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HÖJDPUNKTER OCH NYCKELTAL

HÖJDPUNKTER
OCH NYCKELTAL
ATT ETABLERA EN SOLID BAS I EUROPA

Som företag upplevde 2cureX en kontinuerlig utveckling  

år 2021, och vi kan stolt säga att vi nådde målen vi har  

satt för året.  

Under fjärde kvartalet 2021 fick vi tre nya distributionsavtal 

täcker fyra nya länder, har lagt till ett nytt test (IndiTreat® 

Start) till vår portfölj, registrerade det första sjukhuset för vårt 

IGNITE-program och fick den första reklamfilmen ordning 

i 2cureX historia. Med detta har vi ytterligare utökat vår 

kommersiella räckvidd, och detta saknar motstycke serie 

evenemang lägger grunden för ett ambitiöst 2022, där vi 

förväntar oss att se IndiTreat®-tester rutinmässigt används vid 

cancerbehandling av patienter över hela Europa. 

Vi har utvecklat IndiTreat®-distributionsnätverket från sex 

länder i augusti 2021 till fjorton länder vid början av 2022 och 

för helåret 2022 förväntar vi oss att fortsätta expansionen. 

Efter att ha registrerat Werfen (Spanien) i september, Labor-

med (Slovenien), Omnigen (Turkiet) och Diamedica (Lettland 

och Litauen) följde under Q4 2021. Under den första veckan 

i januari 2022 två nya avtal med företagen Perlan (Polen) och 

Promedica (Tjeckien och Slovakien) genomförda den aktu-

ella kartan. Alla nya distributörer är In Vitro Diagnostics (IVD) 

företag väletablerade på sina marknader, med en portfölj  

av produkter som kompletterar IndiTreat® och är omfattande 

täckning av våra målkunder genom försäljning och kund 

stödnätverk. I december 2021 lanserade vi nya IndiTreat® 

mCRC Start. 

IndiTreat® mCRC Start är ett test för att hjälpa onkologer be-

stämma vilken av de tillgängliga kemoterapikombinationer-

na – känd som FOLFOX, FOLFIRI och FOLFOXIRI – är bättre 

lämpad för en specifik patient som förstahandsbehandling.

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

Den finansiella utvecklingen fortsätter att vara i linje med 

vår förväntningar, och med en kassa på 72,9 miljoner kronor 

i slutet av fjärde kvartalet 2021 stödjer våra kapitalresurser 

nuvarande aktiviteter och tillväxtplaner. 

 

(KSEK)
Q4 2021
1/10-31/12

Q4 2020
1/10-31/12

Q1-Q4 2021
1/1-31/12

Q1-Q4 2020
1/1-31/12

Nettoomsättningen 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 2 541 5 212 7 391 15 391

Resultatet efter finansiella poster -6 476 -2 818 -21 679 -8 591

Resultatet per aktie* -0,31 -0,15 -1,10 -0,54

Soliditeten** 93% 93% 93% 93%

Kassa och bank 72 942 58 577 72 942 58 577

Genomsnittligt antal aktier 17 475 716 14 852 683 16 418 767 13 604 775

Antal aktier i slutet av perioden 17 475 716 14 856 600 17 475 716 14 856 600

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER

HÄNDELSER UNDER Q4

2cureX erhåller certifiering 
enligt ISO 13485:2016, en 
viktig milstolpe för bolagets 
ansträngningar att göra 3D-
mikrotumörer till en rutinmässig 
del av den kliniska praktiken.  

Werfen, ledande specialist inom 
diagnostiklösningar, ska distribuera 

2cureX produkter i Spanien

EU publicerar en artikel 
om MicroCat-projektet
 
Ny ledamot tar plats i det 
kliniska rådet, professor 
Andrew Beggs

2cureX tecknar distributionsavtal 
med Labormed i Slovenien

2cureX ger en livesänd strategiupp-
datering om bolagets produktportfölj 
och kommersialiseringsstrategi den 
12 oktober 2021

2cureX presenterar kommersiella mål 
för 2022 i samband med den livesända 
strategiuppdateringen den 12 oktober 2021

Första ordern på IndiTreat® mottagen 
från Labormed i Slovenien

Första sjukhuset ansluter sig till IndiTreat®
-utvärderingsprogrammet IGNITE

2cureX lanserar testet IndiTreat® mCRC Start 
som vägledning för första linjens behandling

2cureX uppnår målen i utrullningsplanen för 2021

Ny distributör av IndiTreat® i Turkiet: 
Omnigen Medical Products

2cureX utser Dr. John L. Marshall 
and Dr. Jesús García-Foncillas som nya 
kliniska rådgivare, båda internationellt 
erkända och renommerade onkologer.

