrelsens bedömning är att likviditeten är tillräcklig för att trygga den fortsatta
driften. Framtida finansieringsbehov kan dock uppkomma och styrelsen utvärderar därför
löpande eventuella finansieringsmöjligheter. Likviditeten bedöms för närvarande inte
vara något större riskområde.

Antal aktier Kvotvarde

Totalt
antal aktier

Totalt
aktiekapital

2017

8 000 000

0,10

8 000 000

800 000

Nyemission

2017

2 350 000

0,10

10 350 000

1 035 000

Till bolagsstämmans förfogande står:

Nyemission

2019

2 070 000

0,10

12 420 000

1 242 000

Överkursfond

Nyemission

2020

2 440 000

0,10

14 856 600

1 485 660

Balanserat resultat

RESULTATDISPOSITION, (SEK)
Förslag till disposition av moderbolagets resultat

Årets resultat
RISKFAKTORER
Styrelsen beslutar om nivån för risktagandet i verksamheten och tar slutliga beslut utifrån
förslag ifrån den verkställande direktören. De finansiella riskerna kan primärt delas upp pa
följande kategorier: marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och
likviditetsrisk. Nedan framgår de risker koncernen har att hantera.

79 588 774
-13 164 158
-2 028 146
64 396 470

Styrelsen föreslår att:
I ny räkning överföres

64 396 470
64 396 470
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FINANSIELL ÖVERSIKT
KONCERN

RESULTATRÄKNING –KONCERN
(KSEK)

Not

2020
1/1-31/12

2019
1/1-31/12

0

0

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3

Summa rörelseintäkter

15 391

11 982

15 391

11 982

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-10 063

-9 376

Personalkostnader

-12 360

-10 919

-386
-22 809

-436
-20 731

-7 418

-8 749

-1 173

-662

Summa finansiella poster

-1 173

-662

Resultat efter finansiella poster

-8 591

-9 411

1 271

1 478

-7 320

-7 933

4

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat
Resultat per aktie (SEK)
Genomsnittligt antal aktier
Antal aktier vid periodens slut

7

8

-0,54

-0,68

13 604 775

11 609 014

14 856 600

12 420 000
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BALANSRÄKNING – KONCERN
(KSEK)

KASSAFLÖDEANALYS – KONCERN
Not

31/12-2020

31/12-2019

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Rörelseresultat
Justeringar för poster som
inte ingår i kassaflödet

9

0

0

10

996

1 015

Betald ränta

Summa materiella anläggningstillgångar

996

1 015

Erhållen skatt

Summa anläggningstillgångar

996

1 015

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar

1 115

1 363

Aktuell skattefordran

1 219

1 456

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Kassa och bank

15
7

2020
1/1-31/12

2019
1/1-31/12

-7 418

-8 749

684

865

16
17

287
33 720

Summa omsättningstillgångar

62 048

36 826

Summa tillgångar

63 044

37 841

Aktiekapital

Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-142
1 318

-5 467

-6 708

-676

-348

-5 551

-808

-11 694

-7 864

-403

-59

0

39

-403

-20

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

12

-240
1 507

Kassaflöde från förändringar
av rörelsekapitalet
Förändring av rörelsefordringar

1 137
58 577

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not

Den löpande verksamheten

Materiella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

(KSEK)

1 486

1 242

75 388

38 023

Annat eget kapital

-10 690

-3 256

Finansieringsversamheten

Periodens resultat

-7 320

-7 933

Nyemission

37 610

21 845

58 864

28 076

Kassaflöde från investeringsverksamheten

37 610

21 845

967

1 598

Årets kassaflöde

25 513

13 961

1 050

568

Likvida medel vid årets början

33 720

20 063

-656

-304

2 163
4 180

7 599
9 765

58 577

33 720

63 044

37 841

Övrigt tillskjutet kapital

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Valutakursdifferens i likvida medel
14

Likvida medel vid årets slut

16
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – KONCERN
1/1-2020 – 31/12-2020

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – KONCERN
1/1-2019 – 31/12-2019

(KSEK)
Vid periodens början
(1/1-2019)

