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2CUREX EQUITY STORY

Ökande medvetenhet om begränsningarna hos genomiska metoder för vägledning av behandling  

– öppenhet för flera infallsvinklar som kompletterar varandra (multi-omik, funktionell testning...)

DET ONKOLOGISKA LANDSKAPET

2CUREX TILLGÅNGAR 2CUREX VISION
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AI-baserad bildanalys

Kunnig personal med om- 

fattande IVD-erfarenhet

Certifiering enligt 

ISO 13485 

Patentportfölj

Kommersiellt nätverk

Kliniska partnerskap

Rutinmässig testning av  

läkemedels-känslighet  

inför varje behandlings- 

beslut – för alla patienter
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marknad värd mer 

än 1 md USD
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BREV FRÅN VD – 

ETT DJUPT OMVÄLVANDE ÅR
2021 var ett djupt omvälvande år för 2cureX. Efter mer  

än 14 år vid rodret lämnade vår grundare Ole Thastrup i 

februari över rollen som VD till mig alt undertecknad, en 

ledare med omfattande industrierfarenhet. Detta skifte  

i ledarskap var del av en större översyn. Syftet var att för-

vandla vad som varit en framgångsrik forskningsinriktad 

organisation till en fullfjädrad spelare inom in vitro- 

diagnostik – ett nödvändigt steg på vägen mot vår  

vision att etablera testning av läkemedelskänslighet  

som en del av den kliniska vardagen inom onkologi. 

En omdefiniering av produktportföljstrategin där två 

nya produkter tillkom; flera nyrekryteringar till lednings-

gruppen; införandet av ett nytt kvalitetsledningssystem 

certifierat enligt ISO 13485; den dramatiska utökningen  

av vår internationella närvaro från sex till fjorton länder; 

och den fullständiga nybesättningen av vårt kliniska råd  

är bara ett axplock av de mål vi har uppfyllt de senaste 

tolv månaderna. 

Efter ett mycket framgångsrikt 2021 kan vi med tillförsikt 

konstatera att vi är redo för nästa steg. Under 2022 kom-

mer vi att fortsätta utöka vår geografiska täckning och  

se till att IndiTreat® finns tillgängligt i åtminstone 20 

länder i Europa. Vi siktar på att minst 30 sjukhus ska ha 

IndiTreat® i rutinmässigt bruk för att utforma individuella 

behandlingsplaner för cancerpatienter under året, och vi 

räknar med att uppnå det stabila intäktsflöde som kom-

mer att utgöra startskottet för ett nytt segment  

på IVD-marknaden.

VI BYGGER UPP TILLGÅNGAR SOM ÄR  

KRITISKA FÖR VÅR FRAMGÅNG

Under åren som gått sedan 2cureX grundades 2006  

har bolaget skapat en stabil tillgångsbas genom sin 

forskning och utveckling: en proprietär teknisk plattform 

– IndiTreat® –, ett bildanalyssystem drivet av artificiell  

intelligens som utvärderar läkemedelseffekt på 

3D-tumöroider – IndiNet –, en gedigen patentportfölj 

och ett nätverk av starka vetenskapliga partnerskap med 

ledande sjukhus och universitet runtom i Europa. 

Under 2021 har vi fokuserat våra ansträngningar på  

att bygga upp ytterligare tillgångar som är kritiska för  

vår framgång som ett bolag inom in vitro-diagnostik 

(IVD): slutförd certifiering enligt ISO 13485, etablering  

av ett stort kommersiellt distributionsnätverk över  

hela Europa och rekrytering av personal med stor  

erfarenhet inom IVD. 

Baserat på dessa pelare har 2cureX utökat sitt försprång 

i kapplöpningen för att etablera en ny produktkategori 

inom IVD-området – läkemedelskänslighetstester –  

som kommer att förändra dagens behandling av cancer-

patienter i grunden och har potential att bli en marknad 

värd över 1 miljard USD. 

PRODUKTSTRATEGI OCH PORTFÖLJUTVECKLING

Under årets andra kvartal meddelade vi att vi skulle  

omdefiniera vår produktporföljsstrategi. Istället för  

att ha en produkt per cancerform – till exempel: Indi- 

Treat® kolorektal-, IndiTreat® äggstocks- eller IndiTreat® 

bukspottskörtelcancer – såg vi möjligheten att utveckla 

ett flertal tester inom respektive indikation, med utgångs-

punkt från de olika beslutstillfällena som varje patient 

ställs inför: före operation, efter operation, i framskridna 

stadier etc. Konsekvensen av den nya modellen blir att 

patienten kan testas ett flertal gånger, med olika  

IndiTreat®-tester, istället för bara en gång. 

Samtidigt tillkännagav vi att vi skulle fokusera vår pro-

duktutveckling på kolorektal cancer (CRC) till att börja 

med. CRC står för ungefär 500 000 nya fall varje år inom 

Europa, och vi har utvecklat och lanserat tre olika IndiTre-

at® CRC-tester: IndiTreat® mCRC Start, för vägledning av 

första linjens behandling, och IndiTreat® mCRC Explore 

och mCRC Extend, som båda är avsedda för vägledning 

av tredje linjens behandling.  Vi uppskattar att cirka 250 

000 patienter i Europa inleder första linjens behandling 

varje år, medan omkring 90 000 patienter inleder tredje 

linjen behandling.

GEOGRAFISK UTRULLNING I EUROPA

Alla de europeiska marknaderna är olika och kräver lokala 

tillvägagångssätt. En av de viktigaste prioriteringarna  
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under 2021 har därför varit att bygga upp ett distri-

butionsnätverk i Europa. Endast genom en stark lokal 

infrastruktur för försäljning och support kan vi nå ut till 

hundratals sjukhus och tusentals onkologer och pato- 

loger. Genom våra affärspartner har vi idag tillgång till 

ett team av över 75 försäljningsspecialister som på daglig 

basis marknadsför IndiTreat®. 

 

Under 2021 tecknade vi fyra nya distributionsavtal  

med ledande bolag inom in vitro-diagnostik: Werfen 

(Spanien), Labormed (Slovenien), Omnigen (Turkiet)  

och Diamedica (Lettland och Litauen) följdes snart av  

två ytterligare avtal under första veckan i januari: Perlan 

(Polen) och Promedica (Tjeckien och Slovakien). Dessa  

fogas till våra tidigare ingångna avtal med Lab 52 (Por-

tugal), NM Genomics (Bulgarien) och YourRad (Sverige, 

Norge, Finland). Totalt marknadsförs nu IndiTreat® i  

fjorton olika länder, Danmark inbegripet (en ökning  

från sex länder sedan i augusti). Antalet nya fall av kolo-

rektal cancer i de här länderna uppgick totalt till mer  

än 150 000 under 2020. 