2cureX meddelar i pressmeddelande,
att den nu kan förutsäga svar på anti-
angiogena läkemedel med en modifierad 
version av dess lndiTreat®-teknik

2cureX slutförde framgångsrikt 
EU-projektet MicroCaT och erhöll 
den sista delutbetalningen av ett 
stöd om 3,0 MEUR

Mangold Fondkommission AB 
publicerade en uppdaterad 
bolagsanalys av 2cureX

Ny institutionell aktieägare

Nya distributörer av IndiTreat® 
i Tjeckien och Slovakien – Promedica 
– och i Polen – Perlan Technologies

july 2021 aug

oct sep

dec jan

nov

 2022

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, 

VÄNLIGEN KONTAKTA:

Fernando Andreu, VD 
E-post:  fa@2curex.com
Mobil:  +45 2279 5399

Ole Thastrup, CSO 
E-post:  ot@2curex.com
Mobil:  +45 2211 5399

www.2curex.com
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BREV FRÅN VD

SPURT UNDER SLUTET  
AV ÅRET LÄGGER EN  
SOLID GRUND I EUROPA
År 2021 var ett pärlband av ständiga framsteg för  

2cureX. I vår rapport för det tredje kvartalet uttryckte  

vi vår övertygelse att vi hade ”ett mycket gynnsamt  

läge för att under fjärde kvartalet kunna uppnå våra mål 

för 2021”. Vi kan nu stolt konstatera att alla de  

målen uppfylldes. 

Under fjärde kvartalet 2021 utökade vi vår kommersiella 

räckvidd genom undertecknandet av tre nya distributions-

avtal som omfattar fyra nya länder, utökade sortimentet med 

ännu ett test (IndiTreat® Start), rekryterade det första sjuk- 

huset till vårt IGNITE-program, och erhöll den första kom-

mersiella ordern i 2cureX historia. 

Den här makalösa händelseutvecklingen lägger grunden 

för ett ambitiöst 2022, då vi räknar med att IndiTreat®-tester 

kommer att börja användas rutinmässigt för individanpassad 

cancerbehandling runt om i Europa. 

INDITREAT® MARKNADSFÖRS NU I 14 LÄNDER

En av de viktigaste prioriteringarna under 2021 har varit att 

bygga upp distributionsnätverket i Europa. Att få tillträde 

till de olika hälso- och sjukvårdssystemen i respektive land, 

marknadsföra IndiTreat® och konceptet med tester av 

läkemedelskänslighet på hundratals sjukhus, och etablera 

förbindelser med tusentals onkologer och patologer kan 

bara genomföras med hjälp av en stark lokal infrastruktur  

för försäljning och support, och det är där våra kommersiella 

partner kommer in i bilden.

  

Under det fjärde kvartalet 2021 tecknade vi tre nya distribu-

tionsavtal, med ledande bolag inom in vitro-diagnostik, som 

omfattar fyra nya länder: Labormed (Slovenien), Omnigen 

(Turkiet) och Diamedica (Lettland och Litauen). Detta följdes 

snabbt av två ytterligare avtal under den första veckan i  

januari, med bolagen Perlan (Polen) och Promedica (Tjeckien 

och Slovakien). 

Totalt marknadsförs nu IndiTreat® i 14 olika länder (en  

ökning från sex länder i augusti). Antalet nya fall av kolorektal 

cancer i dessa länder under 2020 uppgick till över 150 000, 

så vi har redan uppnått en mycket betydande marknads- 

potential. Vårt mål är att ha en närvaro i 20 länder innan 

utgången av 2022.

UTVIDGAT SORTIMENT OCH NY INDITREAT®-PROFIL

I december 2021 tillkännagav vi lanseringen av det andra 

IndiTreat®-testet. Testet, med beteckningen IndiTreat® 

mCRC Start, är ett test som hjälper onkologer avgöra vilken 

av de tillgängliga kombinationerna av kemoterapi (kända 

som FOLFOX, FOLFIRI respektive FOLFOXIRI) som är bäst 

lämpad som första linjens behandling för en viss patient.

I och med det nya testet inför vi också ett nytt namn- 

givningssystem. Medan vi tidigare benämnt dem efter 

de behandlingslinjer som de är avsedda att understödja 

kommer den nya namngivningen att bättre beskriva den 

avsedda kliniska nyttan. Det första marknadslanserade testet, 

tidigare känt under namnet IndiTreat® mCRC 3L, heter föl-

jaktligen numera IndiTreat® mCRC Extend. Det nylanserade 

testet hade tidigare beteckningen IndiTreat® mCRC 1L och 

heter nu IndiTreat® mCRC Start.