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat
eget
kapital

Årets
resultat

Totalt

(KSEK)

1 035

16 385

3 465

-7 264

13 621

Vid periodens början
(1/1-2020)

-7 264

7 264

0

Disposition av
föregående års resultat

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat
eget
kapital

Årets
resultat

Totalt

1 242

38 023

-3 256

-7 933

28 076

-7 933

7 933

0

Disposition av
föregående års resultat

Tilldelning av
personaloptioner

316

316

Tilldelning av
personaloptioner

399

399

Omräkningsdifferens

227

227

Omräkningsdifferens

100

100

Nyemission

207

Emissionskostnader

24 529

24 736

Nyemission

-2 891

-2 891

Emissionskostnader

-7 933

-7 933

Årets resultat

-7 933

28 076

Vid årets slut
(31/12-2020)

Årets resultat
Vid årets slut
(31/12-2019)

1 242

38 023

-3 256

244

1 486

39 873

40 117

-2 508

-2 508

75 388

-10 690

-7 320

-7 302

-7 320

58 864

Banbrytande produkter
som förbättrar utfallet
av cancerbehandling.
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RESULTATRÄKNING – MODERBOLAG
(KSEK)

Not

2020
1/1-31/12

2019
1/1-31/12

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

0

0

Summa rörelsens intäkter

0

0

-1 834

-1 694

-659
-2 493

-265
-1 959

-2 493

-1 959

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag

5

-399

-316

Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter

6

942

399

Räntekostnader och liknande resultatposter

7

Summa finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

8

-78

-41

465

42

-2 028

-1 917

0

0

-2 028

-1 917
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BALANSRÄKNING – MODERBOLAG
(KSEK)

Not

31/12-2020

31/12-2019

31/12-2020

31/12-2019

Aktiekapital

1 486

1 242

Summa bundet eget kapital

1 486

1 242

79 588

42 223

(KSEK)

Not

Eget kapital och skulder

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Eget kapital

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

11

5 000

5 000

Fordringar hos koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

13

23 318
28 318

22 376
27 376

28 318

27 376

12

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Summa anläggningstillgångar

Balanserat resultat

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar

146

64

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

159

234

37 961

2 534

Summa omsättningstillgångar

38 266

2 832

Summa tillgångar

66 584

30 208

Kassa och bank

Överkursfond

16

-13 164

-11 646

Årets resultat

-2 028

-1 917

Summa fritt eget kapital

64 396

28 660

Summa eget kapital

65 882

29 902

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

84

0

Övriga skulder

82

156

536
702

150
306

66 584

30 208

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

14

32

2CUREX

ÅRSREDOVISNING 2020

FINANSIELL ÖVERSIKT

KASSAFLÖDESANALYS
– MODERBOLAG
(KSEK)

2020
1/1-31/12

2019
1/1-31/12

-2 493

-1 959

399

316

Erhållen ränta

942

399

Betald ränta

-78

-41

-1 230

-1 285

Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som
inte ingår i kassaflödet

15

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar
av rörelsekapitalet
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7

430

396

-35

-841

-890

Investeringsverksamheten
Utlåning till koncernföretag

-1 342

-32 715

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 342

-32 715

Nyemission

37 610

21 845

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

37 610

21 845

Årets kassaflöde

35 427

-11 760

2 534

14 294

37 961

2 534

Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

16
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – MODERBOLAG
1/1-2020 – 31/12-2020

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – MODERBOLAG
1/1-2019 – 31/12-2019

(KSEK)
Vid årets början
(1/1-2019)

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Totalt

(KSEK)

1 035

20 585

-516

-11 446

9 658

Vid årets början
(1/1-2020)

-11 446

11 446

0

Disposition av
föregående års resultat
Nyemission

207

Emissionskostnader

24 736

Nyemission

-2 891

-2 891

Emissionskostnader

316

Årets resultat
Vid årets slut
(31/12-2019)

