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Kommuniké från extra bolagsstämma i 2cureX AB
Idag, den 10 februari 2023, hölls extra bolagsstämma i 2cureX AB. Nedan följer en sammanfattning 
av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av nuvarande ledamöter Povl-André Bendz, Camilla Huse 
Bondesson, Michael Schaefer, Ole Thastrup och den nya ledamoten Michel Klimkeit. Med detta ska 
styrelsen bestå av 5 styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att omvälja Povl-André Bendz till 
styrelsens ordförande.

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
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Om 2cureX

2cureX är ledande inom testning av känslighet för cancerläkemedel och har utvecklat testfamiljen 
IndiTreat® (individuell behandling). Med IndiTreat® skapas tusentals 3D-kopior (tumöroider) av 
patientens tumör utifrån en biopsi, och dessa förutser tumörens svar på de olika läkemedel som står till 
buds. Därmed får läkaren ett värdefullt beslutsunderlag för fortsatt behandling.

De första tre IndiTreat®-testerna är inriktade på att optimera behandlingsbesluten för patienter med 
metastaserad kolorektal cancer (IndiTreat® Start för första linjens behandling, IndiTreat® Extend och 
Explore för tredje linjen). Fler tester, för att täcka in såväl andra stadier av kolorektal cancer som andra 
gastrointestinala cancerformer, är under utveckling.

Enligt ett flertal rapporter uppgår de totala årliga utgifterna för cancerrelaterade -diagnostiska in vitro
tester (IVD-tester) i världen till över 17,5 miljarder USD – varav 2,5 miljarder USD för tester direkt 
kopplade till behandlingsbeslut – och den genomsnittliga årliga tillväxttakten är 12,7 procent. Trots 
detta är det bara en tredjedel av alla cancerbehandlingar som stöds av något av dessa tester. Målet 
med IndiTreat® är att fylla den luckan och se till att precisionsonkologi blir tillgängligt för alla 
cancerpatienter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (med kortnamnet "2CUREX"). För 
mer information om 2cureX, besök www.2cureX.com
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