Ett tredje test, IndiTreat® mCRC Explore, kommer att lanseras 

under första kvartalet 2022. Det är avsett att identifiera off- 

label-behandlingar som kan vara av nytta för patienter som 

redan har fått två eller fler behandlingslinjer, och därmed 

öppna nya möjligheter för onkologen att ta ställning till.
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BREV FRÅN VD

KORT OM 2CUREX

2cureX nyckelprodukt är IndiTreat®-testet, som gör det  

möjligt för läkaren att identifiera den mest effektiva  

medicinska behandlingen för varje cancerpatient. 

För mer information, se 2cureX webbplats:

www.2curex.com

Parallellt med det nya namngivningssystemet lanserade vi 

under det fjärde kvartalet 2021 en ny grafisk profil för Indi- 

Treat®, inklusive en ny logotyp, färger och visuella element. 

Den nya profilen har redan tillämpats på alla presentationer  

och trycksaker. Den nya IndiTreat®-webbplatsen med upp- 

daterat innehåll och ny design kommer att presenteras  

under det första kvartalet 2022. 

IGNITE-PROGRAMMET KOMMER ATT  

PÅSKYNDA BRUKET AV INDITREAT

IGNITE står för ”Inducing Growth through a Network of 

IndiTreat Evaluations” – tillväxt genererad genom ett nätverk 

av IndiTreat-utvärderingar – och är ett program vi utformade  

under 2021 för att påskynda införandet av IndiTreat® på sjuk- 

hus runt om i Europa. De deltagande sjukhusen får ett be-

gränsat antal patienter testade kostnadsfritt med IndiTreat®,  

i utbyte mot att de delar med sig av resultaten på konferen-

ser och i vetenskapliga sammanhang. Målet är att underlätta 

införandet av den nya tekniken och så snabbt som möjligt nå 

upp till en kritisk massa av användare.

Programmet erbjuds genom 2cureX distributörer i de olika 

länderna så fort de respektive försäljningsteamen utbildats. I 

december tillkännagav vi att det första IGNITE-avtalet skrivits 

under, med universitetssjukhuset Fundación Jiménez Díaz. 

Det är ett av de mest välrenommerade sjukhusen i Spanien 

och ingår i den privata sjukhuskoncernen Quirónsalud, som 

omfattar 54 sjukhus med totalt över 8 000 bäddar.

GENERERA STABILT KASSAFLÖDE UNDER 2022

Under 2022 förväntar vi oss att se IndiTreat® användas rutin-

mässigt på sjukhus runt om i Europa för att utforma individu-

ella behandlingsplaner för cancerpatienter. Vi kommer att 

fortsätta utöka vår geografiska täckning och teckna distribu- 

tionsavtal för att nå åtminstone 20 länder i Europa. Vi kom-

mer att arbeta tillsammans med våra distributörer för att 

introducera IndiTreat® på minst 30 sjukhus, och vi kommer, 

som vi berörde ovan, att lansera minst ett IndiTreat®-test till. 

Internt fortsätter vi att förbättra verksamheten, och vi kom-

mer att skala upp vår laboratorieanläggning i Köpenhamn 

för att hantera det förväntade inflödet av patientprover.

 

Den upprepade användningen av IndiTreat® på sjukhus 

kommer under 2022 att generera ett stabilt kassaflöde,  

vilket markerar slutet på den övergångsperiod vi inledde 

2021 – från att ha varit en forskningsorganisation till att bli  

ett fullfjädrat bolag inom in vitro-diagnostik – och början på 

vår resa mot att bli världsledande inom onkologisk testning 

av läkemedelskänslighet. 

Vi ser fram emot att dela med oss av fler framgångsberät- 

telser under 2022, och vi säger tack till våra hängivna an- 

ställda, våra samarbetspartner och våra lojala aktieägare för 

visat förtroende.

Fernando Andreu, CEO

24 februari, 2022
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KOMMERSIELL UTRULLNING

Distributionsnätverket för IndiTreat® har vuxit från att omfatta 

sex länder i augusti 2021 till fjorton i början av 2022. 

Efter kontraktet med Werfen (Spanien) som slöts i september 

följde nya med Labormed (Slovenien), Omnigen (Turkiet) 

och Diamedica (Lettland och Litauen) under Q4. Kartan kom-

pletterades till sitt nuvarande utseende genom två nya avtal 

under första veckan i januari, med bolagen Perlan (Polen) 

och Promedica (Tjeckien och Slovakien). 