1 242

42 223

-11 646

316

Överkursfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Totalt

1 242

42 223

-11 646

-1 917

29 902

-1 917

1 917

0

Disposition av
föregående års resultat

24 529

Tilldelning av
personaloptioner

Aktiekapital

244

39 873

40 117

-2 508

-2 508

Tilldelning av
personaloptioner

-1 917

-1 917

Årets resultat

-1 917

29 902

Vid årets slut
(31/12-2020)

399

1 486

79 588

-13 164

399
-2 028

-2 028

-2 028

65 882
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
NOT 1
REDOVISNINGSPRINCIPER OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter.
Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenskakronor och beloppen
anges i KSEK om inget annat anges.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett
bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden
vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten
elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår här igenom endast den del av
dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet.
Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagetsnettotillgångar, redovisas skillnaden som
koncernmässig goodwill.

förutom kassa-och banktillgodohavanden, tillgodohavande på koncernkonto och
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är
utsatt för en obetydligrisk för värdefluktuation.
Intäktsredovisning
Koncernens intäkter består främst av erhållna bidrag och stöd vilka intäktsredovisas i
den period när bidraget eller stödet utbetalas. I förekommande fall kan intäkten ställas
mot den kostnad bidraget eller stödet är avsett att täcka. Förekommer villkor som kan
föranleda återbetalningsskyldighet sker intäktsredovisning endast när det med hög
grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget eller stödet inte kommer att återkrävas.
Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell
anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:
•	Det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången
•	Avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången
•	Det är sannolikt att tillgången kommer att generera intäkter
eller leda till kostnadsbesparingar
•	Utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de
direkt hänförbara utgifter som krävs för att tillgången ska kunna användas på det
sätt som företagsledningen avsett.

Mellanhavanden mellan koncernföretag liksom internvinster elimineras i sin helhet.
Vid omräkning av utländska dotterföretag används dagskursmetoden. Detta innebär
att balans-räkningarna omräknas efter balansdagens valutakurser och att resultaträkningarna omräknas efter periodens genomsnittskurser. De omräkningsdifferenser som
därvid uppkommer förs direkt mot koncernens eget kapital.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett
för transaktioner som inte medfört in-eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras,

Per balansdagen är samtliga egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
avskrivna i sin helhet.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella och anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag
för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas för både moderbolag och koncernföretag.
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER:

5 år
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Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden
mellan anskaffningsvärde och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen.
I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta harterminssäkrats omräknas de
till terminskurs.
Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs
dess återvinningsvärde. Överstigertillgångens bokförda värde återvinningsvärdet
skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av
marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de
uppskattade framtidabetalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas
över resultaträkningen.
Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget
kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skattredovisas enligt
balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns
när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller
aviserats per balansdagen vilken förnärvarande är 20,6%. Uppskjutna skattefordringar
redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att
finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.
Koncernen redovisar skattelättnader avseende FoU-arbete i Danmark i enlighet med
danska skatteregler.
Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Långfristiga
fodringar och långfristiga skulder redovisas tillupplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den effektiva ränta som
beräknas vidanskaffningstillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade
inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp.

Låneskulder
Koncernen har per den 31 december 2020 inga låneskulder.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den
löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga
skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare.
Personaloptioner
Vid årsstämman den 28 maj 2018 beslutades om ett optionsprogram av serie 2018/2020
respektive 2018/2021 till anställda och nyckelpersoner inom koncernen. Personaloptionerna, som totalt uppgår till 360 000 stycken, kan under perioden 28 maj 2020 till och
med 28 september 2020 respektive 1 april 2021 till och med 28 september 2021 nyttjas
för teckning av nyemitterade aktier i 2cureX AB. Optionsprogrammen har räknats om
avseende teckningskurs och antal aktier varje option ger rätt att teckna. Omräkningen har
skett till följd av den nyemission som utfördes under 2019. Varje option ger rätt att teckna
1,06 aktier (1,0 aktier före omräkning), till en teckningskurs om 8,40 SEK per aktie (8,86
SEK per aktie). Vid fullt utnyttjande av optionsprogrammet ökar bolagets aktiekapital med
38 160 SEK (36 000 SEK). Personaloptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor
i samband med emissioner etc.
Vid extra bolagsstämma den 5 november 2020 beslutades om att upprätta ett optionsprogram för tre nya styrelseledamöter. Personaloptionerna, som totalt uppgår till 120 000
stycken, kan under perioden 1 oktober 2023 till och med 31 december 2023 nyttjas för
teckning av nyemitterade aktier i 2cureX AB. Varje option ger rätt att teckna 1 aktie, till en
teckningskurs motsvarande 110% av den volymvägda genomsnittskursen på Nasdaq First
North Growth Market under en period av tio handelsdagar efter den extra bolagsstämman den 5 november 2020. Vid fullt utnyttjande av optionsprogrammet ökar bolagets
aktiekapital med 12 000 SEK. Personaloptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner etc. Koncernens resultat har under helåret 2020
påverkats med kostnader om 399 KSEK (316 KSEK) i form av personalkostnader.
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MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Andelar i koncernföretag
I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag initialt till anskaffningsvärdet, vilket
inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av andelarna.
Emissionslikvider och aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet. Skulle det verkliga
värdet vara lägre än det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga värdet
om värdenedgången kan antas vara bestående.