Vårt mål är att under 2022 utöka vår närvaro till  

åtminstone 20 länder i Europa.

REDO FÖR NÄSTA FAS

De flesta cancerbehandlingar idag ordineras utifrån 

allmänna riktlinjer, helt utan beaktande av den eventuella 

läkemedelskänsligheten hos patientens tumör för de olika  

tillgängliga läkemedlen. Det är en långt från optimal  

situation, eftersom det innebär att vissa patienter får  

behandlingar som inte hjälper dem – men som ändå 

exponerar dem för biverkningar – medan andra som 

kanske skulle få effekt av dem inte får dem. Det finns 

en växande konsensus om att testning av läkemedels-

känslighet in vitro ger den individuella information  

som behövs, vilket återspeglas av mängden artiklar,  

symposier, studier och satsningar på området. Med en 

portfölj av redan tillgängliga tester, ett kommersiellt 

nätverk som marknadsför dem mot kliniker och klinisk  

evidens som styrker våra påståenden, är vi på 2cureX i 

det bästa tänkbara läget för att dra fördel av den här  

tendensen. Om vi övertygar ett stort antal sjukhus om  

att använda våra IndiTreat®-tester innan utgången av  

2022 kommer det att utgöra det bästa beviset för att  

testning av läkemedelskänslighet slutligen har tagit  

steget från att vara ett intressant forskningsverktyg till att 

bli ett grundläggande diagnostiskt test och början på 

en ny kategori som på sikt kan bli till fördel för miljontals 

patienter varje år. Vi är fast beslutna att gå i bräschen  

för den här utvecklingen och etablera 2cureX som  

en världsledare på marknaden, och vi hoppas på  

våra aktieägares fortsatta stöd på den resan.

Fernando Andreu, VD

3 May 2022 

“Vi är fast beslutna  
att gå i bräschen för  
den här utvecklingen  
och etablera 2cureX  
som en världsledare  
på marknaden”  

FERNANDO ANDREU, VD
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(KSEK) om inget annat anges
2021

1/1-31/12

2020 
1/1-31/12

Nettoomsättningen 0 0

Resultatet efter finansiella poster -22 479 -8 591

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

Soliditeten** 94% 93%

Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 426 -11 694

Periodens kassaflöde 14 092 25 513

Likvida medel vid periodens slut 72 942 58 577

Genomsnittligt antal aktier 16 418 767 13 604 775

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

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

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

FINANSIELLA  
HÖJDPUNKTER UNDER 2021



7

 2CUREX         ÅRSREDOVISNING  2021 HÖJDPUNKTER UNDER 2021

HÖJDPUNKTER UNDER 2021

jan2021

2022

feb mar apr

mayjunjulaug

decnovoct

sep

2cureX utser Fernando Andreu, internationell 
företagsledare inom bioteknik, till ny VD

Den sista patienten behandlas i 2cureX 
kliniska interventionsstudie (TICC) på 
metastaserad kolorektal cancer

2cureX tillsätter Kenneth Graabek Johansen, 
med stor erfarenhet inom ekonomisk och 
kommersiell ledning, som ny CFO

Mangold Fondkommission AB publicerar 
en bolagsanalys av 2cureX

Teckningsgraden för teckningsoptioner 
TO1 blir cirka 96,75 procent och 2cureX AB 
tillförs cirka 31,40 miljoner SEK.

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 
antiangiogena läkemedel med 
en modifierad version av dess 
lndiTreat®-teknik

Werfen, ledande 
specialist inom 
diagnostiklösningar, 
ska distribuera 
2cureX produkter 
i Spanien

IndiTreat® erbjuds en 
plats i ett prestigefyllt 
multinationellt projekt 
inom äggstockscancer 
(DECIDER)

Den kliniska studien 
TICC uppfyller sitt 
primära effektmått

Lösenpriset för teckningsoptionerna 
TO1 fastställs till 13,22 SEK

Styrelsen och ledningen i 2cureX utnyttjar 
alla sina teckningsoptioner av serie TO1 
och tecknar aktier för 6,04 miljoner SEK

2cureX VD Fernando Andreu 
förvärvar aktier i bolaget

2cureX tillsätter två nya chefs-
positioner för att accelerera 
affärsverksamheten

2cureX erhåller certifiering 
enligt ISO 13485:2016, en viktig 
milstolpe för bolagets ansträng-
ningar att göra 3D-mikrotu-
mörer till en rutinmässig del 
av den kliniska praktiken

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

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

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

Första ordern på IndiTreat® mottagen från Labormed i Slovenien

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

2cureX uppnår målen i utrullningsplanen för 2021

Första sjukhuset ansluter sig till 
IndiTreat®-utvärderingspro-
grammet IGNITE

Ny distributör av IndiTreat® i Turkiet:
Omnigen Medical Products
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INDIVIDANPASSAD  
CANCERBEHANDLING 

“Att se IndiTreat®-produkter rullas ut och användas  
på europeiska sjukhus känns oerhört betryggande 

och visar vilka enorma framsteg vi har gjort med vår 
forskningsbaserade modell de senaste femton åren”

Ole Thastrup, CSO and Founder of 2cureX

INDIVIDANPASSAD CANCERBEHANDLING 2CUREX         ÅRSREDOVISNING  2021
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TESTNING AV LÄKEMEDELSKÄNSLIGHET FÖRVERKLIGAR 
DEN INDIVIDANPASSADE CANCERBEHANDLINGEN

Sedan kartläggningen av det mänskliga genomet  

slutfördes 2003 har det funnits en vision om att cancer- 

behandling skulle kunna anpassas efter individen genom 

att identifiera genetiska avvikelser och välja läkemedel 

med selektivitet därefter. Idag, nästan 20 år senare, har 

det inte blivit så.  Analys av statiska egenskaper, som 

uttryck av nyckelmålobjekt för läkemedel eller genomisk 

analys av cancermutationer som kan fungera som tera-

peutiska mål, har inte lett till att vi i bred bemärkelse nått 

fram till individanpassad cancerbehandling. 

Europas största onkologiska förening, ESMO (Europeiska 

Sällskapet för Medicinsk Onkologi), publicerade 2019 

resultat från elva kliniska prövningar med över 13 000 

inkluderade patienter. Resultaten visade att bara 0,8–3 

procent av cancerpatienterna svarat på läkemedel som 

valts utifrån genetisk analys. 

Den genetiska analysen har förvisso identifierat ett antal 

läkemedelsmål som kan vara lovande, och läkemedels- 

industrin har framgångsrikt utvecklat ett stort antal läke-

medel riktade mot dessa mål. Icke desto mindre är det 

bara en liten andel av cancerpatienterna som faktiskt får 

klinisk fördel av det statiska, genetiska tillvägagångssättet. 

Det faktum att den cellulära signaleringen (figur 1) är ett 

oerhört komplext och mycket dynamiskt system, präglat 

av omfattande redundans och stora olikheter från patient 

till patient, erbjuder en möjlig förklaring. 