Alla nya distributörer är företag inom in vitro-diagnostik 

som är väl etablerade inom sina respektive marknader, med 

produktsortiment som kompletterar IndiTreat®, och täcker 

väl in målkunderna vi siktar på via sina nätverk för försäljning 

och kundsupport.

Vår affärsutvecklingsavdelning har arbetat dygnet runt för  

att få i gång det nya nätverket trots de återkommande stör-

ningar som restriktionerna mot covid-19 inneburit. 

DISTRIBUTÖRSUPPLÄGG

När ett nytt distributionsavtal tecknats innebär det starten för 

ett antal aktiviteter, stora och små, för att få distributören fullt 

operativ. I regel behöver 2cureX föras in som leverantör i 

distributörernas kvalitetsledningssystem, och IndiTreat®- 

produkterna och -tjänsterna måste läggas till i deras resurs-

planerings- och logistiksystem. Därefter kan 2cureX skicka ut 

provtagningssatser till distributörens lager. Utbildnings-  

och marknadsföringsmaterial för IndiTreat® behöver också 

översättas till de lokala språken. När detta är gjort utbildas 

distributörens försäljnings- och supportteam på såväl de 

tekniska och medicinska aspekterna som de affärsstrategiska. 

Först därefter är teamen redo att börja kontakta onkologer 

och patologer på sina respektive utvalda sjukhus för att 

berätta om produkten och lägga fram erbjudandet om 

IGNITE-programmet. Hela den här processen kan ta flera 

veckor, beroende på distributörens komplexitet. 

I skrivande stund har alla distributörer utbildats av affärs- 

utecklingsavdelningen och är i full gång med verksamheten 

i sina respektive länder.  

FORTSATT TILLVÄXT UNDER 2022

Vårt nuvarande distributionsnätverk omfattar ungefär 35 

procent av Europas befolkning, 235 miljoner människor,  

med ungefär 150 000 nya fall av kolorektal cancer per år.

FJORTON LÄNDER  
– PÅ VÄG ATT BLI FLER 

Home market – Direct

Partnerships in place

Partnerships under investigation

Centralized reimbursement project

Estimated crude incidence rates in 2020, colorectum, both sexes, all ages, Europe

Denmark

Norway

Sweden

Portugal

Bulgaria

Slovenia

Slovakia

Spain

Finland

Poland
Lithuania

Latvia

Turkey

the Czech Republic
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UTVIDGNING AV SORTIMENTET

I enlighet med vår strategi att utveckla ett komplett sorti-

ment av IndiTreat®-tester för kolorektal cancer lanserade vi i 

december 2021 det nya testet IndiTreat® mCRC Start. Det är 

ett test som hjälper onkologer avgöra vilken av de tillgäng-

liga kombinationerna av kemoterapi (kända som FOLFOX, 

FOLFIRI respektive FOLFOXIRI) som är bäst lämpad som 

första linjens behandling för en viss patient.

Vi kommer snart att lansera vårt tredje test, IndiTreat® mCRC 

Explore. Med det testet får onkologen information om 

patienttumörens känslighet för fem olika läkemedel och 

läkemedelskombinationer. IndiTreat® Explore är tänkt att an-

vändas i samband med utformningen av behandlingsregim 

för patienter med metastaserad kolorektal cancer inför den 

tredje linjens behandling. 

I och med dessa nytillskott består 2cureX IndiTreat®-portfölj 

av tre tester (IndiTreat® mCRC Start, IndiTreat® mCRC Extend 

och IndiTreat® mCRC Explore), som tillsammans täcker alla 

behandlingssteg inom metastaserad kolorektal cancer. 

INDITREAT® mCRC START

Patienter med metastaser där primär kirurgi inte lämpar sig 

erbjuds en första linje av systemisk behandling. Alternativen 

för kemoterapi är vanligtvis två kombinationer av två läke- 

medel – FOLFOX eller FOLFIRI – eller, i vissa speciella fall, 

en kombination av tre läkemedel – FOLFOXIRI – eller  

monoterapin fluorouracil. 

 

De flesta patienter behandlas med antingen FOLFOX eller 

FOLFIRI i första linjen, varefter den andra behandlingen 

används som andra linje när sjukdomen fortskrider. 

Den unika fördelen med testet IndiTreat® mCRC Start är att 

det ger information om hur känslig patientens tumör är för 

var och en av dessa behandlingar. Det är av mycket stor 

betydelse, eftersom det ökar patientens möjligheter till  

en väsentligt längre progressionsfri och total överlevnad  

om rätt behandling sätts in i första linjen.