NOT 3
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Eget kapital
Moderbolagets eget kapital delas in i bundet eget kapital bestående av aktiekapital
samt fritt eget kapital bestående av överkursfond, balanserat resultat och årets resultat.
NOT 2
UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
För att upprätta finansiella rapporter gör företagsledningen bedömningar och uppskattningar som påverkar de redovisade beloppen av tillgångar och skulder, intäkter och
kostnader. Verkligt utfall kan av-vika från dessa uppskattningar och bedömningar. De
uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar
i redovisade värden är främst värdering av andelar i koncernföretag.
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det
redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde,
vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader
och nyttjandevärdet.

Koncern

2020

2019

Erhållna bidrag

15 391

11 982

Summa övriga rörelseintäkter

15 391

11 982

NOT 4
MEDELTALET ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

2020
Medelantalet
anställda

2019

Antal
anställda

Kvinnor

Män

Antal
anställda Kvinnor

0

0

0

0

0

0

Danmark

9

4

5

7

3

4

Tyskland

4

2

2

4

2

2

13

6

7

11

5

6

Styrelsen

6

1

5

5

1

4

VD och övriga ledande
befattningshavare

2

0

2

2

0

2

Män

Moderbolaget
Sverige
Dotterbolag

Koncernen totalt
Företagets ledning
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2020
Personalkostnader

2019

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Moderbolagets VD arvoderas genom dotterbolag.

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Moderbolag
(varav pensionskostnad)

617

42
(0)

Dotterbolag
(varav pensionskostnad)

11 014

687
(0)

9 605

569
(0)

729
(0)

9 838

600
(0)

Koncernen totalt
(varav pensionskostnad)

11 631

233

31
(0)

Specifikation av löner och andra ersättningar,
styrelseledamöter och verkställande direktör för år 2020
Lön/
arvode

Förmåner Pension Summa

Povl-André Bendz, Chairman of the Board

200

0

0

200

Jörgen Drejer, Member of the board

100

0

0

100

Camilla Huse Bondsson, Member of the board

100

0

0

100

Nils Brünner, Member of the board

100

0

0

100

100

0

0

100

1 637

0

0

1 637

Michael Lutz, Member of the board
Ole Thastrup, CEO

Förmåner Pension Summa

Povl-André Bendz, Chairman of the Board

200

0

0

200

Jörgen Drejer, Member of the board

100

0

0

100

Camilla Huse Bondsson, Member of the board

100

0

0

100

0

0

0

0

1 609

0

0

1 609

Timm Jessen, Member of the board
Ole Thastrup, CEO

Jørgen Drejer
Povl-André Bendz
Jürgen Kupper
Maarten van der Linden
Michael Lutz
Camilla Huse Bondesson
Nils Brünner

Styrelseledamot, 2cureX AB
Styrelseledamot, 2cureX AB
Managing Director, 2cureX GmbH
Chief Business Officer, 2cureX AS
Styrelseledamot, 2cureX AB
Styrelseledamot, 2cureX AB
Styrelseledamot, 2cureX AB