 FIGUR 1: EXEMPEL PÅ CELLULÄR SIGNALERING VID CANCER

M. Panda & BK Biswal (2019): Cell signaling and cancer: a mechanistic insight into drug resistance. 

Mol Biol Reports 46, 5645



10

 2CUREX         ÅRSREDOVISNING  2021 INDIVIDANPASSADE CANCERBEHANDLINGEN

GENOM INDITREAT-TESTERNAS DYNAMISKA  

MÄTNING AV LÄKEMEDELSKÄNSLIGHET FÖRVER- 

KLIGAS DEN 20 ÅR GAMLA FÖRHOPPNINGEN  

OM INDIVIDANPASSAD CANCERBEHANDLING.

På 2cureX betraktar vi ödmjukt den cellulära kom- 

plexiteten, och vi har banat väg för utvecklingen av  

ett dynamiskt test: IndiTreat®, som gör det möjligt att 

studera dynamiken i läkemedelsinteraktioner och läke-

medelskänslighet i realtid, i patientens egna cancerceller. 

Det dynamiska testet genomförs på tredimensionella 

mikrotumörer, verklighetstrogna kopior av den enskilda 

patientens tumör. Vi vet inte exakt var läkemedelsinter-

aktionerna äger rum, men vi kan fastställa om tumören 

är känslig för en specifik behandling och identifiera 

behandlingar som tumören har resistens mot.

2cureX första IndiTreat®-produkter är inriktade mot  

metastaserad kolorektal cancer (mCRC) i olika stadier. 

IndiTreat har i en första prospektiv interventionsstudie 

(TICC) där läkemedelsbehandlingen vägleddes av ett 

funktionellt test visat att IndiTreats vägledning kan för- 

bättra patientutfallet med 150 procent.

 

Den vetenskapliga och kliniska världen börjar få upp 

ögonen för att testning av läkemedelskänslighet kan  

vara den sista pusselbiten som behövs för en diagno- 

stik som kan möjliggöra individanpassad behandling  

av cancerpatienter. Det var utifrån den här insikten som 

Dana-Faber Cancer Institute, Harvard Medical School 

i Boston, USA och Fred Hutchinson Cancer Research 

Center i Seattle, USA gemensamt bildade Society for 

Functional Precision Medicine (www.sfpm.io).

2cureX och vår kliniska samarbetspartner Vejle Univer- 

sitetssjukhus i Danmark har bjudits in till Society for  

Functional Precision Medicine för att den 11 maj 2022  

ge en presentation av IndiTreat-testet och de kliniska 

resultaten från TICC-studien.

Testning av läkemedelskänslighet är ett helt nytt koncept 

inom in vitro-diagnostik. Att prestigefyllda internationella 

cancerinstitutioner som Harvard Medical School och Fred 

Hutchinson Cancer Center erkänner potentialen hos  

dynamisk funktionell testning har oerhört stor betydelse 

för att nå ut och vinna acceptans för tillvägagångssättet 

inom den breda kliniska världen. 

2CUREX ÄR ÖVERTYGADE OM ATT:

Testning av läkemedelskänslighet

 

Kommer att vara lika omvälvande  

för den onkologiska praktiken

Som den genomiska testningen var

För två decennier sedan

S f (PM)
The Society for Functional  

Precision Medicine
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Ett av de områden där 2cureX har varit särskilt aktivt under 

2021 är uppbyggnaden av vårt kommersiella nätverk 

inom Europa, som vi har beslutat att genomföra genom 

att i respektive land teckna distributionsavtal med bolag 

inom in vitro-diagnostik. Vi expanderade snabbt från att 

ha närvaro i sex länder (Danmark, Sverige, Finland, Norge,  

Portugal och Bulgarien) till fjorton länder i slutet av januari 

2022 (med nytillskotten Spanien, Lettland, Litauen, Polen, 

Tjeckien, Slovakien, Turkiet och Slovenien). Vårt nuvarande 

distributionsnätverk når omkring 35 procent av Europas 

befolkning, 235 miljoner människor, motsvarande ungefär 

150 000 nya fall av kolorektal cancer årligen.     

MARKNADSTILLTRÄDETS KOMPLEXITET  

OCH PRIORITERING AV LÄNDER

Alla länder i Europa skiljer sig åt i fråga om hur de inrättat 

sina hälso- och sjukvårdssystem. Principerna för finansie- 

ring, statens roll i hälso- och sjukvårdsförsörjningen,  

organisationen, prioriteringarna, omfattningen, täck- 

ningen etc. Allt skiljer sig från land till land, vilket leder till 

ett mycket heterogent landskap som bara kan navigeras 

med hjälp av ingående lokalkännedom. För 2cureX är  

det bästa sättet att förvärva den lokalkännedomen att 

hitta lokala företag som är villiga att bli distributörer av 

IndiTreat® inom sina respektive territorier.

Mångfalden vad gäller stegen för marknadstillträde och  

spektrat av intressenter innebär att det är lättare att intro- 

ducera ny medicinteknik i vissa länder, och avsevärt 

mycket mer komplext i andra. Vi har upprättat en pri-

oriteringsmatris genom att kombinera den bedömda 

komplexiteten i marknadstillträdet med marknadens 

storlek, och under året är det denna som har väglett vårt 

sökande efter distributörer. Målet är att hitta den kortaste 

vägen till försäljning. I analysen har vi också tagit hänsyn 

till att det i vissa länder finns ett betydande segment av 

egenbetalande patienter.

VÅRA DISTRIBUTÖRERS PROFIL

Företagen som vi samarbetar med är distributörer av 

IVD-produkter inom sina marknader. De måste ha onko-

logiska produkter i sortimentet, så att vi är säkra på att de 

är bekanta med de utmaningar, aktörer och processer 

som finns inom specialområdet. I idealfallet kommer- 

sialiserar de redan tester av biomarkörer, så att de kan 

marknadsföra dem i kombination med våra IndiTreat®- 

tester för läkemedelskänslighet och erbjuda den  

helhetsbild som onkologen behöver. 

Enligt de avtal vi tecknar tar distributören på sig ansvaret 

för att marknadsföra IndiTreat® genom sina försäljnings- 

team och på lokala evenemang, att ingå försäljningsavtal 

med sjukhus, att hantera logistiken för de prover som 

skickas mellan sjukhus och 2cureX anläggningar i Köpen-

hamn, samt hela processen från beställning till provtag-

ning gentemot sjukhuset.

2cureX har ansvar för att utbilda distributörens säljteam, 

att göra kundbesök tillsammans med dem, att förse  

dem med material till stöd för försäljningen – broschyrer, 

animationer, presentationer etc. – och att organisera  

internationella evenemang som konferenser, webbina- 

rier, med mera.