INDITREAT® mCRC EXPLORE

När en patient visar sjukdomsprogression efter andra linjens 

behandling finns behandlingsalternativet att återinsätta 

behandlingen med första linjens oxaliplatin- eller irinote- 

canbaserade regimer. 

Ett annat alternativ är behandling med läkemedel rekom-

menderade som tredje linjen enligt internationella riktlinjer. 

Det innebär den flerfaldigt blockerande kinashämmaren  

regorafenib eller ett oralt läkemedel som kombinerar 

trifluridin och tipiracil. Alla dessa läkemedel ingår i vårt test 

IndiTreat® mCRC Extend.

Ett tredje alternativ är att undersöka om patientens tumör 

är känslig för andra läkemedel som är godkända för andra 

indikationer men som i studier visats ha effekt även mot 

kolorektal cancer. Detta förfarande är känt som off-label- 

användning av läkemedlet, och accepteras av de olika  

hälso- och sjukvårdssystemen på vissa villkor.

 

IndiTreat® mCRC Explore testar känsligheten mot tre sådana 

regimer – mitomycin C plus fluorouracil, gemcitabin plus 

fluorouracil och temozolomid plus irinotecan – för att ge 

onkologen och patienten så många alternativ som möjligt  

i tredje linjen och därbortom.

IndiTreat® mCRC Explore kompletterar IndiTreat® mCRC 

Extend i meningen att Extend fokuserar på läkemedel  

som ingår i riktlinjerna för kolorektal cancer medan Explore 

söker efter alternativ bland läkemedel godkända inom  

andra cancerindikationer. 

ETT SORTIMENT SOM STÖDJER 

PATIENTERNA VID OLIKA TIDPUNKTER

Ungefär 500 000 patienter diagnostiseras med kolorektal 

cancer varje år i Europa. Nära 250 000 människor dör av 

sjukdomen varje år, vilket gör den till den näst vanligaste 

cancerrelaterade dödsorsaken hos såväl män som kvinnor. 

Ungefär 25 procent av patienterna, 125 000, uppvisar meta-

staser vid diagnostillfället, och klassificeras därmed till sta- 

dium IV. För ytterligare 125 000 patienter årligen framskrider 

dessutom sjukdomen från stadium III – inga fjärrmetastaser 

– till stadium IV. För alla dessa patienter är det första linjens 

behandling som sätts in, och därmed skulle de ha nytta av 

vägledningen som IndiTreat® mCRC Start erbjuder. 

Ungefär 90 000 patienter varje år upplever sjukdoms-

progression efter två linjer av behandling. Det är de här 

patienterna som i valet av en tredje linjens behandling skulle 

gynnas av vägledningen från IndiTreat® mCRC Extend och 

IndiTreat® mCRC Explore.

VI NÅR MÅLET ATT  
HA TRE TESTER PÅ  
MARKNADEN 2022 
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UTVIDGNING AV SORTIMENTET

FOKUS PÅ GASTROINTESTINAL CANCER (GI)

I de flesta länder går utvecklingen mot att kliniska onkologer 

specialiserar sig på en viss cancerform. Det är alltså vissa  

onkologer som behandlar bröstcancerpatienter, andra  

gynekologisk cancer, åter andra gastrointestinal cancer,  

och så vidare. 

 

GI-cancer innefattar kolorektal cancer, matstrupscancer, 

bukspottskörtelcancer och levercellscancer (HCC). Unge-

fär en fjärdedel av all diagnostiserad cancer hör till den  

här kategorin. 

 

Som portföljstrategi beslutade vi 2021 att utveckla och  

lansera IndiTreat®-tester med fokus på GI-onkologernas 

behov. Att vi begränsar oss till den här gruppen gör våra 

affärsstrategier mer effektiva, eftersom det finns tydliga 

synergier i marknadsföringen av de olika testerna när  

de vänder sig mot samma kundsegment.

NÄSTA STEG

I och med den kommande lanseringen av IndiTreat® mCRC 

Explore kommer vi att ha uppnått vårt mål att få ut tre tester 

på marknaden under 2022. Givetvis nöjer vi oss inte med 

det, och vi tittar på andra möjliga indikationer för att stödja 

besluten om behandling för patienter med kolorektal cancer 

i stadium III.