40 000 optioner
80 000 optioner
160 000 optioner
80 000 optioner
40 000 optioner
40 000 optioner
40 000 optioner

NOT 5
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2020

2019

Nedskrivning av aktier i dotterföretag

-399

-316

Summa

-399

-316

2020

2019

Ränteintäkter från koncernföretag

942

399

Summa

942

399

Moderbolaget

NOT 6
ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Specifikation av löner och andra ersättningar,
styrelseledamöter och verkställande direktör för år 2019
Lön/
arvode

Personaloptioner har vederlagsfritt tilldelats nedanstående personer inom koncernen.
Optionsprogrammet påverkar koncernens resultat för år 2020 i form av personalkostnader uppgående till 399 KSEK (316 KSEK) inklusive tillhörande sociala avgifter.

Moderbolaget
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NOT 7
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 9
BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER

Koncern

Moderbolag

Koncern

2020

2019

2020

2019

Räntekostnader

-240

-142

-78

-41

Omräkningsdifferens

-933

-520

0

0

-1 173

-662

-78

-41

Summa

Ingående anskaffningsvärde
Årets utrangering
Årets omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

NOT 8
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Årets utrangering

Koncern

Moderbolaget

2020

2019

2020

2019

1 271

1 478

0

0

0

0

0

0

Teoretisk skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats,
21,4% (21,4%)

-8 591

-9 411

-2 028

-1 917

1 838

2 014

434

410

Ej värderade underskottsavdrag
Effekt av utländsk skatt
Summa

Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

-2

-7

-85

-67

-530

-487

-349

-343

-35

-41

-0

-0

1 271

1 478

0

0

31/12-2019

4 889

4 816

-703
-138

0
73

4 048

4 889

-4 889

-4 816

703

0

138

-73

-4 048

-4 889

0

0

31/12-2020

31/12-2019

2 729

2 865

NOT 10
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Koncern
Ingående anskaffningsvärde

Avstämning redovisad skatt
Ej avdragsgilla kostnader

Årets omräkningsdifferens

31/12-2020

Årets inköp
Årets försäljning
Årets omräkningsdifferens

403

59

0

-150

-66

-45

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 066

2 729

Ingående avskrivningar

-1 714

-1 481

-386

-436

Årets avskrivningar
Årets försäljning
Skattemässigtunderskottsavdrag uppgår i moderbolaget till 6 467 SEK (4 838 KSEK).
Skattemässigt underskottsavdrag i koncernen uppgår till 19 041 SEK (16 564 SEK).
Uppskjuten skattefordranhar inte beaktats. Skattemässiga underskottsavdrag löper
utan tidsbegränsning.

Årets omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

127
30

77

-2 070

-1 714

996

1 015
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NOT 11
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

NOT 13
FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget

31/12-2020

31/12-2019

15 181

14 865

Ingående anskaffningsvärde
Lämnat aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Moderbolaget

31/12-2020

31/12-2019

22 376

0

942

22 376

Ingående anskaffningsvärde

399

316

15 580

15 181

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

23 318

22 376

-10 181

-9 865

Redovisat värde

23 318

22 376

-399

-316

-10 580

-10 181

23 318

22 376

5 000

5 000

0

0

Årets förändring

Fordringar fördelas enligt följande:
2cureX A/S

Redovisat värde

Specifikation
av dotterbolag

Org.
nummer

Säte

Antal
aktier

Kapital- och Redovisat
röstandel
värde

2cureX A/S

29 41 88 88

Köpenhamn

500 000

100%

5 000

2cureX GmbH

HRB 137736

Hamburg

25 000

(100%)

–

NOT 12
EGET KAPITAL
Antalet aktier uppgår till 14,856,600 stycken med ett kvotvärde på 0,10 kronor per aktie.