Samarbetet mellan oss och våra distributörer har karak- 

tären av äkta partnerskap. Det bygger på en gemensam 

insikt om att lanseringen av ny teknik är en process som 

kräver ihärdighet och långsiktigt engagemang, och det 

är i den andan som vi arbetar tillsammans mot visionen att 

göra testning av läkemedelskänslighet till en rutinåtgärd i 

vården av varje cancerpatient.   

DISTRIBUTÖRSUPPLÄGG

Processen mellan att avtalet skrivs under och att distribu-

tören är fullt operativ kan ta flera veckor. Vissa admini-

strativa steg måste genomföras, däribland införandet av 

GEOGRAFISK EXPANSION – 

DISTRIBUTÖRERNA, GRUNDEN  
FÖR FÖRSÄLJNINGSEXPANSIONEN
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IndiTreat®-produkterna och -tjänsterna i distributörens 

resursplanerings-, kvalitets- och logistiksystem. Provtag-

ningssatser måste skickas ut från 2cureX till distributörens 

lager, och utbildnings- och marknadsföringsmaterial för 

IndiTreat® måste översättas till de lokala språken. Därefter 

utbildas distributörens försäljnings- och kundsupport-

team på såväl de tekniska och medicinska aspekterna 

som de affärsstrategiska. Först därefter är teamen redo 

för att förklara produkten för onkologerna och patolo-

gerna på de sjukhus de tilldelats. 

IGNITE-PROGRAMMET

När en banbrytande innovation inom hälso- och sjuk- 

vårdsområdet lanseras är det av stor vikt att så fort som 

möjligt uppnå en kritisk massa av användare. Att hitta de 

innovatörer som är villiga att ta rollen som pilotaktörer 

och låta dem få erfarenhet av IndiTreat® inom sin verkliga 

miljö är därför en kritisk aktivitet i nuläget. 

För att underlätta detta och påskynda upptagningen  

av IndiTreat® i klinisk vardag har 2cureX lanserat IGNITE- 

programmet (”Inducing Growth through a Network of  

IndiTreat Evaluations” – generera tillväxt genom ett 

nätverk av IndiTreat-utvärderingar). Programmet gör 

det möjligt för sjukhus att kostnadsfritt få ett begränsat 

antal patienter testade med IndiTreat®. I gengäld ber vi 

dem att dela med sig av sina erfarenheter med 2cureX 

och med andra sjukhus, på offentliga arrangemang eller 

genom enskilda kontakter. 

I december 2021 kunde vi meddela att det första sjuk- 

huset hade anslutit sig till IGNITE-programmet (Funda-

ción Jiménez Díaz i Madrid). Kort därefter, i februari, 

tillkännagav vi att deltagandet ökat till fyra sjukhus.  

IGNITE har mottagits mycket väl bland onkologer, och 

det har blivit ett utomordentligt värdefullt verktyg för  

våra distributörer, som även bär en del av kostnaden  

för programmet – ännu ett bevis för deras långsiktiga 

engagemang för IndiTreat®. 

12
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Under andra kvartalet 2021 meddelade vi att vår pro-

duktportföljsstrategi skulle omdefinieras baserat på 

den återkoppling vi fått från potentiella kunder. Den 

nya riktningen valdes på grundval av två koncept, dels 

att utveckla tester för specifika beslutssituationer under 

behandlingen, dels att fokusera på gastrointestinala  

cancerindikationer (GI) med början inom kolorektal 

cancer. I och med detta beslut blev våra tester bättre 

anpassade efter onkologernas och patienternas behov 

samtidigt som vi kunde uppnå synergier inom produkt- 

utveckling och kommersialisering, vilket i slutändan  

utökar den möjliga marknaden för IndiTreat®.   

ETT INDITREAT®-TEST FÖR VARJE BESLUTSTILLFÄLLE

Under patientresans gång ställs cancerpatienter inför  

flera vägskäl som kräver att ett behandlingsbeslut fattas. 

I stadierna II och III kan patienten få läkemedelsbe-

handling före eller efter operation, och i stadium IV ges 

läkemedelsbehandling i flera linjer allt eftersom tumör- 

tillväxten fortskrider. Vart och ett av dessa tillfällen innebär 

att onkologen måste välja mellan olika läkemedel och 

läkemedelskombinationer som är specifika för situatio-

nen. Vi utvecklar ett sortiment av IndiTreat®-tester för att 

kunna erbjuda beslutsstöd avseende behandlingen vid 

varje sådant tillfälle. 

I varje IndiTreat®-test inkluderar vi tumörens känslighets-

profil för de specifika läkemedel som står till buds för 

onkologen att välja mellan just då, så att de enbart  

får information som är relevant och som går att agera  

på i samband med just det beslutet. Det gör det  

lättare att integrera IndiTreat® i sjukhusets befintliga 

kliniska protokoll.

I praktiken betyder det att patienterna kan erbjudas flera 

IndiTreat®-tester vid olika anhalter under patientresan, 

där behandlingen vid varje vägskäl skräddarsys efter 

deras individuella känslighetsprofiler.

FOKUS PÅ GASTROINTESTINAL CANCER  

– FÖR UTVECKLINGSMÄSSIGA OCH  

KOMMERSIELLA SYNERGIEFFEKTER

Även om IndiTreat®-tekniken kan tillämpas på alla solida 

tumörer beter sig olika former av cancer – bröst- kolo- 

rektal-, bukspottskörtel-, äggstockscancer etc. – på olika 

sätt, och det innebär att man måste justera hur tumöroi-

derna odlas, hur bilderna tolkas av AI-systemet, och  

så vidare. Följaktligen kräver det mindre ansträngning  

att utveckla ett nytt test inriktat på samma cancerform  

än ett test inriktat på en ny.

 

Vi beslutade att initialt göra en fokuserad satsning på  

kolorektal cancer (CRC). Det är den näst vanligaste  

orsaken till cancerrelaterad död bland både män och 

kvinnor. Ungefär 500 000 människor diagnostiseras  

med kolorektal cancer årligen i Europa, och nära  

250 000 dör av sjukdomen varje år. Baserat på patient- 

resan inom kolorektal cancer har vi uppskattat att minst 

sex olika IndiTreat®-tester kan utvecklas för specifika 

behandlingsbeslut.

Cancerbehandlingen blir alltmer specialiserad. På de  

flesta sjukhus i Europa specialiserar sig onkologerna på 

en viss cancerform. Vissa är specialister på bröstcancer, 

andra på gastrointestinal cancer (GI) eller gynekologisk 

cancer, och så vidare. Vår första uppsättning Indi- 

Treat®-tester har GI-onkologerna som målgrupp.  