 

Inom GI-området fortskrider även vår forskning inom buks-

pottskörtelcancer som planerat. Vi kommer under året att 

löpande hålla våra aktieägare och andra berörda parter in-

formerade om de relevanta milstolparna inom det projektet.
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FINANSIELL KALENDER

UTVECKLING I  
SIFFROR UNDER  
Q4 2021 
Belopp inom parentes avser motsvarande period före-

gående år. För mer information om 2cureX finansiella 

ställning och utveckling hänvisas till Bolagets webbplats 

(www.2curex.com).

OMSÄTTNING OCH RÖRELSEINTÄKTER

Nettoomsättningen under tolv månader 2021 uppgick till 0 

KSEK (0 KSEK). Övriga rörelseintäkter under det tolv  måna-

der uppgick till 7 391 KSEK (15 391 KSEK).

FINANSIELL UTVECKLING

Resultatet för år 2021 uppgick till -18 137 KSEK (-7 320 KSEK) 

och för fjärde kvartan 2021 till -5 410 KSEK (-2 274 KSEK).  

Resultatet för perioden har påverkats av de ökande an-

strängningarna att bygga marknadsmed- vetenheten om  

vår IndiTreat®-teknik, och kommersiella ansträngningar  

för att marknadsföra IndiTreat®.

En betydande del av den kliniska verksamheten stöds av ett 

EU-bidrag som heter MicroCaT, vilket redovisas som övriga 

rörelseintäkter i resultaträkningen.

LIKVIDITET

Koncernens likvida medel per den 31 december 2021  

uppgick till 72 942 KSEK (62 048 KSEK). Kassaflödet år 2021 

uppgick till 14 092 KSEK (25 513 KSEK) och för fjärde kvartan 

2021 till 442 KSEK (-4 140 KSEK). Kassaflö- det från den 

löpande verksamheten för år 2021 uppgick till -18 426 KSEK 

(-11 694 KSEK) och för fjärdan kvartan 2021 till -626 KSEK  

(-4 206 KSEK).

Den genomsnittliga burnraten per månad uppgår till cirka 

2,3 MSEK, vilket är i enlighet med förväntningar.

SOLIDITET

Koncernens soliditet per den 31 december 2021 uppgick  

till 93 procent (93 procent).

AKTIEN

Det finns ett aktieslag i 2cureX AB (publ). Bolagets aktie  

är noterad på Nasdaq First North Growth Market under

symbolen ”2CUREX”. Per den 31 december 2021 uppgick 

antalet aktier till 17 475 716 stycken (14 856 600 stycken). 

Genomsnittligt antal aktier under det fjärda kvartan 2021 

uppgick till 17 475 716 stycken (14 852 683 stycken).

PERSONALOPTIONER

Vid årsstämman den 28 maj 2018 beslutades om tecknings- 

optionsprogram av serie 2018/2020 respektive 2018/2021  

till anställda och nyckelpersoner inom koncernen.

Personaloptionerna, som totalt uppgår till 360 000 teck- 

ningsoptioner, 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.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1.06 

aktie (1.0 före omräkning) till en teckningskurs om 8,40 SEK 

(8,86 SEK före omräkning) per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar 

bolagets aktiekapital med 38 160 (36 000 före omräkning) 

SEK. Personaloptionerna är föremål för sedvanliga omräk- 

ningsvillkor i samband med emissioner mm.

Den extra bolagsstämman 5 november 2020 beslutade att 

införa ett teckningsoptionsprogram för tre nya styrelsele- 

damöter. Teckningsoptionsprogrammet, som totalt uppgår 

till 120 000 teckningsoptioner, kan under perioden 1 okto- 

ber 2023 till och med 31 december 2023 nyttjas för teckning 

av nyemitterade aktier i 2cureX AB. Varje tecckningsoption 

ger rätt att teckna 1 aktie till en teckningskurs om 16,56 SEK 

per aktie.

Vid årsstämman 27 maj 2021 beslutades om ett tecknings- 

optionsprogram av serie 2021/24 till koncernens VD. Teck- 

ningsoptionerna, som totalt uppgår till 700 000, kan under 

perioden 1 april 2022 till och med 30 juni 2022 (233 333

teckningsoptioner) respektive 1 april 2023 till och med  

30 juni 2023 (233 333 teckningsoptioner) samt 1 april 2024

till och med 30 juni 2024 (233 334 teckningsoptioner) nyttjas 

för teckning av nyemitterade aktier i 2cureX AB.

Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 12 000 

SEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräk- 

ningsvillkor i samband med emissioner m.m.  
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FINANSIELL KALENDER

PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE

2cureX AB tillämpar Årsredovisningslagen och Bokförings- 

nämndens allmänna råd BFNAR 2012.1 (K3) vid upprättandet 

av sina finansiella rapporter.