2cureX GmbH
NOT 14
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncern

Förutbetalt EU-bidrag

Moderbolaget

2020

2019

2020

2019

0

6 074

0

0

Personalrelaterade kostnader

909

649

0

0

Övriga upplupna kostnader

1 254

1 456

536

150

Summa

2 163

7 599

536

150
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NOT 15
EJ KASSAFLÖDESPÅVERKANDE POSTER

Koncern

Moderbolaget

2020

2019

2020

2019

Avskrivningar

386

436

0

0

Emission av optioner

399

316

399

316

Rearesultat materiella
anläggningstillgångar

0

-20

0

0

Omräkningsdifferens

-101

133

0

0

Summa

684

865

399

316

NOT 18
RESULTATDISPOSITION
Förslag till disposition av bolagets resultat (SEK)

Till bolagsstämmans förfogande står:
79 588 774

Överkursfond
Balanserat resultat

-13 164 158

Årets resultat

-2 028 146

Styrelsen föreslår att:
I ny räkning överföres

NOT 16
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

64 396 470

Koncern

Upplupet EU-bidrag
Förutbetalda styrelsearvode
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

64 396 470

Moderbolaget

2020

2019

2020

2019

932

0

0

0

0

167

0

167

205

120

159

67

1 137

287

159

234

NOT 17
LIKVIDA MEDEL

Koncern

Moderbolaget

2020

2019

2020

2019

Banktillgodohavanden

58 577

33 720

37 961

2 534

Summa

58 577

33 720

37 961

2 534

NOT 19
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

31/12-2020

31/12-2019

Hyresåtagande

133

110

Summa

133

110

NOT 20
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Personaloptioner har vederlagsfritt tilldelats styrelseledamöter samt andra nyckelpersoner inom koncernen, se vidare i not 4. Några transaktioner med närstående har
i övrigt inte förekommit utöver marknadsmässig ersättning till bolagets och koncernens
VD och styrelseledamöter.
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NOT 21
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Koncernen och moderbolaget är medvetna om den komplicerade situation som
utbrottet av COVID-19 innebär och risken för att det kan innebära negativa effekter
för koncernen och moderbolaget. Bolagsledningen har gjort bedömningen att dessa
effekter inte kommer få en väsentlig påverkan på koncernens och moderbolagets finansiella ställning. Ledningen följer utvecklingen noga och gör bedömningen att åtgärder
i form av omställningar och kostnadsbesparingar snabbt skulle kunna vidtas för att möta
resultatförsämringar.
Under tiden som förlöpt efter rapportperiodens utgång har följande
väsentliga händelser ägt rum:
•	I januari utsåg 2cureX Fernando Andreu till ny VD och
Kenneth Graabek Johansen till ny CFO.
•	I januari behandlades den sista patienten i 2cureX kliniska studie på kolorektal
cancer (TICC), den första interventionsstudien i världen där 3D-mikrotumörer
ligger till grund för valet av cancerbehandling.
•	I februari tillkännagavs 2cureX medverkan som samarbetspartner i det internationella
äggstockscancerprojektet DECIDER som finansieras av EU med 15 MEUR, och att
IndiTreat kommer att användas inom projektet.
•	I mars meddelade 2cureX att den kliniska studien på IndiTreat®-vägledd behandling
av metastaserad kolorektal cancer uppfyllt sitt primära effektmått.

NOT 22
MODERBOLAGET
2cureX AB, med organisationsnummer 559128-0077, är moderbolag i en
koncern och upprättar koncernredovisning.
2curex AB har sitt säte i Malmö, Skåne länmed adress c/o Mazars AB,
Box 159, 261 22 Landskrona.
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ÅRSREDOVISNING 2020
Malmö, 4 maj, 2021
STYRELSEN

Povl-André Bendz

Jørgen Drejer

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Camilla Huse Bondesson

Michael Lutz

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Nils Brünner

Fernando Andreu

Styrelseledamot

Verkställande Direktör
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i 2cureX AB (publ),
org.nr 559128-0077
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 2cureX AB (publ) för år 2020. Bolagets
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna
23-43 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på
sidorna 1-22. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och koncernen.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och

koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen
av årsredovisningen och koncernredovisningen finns
på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för 2cureX AB
(publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Malmö 5 maj 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Cecilia Andrén Dorselius
Auktoriserad revisor

•	Företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget
•	På något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
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