För att maximera våra utvecklingsmässiga och kommer-

siella synergier har vi definierat vår färdplan etappvis,  

där vi först utvecklar hela sortimentet av CRC-tester,  

sedan går vidare till andra cancertyper inom GI-cancer-

området (och erbjuder kompletterande produkter  

till det ursprungliga kundsegmentet) och slutligen,  

när vi har befäst vår position inom GI, går över till  

andra cancerformer.

TRE TESTER TILLGÄNGLIGA FÖR  

METASTASERAD KOLOREKTAL CANCER

2cureX IndiTreat®-portfölj består av tre tester (IndiTreat® 

mCRC Start, IndiTreat® mCRC Extend och IndiTreat® 

mCRC Explore), som tillsammans täcker flera behand-

lingssteg inom metastaserad kolorektal cancer.  

FLERFADIGA INDITREAT®-TESTER  
UNDER PATIENTRESANS GÅNG
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IndiTreat® mCRC Start ger information om patientens 

känslighet för läkemedel som används som systemisk 

behandling i första linjen. Att välja rätt behandling i första 

linjen är mycket viktigt eftersom utbudet av behand-

lingsalternativ i andra och tredje linjerna beror av vilka 

läkemedel som använts i första linjen.

IndiTreat® mCRC Extend omfattar behandlingar som  

enligt internationella riktlinjer står till buds för patienter  

inför tredje linjen. Informationen om individuell käns-

lighet är av stor vikt för både onkologen och patienten 

eftersom läkemedlen är behäftade med en betydande 

toxicitet och bara bör användas på patienter som rimligen 

kan förväntas dra fördel av dem. 

IndiTreat® mCRC Explore omfattar också tredje linjens 

behandling men söker efter alternativ bland läkemedel 

som kan användas off-label, alltså är godkända för andra 

indikationer än metastaserad kolorektal cancer (mCRC) 

men i kliniska studier har påvisats ha effekt hos vissa 

mCRC-patienter. Det här testet är värdefullt för att  

identifiera sådana patienter och ge dem fler alternativ 

om hälso- och sjukvårdssystemet i fråga tillåter off- 

label-användning av läkemedel. 

Omkring 250 000 patienter inleder första linjens behand-

ling i Europa varje år, vilket innebär att de kan dra nytta av 

den vägledning som IndiTreat® mCRC Start erbjuder. För 

ungefär 90 000 patienter om året fortsätter sjukdomens 

progression efter att de genomgått två behandlingslinjer. 

Det är den här gruppen patienter som i samband med 

att de överväger sina alternativ för tredje linjens behand-

ling kan ha nytta av vägledningen från IndiTreat® mCRC 

Extend eller IndiTreat® mCRC Explore.

FRAMTIDA PORTFÖLJUTÖKNING

Under 2021 lanserade vi två tester (Extend och Start) och 

ett tredje har tillkommit under 2022 (Explore). Vi planerar 

att utöka IndiTreat®-erbjudandet inom CRC med ett eller 

två ytterligare tester som ska lanseras under 2023. Dessa 

tester måste certifieras av ett anmält organ i enlighet med 

den nya IVDR-förordningen, och därmed förlängs tid- 

tabellen för utveckling, validering och certifiering jämfört 

med vad som gällde under IVDD.

Vår forskning inom bukspotts- 

körtelcancer (en cancerform  

inom gruppen gastrointestinal  

cancer) fortskrider som planerat.  

I juni 2021 presenterade vi en  

poster på ESMO GI-konferensen  

med resultat som visar att IndiTreat® 

-tekniken är möjlig att tillämpa på  

primärtumörer av bukspottskörtel- 

cancer. Sedan dess har ytterligare  

data inkommit, och vi räknar med att  

forskningsprojektet kommer att vara  

fullbordat i slutet av 2022 och att den  

faktiska produktutvecklingsfasen då  

kan ta sin början.
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“Funktionella tester förbättrar den kliniska  
nyttan för cancer patienter på ett effektivt och 
pålitligt sätt, speciellt vid avancerad cancer”
Dr. Jesus Garcia-Foncillas, Director University Cancer Institute and the  
Department of Oncology at the University Hospital Fundacion Jimenez Diaz in Spain
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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 bolagsstäm-

mor, 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.

Povl-André Bendz (f. 1962) är VP på Seahouse Capital ApS och 
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 Techno-
logy under nio år. Han har också omfattande erfarenhet av 
styrelsearbete. 

Povl-André har varit styrelseordförande för 2cureX AB  
sedan 2017 och 2cureX A/S sedan 2014.  

ÄGANDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
104 458 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 DREJER
Styrelseledamot i 2cureX AB och 2cureX A/S.

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

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
14 102 aktier; 40 000 teckningsoptioner

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG
Saniona AB

OBEROENDE
Oberoende i förhållande till företaget, ledningen  
respektive större aktieägare.

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

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

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
4 156 134 aktier via eget bolag

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG
OT311 ApS

OBEROENDE
Anknytningar till företaget, ledningen  
samt större aktieägare

BOLAGSSTYRNING
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CAMILLA HUSE BONDESSON
Styrelseledamot i 2cureX AB och 2cureX A/S.

Camilla Huse Bondesson (f. 1958) har lednings-  
och styrelseuppdrag i företag inom medtech.

Camilla har en Executive MBA från Stockholms universitet. För när-
varande är hon styrelseordförande för Gradientech AB, Immune-
ed AB och TdB Labs AB. Camilla har även över trettio års internati-
onell 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.

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.

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

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

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

ÄGANDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
2 000 aktier; 40 000 teckningsoptioner

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG
Gibson Oncology, GeneTelligence

OBEROENDE
Oberoende i förhållande till företaget, ledningen  
respektive större aktieägare.

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

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

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

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
10 000 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
             
Fernando Andreu (f. 1964) är VD för 2cureX AB 
och 2cureX A/S sedan 2021.
 
Fernando tillför bolaget mer än 30 års erfaren- 
het inom IVD-industrin, där han haft topp-
befattningar 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-omics- 
databas och AI-plattform för upptäckt av 
cancer) och VD för Indivumed Inc (Indivumeds 
amerikanska dotterbolag).
 
Han har en examen i företagsekonomi och en 
MBA från ESADE Business School i Barcelona, 
där han även haft en professur vid avdelnin-
gen för affärsstrategi.

ÄGANDE AV AKTIER OCH  
TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
7 987 aktier; 700 000 teckningsoptioner

KENNETH G. JOHANSEN
Finanschef, CFO

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

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

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
0 aktier

OLE THASTRUP
Vetenskapschef, CSO och vice VD

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

Se även sidan 17.

ÄGANDE AV AKTIER OCH  
TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
4 156 134 aktier via eget bolag

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG
OT311 ApS

OBEROENDE
Anknytningar till företaget, ledningen  
samt större aktieägare

LEDNING
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HENRIK HARLING
Medicinsk chef, CMO

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

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 kolorektalcancer-
gruppen (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.