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte varit föremål för  

revisorernas granskning

FINANSIELL KALENDER
Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk  

rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter  

är planerade enligt följande: 

•  Årsredovisning 2021 . . . . . . . . . . 3/5-2022

•  Delårsrapport Q1, 2022  . . . . . . . 24/5-2022

•  Årsstämman  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/5-2022

•  Delårsrapport Q2, 2022  . . . . . . . 25/8-2022

•  Delårsrapport Q3, 2022  . . . . . . . 24/11-2022

•  Delårsrapport Q4, 2022  . . . . . . . 23/2-2023
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STYRELSEN

FRAMLÄGGANDE  
AV DELÅRSRAPPORT
Landskrona, den 24 febuari, 2022 2cureX AB

STYRELSEN

Povl-André Bendz
Styrelsens ordförande

Camilla Huse Bondesson
Styrelseledamot

Jørgen Drejer
Styrelseledamot

Michael Lutz
Styrelseledamot

Ole Thastrup
Styrelseledamot och CSO

Nils Brünner
Styrelseledamot

Fernando Andreu
VD

CERTIFIED ADVISER

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB 
Telefon:  +46 70 755 95 51
E-post:  ca@skmg.se
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FINANSIELL ÖVERSIKT

FINANSIELL ÖVERSIKT
KONCERN
 

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERN 
(KSEK) 

Q4 2021
1/10-31/12

Q4 2020
1/10-31/12

Q1-Q4 2021
1/1-31/12

Q1-Q4 2020
1/1-31/12

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 2 541 5 212 7 391 15 391

Summa rörelsens intäkter 2 541 5 212 7 391 15 391

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -4 416 -3 484 -11 863 -10 063

Personalkostnader -5 365 -3 085 -17 976 -12 360

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar -78 -105 -353 -386

Summa rörelsens kostnader -9 859 -6 674 -30 192 -22 809

Rörelseresultat -7 318 -1 462 -22 801 -7 418

Finansiella poster 41 -1 356 322 -1 173

Resultat före skatt -7 276 -2 818 -22 479 -8 591

Skatt 1) 1 067 544 3 542 1 271

Periodens resultat -6 210 -2 274 -18 937 -7 320

Resultat per aktie (SEK) -0,36 -0,15 -1,15 -0,54

Genomsnittligt antal aktier 17 475 716 14 853 683 16 418 767 13 604 775

Antal aktier vid periodens slut 17 475 716 14 856 600 17 475 716 14 856 600

1) Posten avser skattelättnader i dotterföretag avseende FoU-arbete.
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FINANSIELL ÖVERSIKT

 

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
– KONCERN  (KSEK) 

Q1-Q4 2021
1/1-31/12

Q1-Q4 2020
1/1-31/12

Tillgångar

Anläggning tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 691 996

Summa anläggningstillgångar 691 996

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 5 527 3 471

Kassa och bank 72 942 58 577

Summa omsättningstillgångar 78 469 62 048

Summa tillgångar 79 160 63 044

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 1 748 1 485

Pågående nyemission 13 0

Övrigt tillskjutet kapital 107 663 75 388

Annat eget kapital -16 143 -10 690

Periodens resultat -18 937 -7 320

Summa eget kapital 74 344 58 863

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder 2) 4 816 4 181

Summa kortfristiga skulder 4 816 4 181

Summa eget kapital och skulder 79 160 63 044

 

KASSAFLÖDESANALYS I  
SAMMANDRAG – KONCERN (KSEK) 

Q4 2021
1/10-31/12

Q4 2020
1/10-31/12

Q1-Q4 2021
1/1-31/12

Q1-Q4 2020
1/1-31/12

Kassaflöde från den löpande verksamheten -626 -4 206 -18 426 -11 694

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -24 -32 -403

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 068 90 32 550 37 610

Periodens kassaflöde 442 -4 140 14 092 25 513

Likvida medel vid periodens början 72 498 63 977 58 577 33 720

Valutakursdifferens i likvida medel 2 -1 260 273 -656

Likvida medel vid periodens slut 72 942 58 577 72 942 58 577
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FINANSIELL ÖVERSIKT

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

1/1-2021 – 31/12-2021

 

