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Kommuniké från extra bolagsstämma i 2cureX
Extra bolagsstämman i 2cureX AB ("2cureX" eller "Bolaget") hölls idag den 8 augusti 2022 varvid
aktieägarna fattade följande beslut.
BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2022/2026 FÖR VISS STYRELSELEDAMOT
Det beslutades, i enlighet med aktieägaren Grith Hagels förslag, om emission av högst 40 000
teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 4 000 kronor.
Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
styrelseledamoten Michael Schaefer, som äger rätt att teckna högst 40 000 teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna ska tecknas och betalas för senast den 31 augusti 2022 på särskild teckningslista,
med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
Teckningsoptionerna ska tecknas till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, vilket ska
beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av
oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med
den 8 augusti 2026 till och med den 31 oktober 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för
teckningsoptionerna.
Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 110 procent av den volymviktade
genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under en period av tio handelsdagar före
dagen för extra bolagsstämman den 8 augusti 2022. Den framräknade teckningskursen ska avrundas
till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte
fastställas till under aktiens kvotvärde.
Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till högst cirka 0,23
procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i
Bolaget), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Den
maximala utspädningseffekten av det föreslagna incitamentsprogrammet plus övriga utestående
incitamentsprogram i Bolaget beräknas uppgå till högst cirka 4,66 procent förutsatt full teckning och
utnyttjande av samtliga erbjudna och utestående teckningsoptioner.
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För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns
tillgänglig på Bolagets hemsida, www.2curex.com.
För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Fernando Andreu, Chief Executive Officer
E-post: fa@2curex.com
Tel: +45 22 79 53 99
www.2curex.com
Certified Adviser

Redeye AB
Phone: +46 8 121 576 90
Mail: certifiedadviser@redeye.se
Om 2cureX

2cureX är ledande inom läkemedelskänslighetstestning för cancer och har utvecklat produktfamiljen
IndiTreat® (Individual Treatment ). Med utgångspunkt från ett prov av patientens tumör skapar
IndiTreat® tusentals 3D-repliker (tumoroider) och förutsäger tumörsvaret på de olika tillgängliga
läkemedlen, vilket ger läkaren värdefull information för att fatta behandlingsbeslut.
Portföljen av IndiTreat®-tester syftar till att optimera behandlingsval för patienter med metastaserad
kolorektal cancer (IndiTreat® mCRC Start för första behandlingslinjen, IndiTreat® mCRC Extend och
IndiTreat® mCRC Explore för tredje behandlingslinjen). Ytterligare tester är under utveckling för att
täcka andra stadier av kolorektal cancer, såväl som andra gastrointestinala cancerformer.
Enligt flera rapporter överstiger de totala årliga utgifterna för cancerrelaterad in vitro-diagnostik (IVD)
globalt 17,5 miljarder USD, varav 2,5 miljarder USD är direkt relaterade till tester för terapibeslut, med
en CAGR på 12,7 %. Trots detta stöds bara en tredjedel av alla cancerbehandlingar av ett av dessa
tester. IndiTreat® syftar till att fylla denna lucka och göra Precision Oncology tillgänglig för alla
cancerpatienter.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: "2CUREX"). För mer
information om 2cureX besök www.2cureX.com
Certified Adviser: Redeye AB, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se
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