ÄGANDE AV AKTIER OCH  
TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
23 023 aktier

GRITH HAGEL
Projektledningschef

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

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

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).

ÄGANDE AV AKTIER OCH  
TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
681 708 aktier

JÜRGEN KUPPER
VD för 2cureX GmbH

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

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

ÄGANDE AV AKTIER OCH  
TECKNINGSOPTIONER I 2CUREX
123 400 aktier
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JESPER FLOYD KRISTIANSEN
VP Business Development Europe

Jesper Floyd Kristiansen (f. 1965) kom till 
2cureX i augusti 2021 i rollen som VP Business 
Development Europe.
 
Jesper har sedan år 2000 arbetat inom in 
vitro-diagnostikområdet. Han etablerade  
Dako (numera Agilent) i Polen och drev deras 
verksamhet inom cancerdiagnostik där under 
12 år. Förutom Polen har han även varit invol-
verad i att stötta distributionsverksamheten i 
Östeuropa och Afrika. Därefter verkade han  
i 2 år inom området smittsamma sjukdomar 
som VP Sales & Marketing på ArcDia Interna-
tional i Finland, där han bland annat utökade 
distributörsnätverket. Från och med 2014 
var Jesper Export Director på Biocartis NV i 
Belgien, där han ansvarade för att sätta upp 
ett globalt distributionsnätverk och utveckla 
försäljningen inom molekylärdiagnostik  
genom distributörer.

MARK GRAY
Kommunikationschef

Mark Gray kom till 2cureX i mars 2022.
 
Mark är copywriter från början och drev  
sin egen skribent- och brandingbyrå i 15 år 
innan han började på Sysmex Europe, den 
globala ledaren inom hematologi. På Sysmex 
var Mark Assistant Director of Marketing  
Communications i sju år, en roll där han  
ansvarade för företagets varumärkesnärvaro 
och övergripande kommunikation i hela 
EMEA-regionen.

MANUEL FERNANDEZ
Kvalitetschef och regulatorisk chef

Manuel Fernandez kom till 2cureX i mars 2022.

Manuel har nära 30 års erfarenhet inom diag-
nostik och medicinteknik. Hans akademiska 
bakgrund omfattar mekatronik, robotik och 
automationsteknik samt en kandidatexamen i 
biomedicinsk teknik. Han har även en master-
sexamen i klinisk teknik och strålningsfysik. 
Genom hela sin karriär har han ansvarat för 
QA/RA-funktionen på ett flertal bolag, vilket 
har gjort honom till expert på alla relevanta 
ISO-standarder. Han har djupgående kunska-
per om de regulatoriska landskapen i Europa, 
USA, Kina och Asien/Stillahavsområdet och 
har arbetat mot anmälda organ och behöriga 
tillsynsmyndigheter i viktiga länder. Han är 
certifierad revisor för FDA-MDSAP, certifierad 
revisionsledare för ISO 13485, ISO 27001 och 
ISO9001, certifierad FDA Clinical Investigator- 
inspektör och certifierad FDA Pharmaceutical 
QMS-revisor, med mera.
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KLINISKT RÅD

DR. JOHN L. MARSHALL

Dr. John L. Marshall, MD, är överläkare i 
hematologi och onkologi vid Georgetown 
University Hospital och professor i medicin 
och onkologi vid Georgetown University  
i Washington D.C. 

Han är chef för Otto J. Ruesch Center for the 
Cure of Gastrointestinal Cancers vid George-
town University och förestår avdelningen  
för gastrointestinal onkologi vid Lombardi 
Comprehensive Cancer Center. 

Dr. Marshall är författare till fler än 160 veten-
skapliga artiklar och en internationellt erkänd 
expert på utveckling av nya läkemedel inom 
gastrointestinal cancer, specialiserad på studie-
design i faserna 1–3. 

Han har varit huvudprövare i fler än 100  
kliniska studier.

DR. JESUS GARCIA-FONCILLAS

Dr. Jesus Garcia-Foncillas, MD, PhD, leder för 
närvarande cancerinstitutet och avdelningen 
för onkologi vid universitetssjukhuset Funda-
ción Jimenez Diaz i Spanien. 

Han är även professor i onkologi vid Madrids 
oberoende universitet (UAM) och innehavare 
av professuren i molekylär personanpassad 
medicin UAM-Merck. 

Ovanstående kombineras med rollerna som 
chef för avdelningen för translationell onkologi 
vid Health Research Institute FJD-UAM och 
ordförande för ett övergripande cancerpro-
gram som inkluderar fyra universitetssjukhus  
i Madrid. Professor García-Foncillas är  
författare till över 275 vetenskapliga artiklar  
och flera böcker om cancer.

DR. ANDREW BEGGS

Dr. Andrew Beggs är för närvarande profes-
sor i cancergenetik & kirurgi vid Institute of 
Cancer and Genomic Sciences vid University 
of Birmingham i Storbritannien, där han leder 
avdelningen för molekylär onkologi, patologi 
och genetik.
 
Han är också ordförande för West Midlands  
GI & Gynecology Cancer Tumour Board, och 
har utsetts till Advanced Clinician Scientist  
av Cancer Research UK & RCSEng. Han  
verkar även som konsult inom kolorektal-  
och allmänkirurgi. 

Dr. Andrew Beggs är en erkänd expert inom 
individanpassning av cancerbehandling med 
hjälp av multidimensionell diagnostisk analys, 
vilket innefattar analys av 3D-mikrotumörer.

KLINISKT RÅD
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Styrelsen och verkställande direktören för 2cureX AB 

(publ), organisationsnummer 559128-0077, får härmed 

avge årsredovisning för moderbolaget och koncern-

redovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Resultatet av årets verksamhet framgår av efterföljande 

finansiella rapporter vilka ska fastställas på årsstämman

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
2cureX har utvecklat IndiTreat®, en familj av IVD-tester 

som utvecklas och hanteras av 2cureX som ett hjälp- 

medel för att förutsäga cancerpatienters respons på  

och resistens mot olika läkemedelsregimer. Testerna 

utvärderar effekten av att in vitro exponera 3D-tu- 

möroider odlade från patienten för olika läkemedel  

och läkemedelskombinationer, och gör det möjligt  

att testa cancerbehandlingar på mikrotumörer odlade 

från patienten för att:

•  Förutsäga tumörresistens och känslighet  

för cancerläkemedel

•  Välja den mest lämpliga behandlingen,  

enligt riktlinjer eller off-label

•  Förbättra patientens livskvalitet genom testning av 

läkemedels effekt på den enskilda patienten in vitro.

Vår IndiTreat®-produktfamilj är patentskyddad på  

väsentliga marknader och har CE-IVD-märkning.  