(KSEK)
Aktie 

kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Annat  
eget  

kapital
Årets  

resultat Totalt

Vid periodens början (1/1-2020) 1 242 38 023 -3 256 -7 933 28 076

Disposition av föregående års resultat -7 933 7 933 0

Nyemission 244 39 873 40 117

Emissionskostnader -2 508 -2 508

Tilldelning av personaloptioner 399 399

Omräkningsdifferens 100 100

Periodens resultat -7 320 -7 320

Vid periodens slut (31/12-2020) 1 486 75 388 -10 690 -7 320 58 864

 

(KSEK)
Aktie 

kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Annat  
eget  

kapital
Årets  

resultat Totalt Total

Vid periodens början (1/1-2021) 1 486 0 75 388 -10 690 -7 320 58 864

Disposition av föregående års resultat -7 320 7 320 0

Tilldelning av personaloptioner 262 13 34 243 34 518

Omräkningsdifferens -1 968 -1 968

Nyemission 2 027 2 027

Emissionskostnader -160 -160

Periodens resultat -18 937 -18 937 

Vid periodens slut (31/12-2021) 1 748 13 107 663 -16 143 -18 937 74 344
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FINANSIELL ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING I  
SAMMANDRAG MODERBOLAG
 

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG  
– MODERBOLAG (KSEK) 

Q4 2021
1/10-31/12

Q4 2020
1/10-31/12

Q1-Q4 2021
1/1-31/12

Q1-Q4 2020
1/1-31/12

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0 0

Summa rörelsens intäkter 0 0 0 0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -595 -974 -1 898 -2 493

Personalkostnader -1 067 -0 -1 639 -0

Summa rörelsens kostnader -1 662 -974 -3 537 -2 493

Rörelseresultat -1 662 -974 -3 537 -2 493

Finansiella poster -119 310 -272 465

Resultat före skatt -1 781 -664 -3 809 -2 028

Skatt 0 0 0 0

Periodens resultat -1 781 -664 -3 809 -2 028

 

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
– MODERBOLAG (KSEK) 

Q1-Q4 2021
1/1-31/12

Q1-Q4 2020
1/1-31/12

Tillgångar 

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 29 275 28 318

Summa anläggningstillgångar 29 275 28 318

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 552 305

Kassa och bank 67 176 37 961

Summa omsättningstillgångar 67 728 38 266

Summa tillgångar 97 003 66 584

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 1 748 1 485

Pågående nyemission 13 0

Överkursfond 111 863 79 588

Balanserat resultat -13 165 -13 164

Periodens resultat -3 809 -2 028

Summa eget kapital 96 650 65 881

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder 353 703 

Summa kortfristiga skulder 353 703

Summa eget kapital och skulder 97 003 66 584
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FINANSIELL ÖVERSIKT

 

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG  
– MODERBOLAG (KSEK) 

Q4 2021
1/10-31/12

Q4 2020
1/10-31/12

Q1-Q4 2021
1/1-31/12

Q1-Q4 2020
1/1-31/12

Kassaflöde från den löpande verksamheten -410 -926 -3 335 -2 183

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 068 89 32 550 37 610

Periodens kassaflöde 658 -837 29 215 35 427

Likvida medel vid periodens början 66 518 38 798 37 961 2 534

Likvida medel vid periodens slut 67 176 37 961 67 176 37 961

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

1/1-2021 – 31/12-2021

 

(KSEK)
Aktie 

kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Annat  
eget  

kapital
Årets  

resultat Totalt

Vid periodens början (1/1-2020) 1 242 42 223 -11 646 -1 917 29 902

Disposition av föregående års resultat -1 917 1 917 0

Nyemission 244 39 873 40 117

Emissionskostnader -2 508 -2 508

Tilldelning av personaloptioner 399 399

Periodens resultat -2 028 -2 028

Vid periodens slut (31/12-2020) 1 486 79 588 -13 164 -2 028 65 882

 

(KSEK)
Aktie 

kapital
Pågående 

nyemission

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Annat  
eget  

kapital
Årets  

resultat Totalt

Vid periodens början (1/1-2021) 1 486 0 79 588 -13 164 -2 028 65 882

Disposition av föregående års resultat -2 028 2 028 0

Tilldelning av personaloptioner 262 13 34 243 34 518

Periodens resultat -1 968 -1 968

Emissionskostnader 2 027 2 027

Periodens resultat -3 809 -3 809

Vid periodens slut (31/12-2021) 1 748 13 111 863 -13 165 -3 809 96 650



2CUREX AB (publ) 
Corporate registration number: 559128-0077

2CUREX A/S 
Fruebjergvej 3  /  DK-2100 Köpenhamn  /  Danmark
Telefon: +45 2211 5399  /  E-post: info@2curex.com
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TILL ALLA ONKOLOGER. 
IDAG.