Vår affärsmodell baseras på ett växande nätverk av  

specialiserade och professionella distributörer,  

tillsammans med ett direktbeställningsförfarande  

för sjukhus. Våra testanläggningar är baserade i  

Köpenhamn i Danmark, med ytterligare verksamhet 

förlagd till dotterbolaget i Hamburg i Tyskland. Moder-

bolaget har sitt säte i Malmö, Skåne län. 

PERSONALOPTIONER 
Den extra bolagsstämman 5 november 2020  

beslutade att införa ett teckningsoptionsprogram  

för tre nya styrelseledamöter. Teckningsoptionspro-

grammet, som totalt uppgår till 120 000 tecknings- 

optioner, kan under perioden 1 oktober 2023 till och 

med 31 december 2023 nyttjas för teckning av nyemit-

terade aktier i 2cureX AB. Varje teckningsoption ger  

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

per aktie. 

Vid årsstämman 27 maj 2021 beslutades om ett teck-

ningsoptionsprogram av serie 2021/24 till koncernens 

VD. Teckningsoptionerna, 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 tecknings-

optioner) nyttjas för teckning av nyemitterade aktier  

i 2cureX AB.

Koncernens resultat för 2021 har belastats av kostnader 

om 2 027 KSEK (399 KSEK) i form av personalkostnader

 

FORSKNING OCH UTVECKLING  
Koncernen kommer att fortsätta investera i forskning  

och utveckling kopplad till IndiTreat®-produktfamiljen, 

vilket inbegriper fler stora cancerområden, AI-utveck-

ling och produktförbättringar.  

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 
Med tanke på koncernens stabila finansiella  

ställning görs bedömningen att den fortsatta  

driften inte kan ifrågasättas.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Q1

•  2cureX utser Fernando Andreu, internationell företagsledare 

inom bioteknik, till ny VD

•  Den sista patienten behandlas i 2cureX  kliniska interventions-

studie (TICC) på  metastaserad kolorektal cancer

•  2cureX tillsätter Kenneth Graabek Johansen, med stor  

erfarenhet inom ekonomisk och kommersiell ledning,  

som ny CFO

•  IndiTreat® erbjuds en  plats i ett prestigefyllt multinationellt 

projekt  inom äggstockscancer (DECIDER)

•  Den kliniska studien TICC uppfyller sitt primära effektmått

Q2

•    Lösenpriset för teckningsoptionerna TO1 fastställs till 13,22 SEK

•    Styrelsen och ledningen i 2cureX utnyttjar alla sina tecknings-

optioner av serie TO1 och tecknar aktier för 6,04 miljoner SEK

•    2cureX VD Fernando Andreu  förvärvar aktier i bolaget

•    Mangold Fondkommission AB publicerar  en  

bolagsanalys av 2cureX

•    Teckningsgraden för teckningsoptioner  TO1 blir cirka 96,75 

procent och 2cureX AB tillförs cirka 31,40 miljoner SEK

•  2cureX tillsätter två nya chefspositioner för att  

accelerera affärsverksamheten

Q3

•  2cureX erhåller certifiering enligt ISO 13485:2016, en viktig 

milstolpe för bolagets ansträng- ningar att göra 3D-mi-

krotumörer till en rutinmässig del  av den kliniska praktiken

•  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  antiangiogena läkemedel med  en  

modifierad version av dess lndiTreat®-teknik

•  Werfen, ledande specialist inom  diagnostiklösningar,  

ska distribuera 2cureX produkter  i Spanien

Q4

•    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

•    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

•    EU publicerar en artikel  om MicroCat-projektet

•    Ny ledamot tar plats i det kliniska  rådet,  

professor Andrew Beggs

•  Första ordern på IndiTreat® mottagen från  

Labormed i Slovenien

•  2cureX lanserar testet IndiTreat® mCRC Start  som  

vägledning för första linjens behandling

• 2cureX uppnår målen i utrullningsplanen för 2021

•  Första sjukhuset ansluter sig till  IndiTreat®- 

utvärderingsprogrammet IGNITE

•  Ny distributör av IndiTreat® i Turkiet:   

Omnigen Medical Products

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER RÄKENSKAPSÅRET

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG HAR FÖLJANDE VÄSENTLIGA HÄNDELSER ÄGT RUM

Ny institutionell aktieägare

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

2cureX lanserar IndiTreat® mCRC Explore 
och fullgör därmed den planerade 
portföljutrullningen för 2022

Omorganisation för att stärka distributörsfokuset och 
ny chef för marknadskommunikation meddelas

2cureX styrelseordförande utnyttjar samtliga tecknings-
optioner inom teckningsoptionsprogrammet 2018.

Manuel Fernández börjar på 2cureX i rollen som 
kvalitetschef och regulatorisk chef (QA/RA).

20222022 feb marjan apr
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Flerårsöversikt
(KSEK), Koncern 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 0 0 0 0 47

Resultat efter  
finansiella poster

-22 479 -8 591 -9 411 -8 542 -3 995

Balansomslutning 79 160 63 044 37 841 24 026 22 846

Soliditet (%) 94 93 74 57 89

Medeltal anställda 14 13 11 9 8

Resultat per aktie före 
och efter utspädning (SEK)

-1,15 -0,54 -0,68 -0,70 -0,37

 

Flerårsöversikt (KSEK), 
Moderbolag 2021 2020 2019 2018

2017
 (3 mån) 

Nettoomsättning 0 0 0 0 47

Resultat efter finansiella poster -3 809 -2 028 -1 917 -11 446 -1 024

Balansomslutning 97 003 66 584 30 208 19 878 22 165

Soliditet (%) 99,6 99,0 99,0 48,6 92,9

Medeltal anställda 0 0 0 0 0

RESULTAT OCH  
FINANSIELL STÄLLNING
Nettoomsättningen under 2021 uppgick till 0 KSEK (0 KSEK). Bolaget hade under 2021 

ingen försäljning utan samtliga intäkter är hänförliga till olika bidrag eller statliga stöd. 

Resultatet för 2021 uppgick till -18 937 KSEK (-7 320 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 2021 uppgick till 72 942 KSEK (58 577 

KSEK). Kassaflödet under 2021 uppgick till 14 092 KSEK (25 513 KSEK). Kassaflödet från  

den löpande verksamheten under 2021 uppgick till -18 426 KSEK (-11 694 KSEK).  

Koncernens soliditet per den 31 december 2021 uppgick till 94 % (93 %).
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AKTIER

Det finns ett aktieslag i 2cureX AB (publ). Bolagets aktie är noterad pa Nasdaq First North 

Growth Market under symbolen ”2CUREX”. Per den 31 december 2021 uppgick antalet 

aktier till 17 475 716 stycken (14,856,660 stycken). Genomsnittligt antal aktier under 2021 

uppgick till 16 418 767 stycken (13 604 775 stycken).

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.

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.

RESULTATDISPOSITION, (SEK)

Förslag till disposition av moderbolagets resultat

 

Aktieagare Antal aktier (st.) Roster och kapital (%)

OT311 ApS 4 156 134 23,8

Avanza Pension 1 898 243 10,9

Clear Stream Banking S.A. 938 492 5,4

SVM Verwal Tungsgesellschaft 792 392 4,5

Grith Hagel 681 708 3,9

Nordnet Pension 498 022 2,9

Sebastian M. Johannisson   354 800 2,0

Övriga aktieägare 8 155 925 46,6

17 475 716 100,0 

Aktiekapitalets  
utveckling År Antal aktier Kvotvarde

Totalt
antal aktier

Totalt  
aktiekapital

Bolagsbildning 2017 8 000 000 0,10 8 000 000 800 000

Nyemission 2017 2 350 000 0,10 10 350 000 1 035 000

Nyemission 2019 2 070 000 0,10 12 420 000 1 242 000

Nyemission 2020 2 440 000 0,10 14 856 600 1 485 660

Nyemission 2021 2 619 116 0,10 17 475 716 1 747 572

 

Till bolagsstämmans förfogande står:

Överkursfond 111 864 370

Balanserat resultat -13 165 683

Årets resultat -3 809 245

94 889 442

Styrelsen föreslår att: 

I ny räkning överföres 94 889 442

94 889 442



FINANSIELL ÖVERSIKT

27

FINANSIELL
ÖVERSIKT

 2CUREX         ÅRSREDOVISNING  2021



28

 2CUREX         ÅRSREDOVISNING  2021 FINANSIELL ÖVERSIKT

FINANSIELL ÖVERSIKT 
KONCERN

 

RESULTATRÄKNING –KONCERN
(KSEK) Not

2021 
1/1-31/12

2020 
1/1-31/12

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0

Övriga rörelseintäkter 3 7 391 15 391

Summa rörelseintäkter 7 391 15 391

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -11 863 -10 063

Personalkostnader 4 -17 976 -12 360

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar

-353 -386

Summa rörelsens kostnader -30 192 -22 809

Rörelseresultat -22 801 -7 418

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och  
liknande resultatposter 6 322 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 0 -1 173

Summa finansiella poster 322 -1 173

Resultat efter finansiella poster -22 479 -8 591

Skatt på årets resultat 8 3 542 1 271

Årets resultat -18 937 -7 320

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

Genomsnittligt antal aktier 16 418 767 13 604 775

Antal aktier vid periodens slut 17 475 716 14 856 600
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BALANSRÄKNING – KONCERN
(KSEK) Not 31/12-2021

 

31/12-2020

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter 9 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 10 691 996

Summa materiella anläggningstillgångar 691 996

Summa anläggningstillgångar 691 996

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 1 409 1 115

Aktuell skattefordran 3 571 1 219

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 16 547 1 137

Kassa och bank 17 72 942 58 577

Summa omsättningstillgångar 78 469 62 048

Summa tillgångar 79 160 63 044

Eget kapital och skulder

Eget kapital 12

Aktiekapital 1 748 1 486

Pågående nyemission 1 068 0

Övrigt tillskjutet kapital 106 608 75 388

Annat eget kapital -16 143 -10 690

Periodens resultat -18 937 -7 320

Summa eget kapital 74 344 58 864

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 476 967

Övriga skulder 896 1 050

Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 14 1 444 2 163

Summa kortfristiga skulder 4 816 4 180

Summa eget kapital och skulder 79 160 63 044

 

KASSAFLÖDEANALYS – KONCERN 
(KSEK) Not

2021
1/1-31/12

2020
1/1-31/12

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -22 801 -7 418

Justeringar för poster som  
inte ingår i kassaflödet 15 1 928 684

Betald ränta 322 -240

Erhållen skatt 1 228 1 507

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -19 323 -5 467

Kassaflöde från förändringar  
av rörelsekapitalet

Förändring av rörelsefordringar 328 -676

Förändring av rörelseskulder 569 -5 551

Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 426 -11 694

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -32 -403

Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 -403

Finansieringsverksamhet

Nyemission 32 550 37 610

Kassaflöde från investeringsverksamheten 32 550 37 610

Årets kassaflöde 14 092 25 513

Likvida medel vid årets början 58 577 33 720

Valutakursdifferens i likvida medel 273 -656

Likvida medel vid årets slut 17 72 942 58 577
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – KONCERN
1/1-2020 – 31/12-2020

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – KONCERN
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

Tilldelning av  
personaloptioner 399 399

Omräkningsdifferens 100 100

Nyemission 244 39 873 40 117

Emissionskostnader -2 508 -2 508

Årets resultat -7 320 -7 302

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

 

(KSEK)
Aktie-
kapital

Pågåen- 
de nye-
mission  

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Annat 
eget

kapital
Årets

resultat Totalt

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 2 027 2 027

Emissionskostnader -1 968 -1 968

Nyemission 262 33 188 33 450

Pågående nyemission 1 068 1 068

Omräkningsdifferenser -160 -160

Årets resultat -18 937 -18 937

Vid årets slut
(31/12-2021) 1 748 1 068 106 608 -16 143 -18 937 74 344

Banbrytande produkter  
som förbättrar utfallet  
av cancerbehandling.
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RESULTATRÄKNING  
– MODERBOLAG
(KSEK) Not

2021
1/1-31/12

2020 
1/1-31/12

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0

Summa rörelsens intäkter 0 0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 898 -1 834

Personalkostnader 4 -839 -659

Summa rörelsens kostnader -2 737 -2 493

Rörelseresultat -2 737 -2 493

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 5 -2 027 -399

Övriga ränteintäkter och  
liknande resultatposter 6 957 942

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -2 -78

Summa finansiella poster -1 072 465

Resultat före skatt -3 809 -2 028

Skatt på årets resultat 8 0 0

Årets resultat -3 809 -2 028

FINANSIELL ÖVERSIKT
MODERBOLAG
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BALANSRÄKNING – MODERBOLAG
(KSEK) Not 31/12-2021

 
31/12-2020

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11 5 000 5 000

Fordringar hos koncernföretag 13 24 275 23 318

Summa finansiella anläggningstillgångar 29 275 28 318

Summa anläggningstillgångar 29 275 28 318

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 82 146

Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 16 470 159

Kassa och bank 17 67 176 37 961

Summa omsättningstillgångar 67 728 38 266

Summa tillgångar 97 003 66 584

 

(KSEK) Not 31/12-2021
 

31/12-2020

Eget kapital och skulder

Eget kapital 12

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 748 1 486

Summa bundet eget kapital 1 748 1 486

Fritt eget kapital

Överkursfond 110 808 79 588

Pågående nye mission   1 068 0

Balanserat resultat -13 165 -13 164

Årets resultat -3 809 -2 028

Summa fritt eget kapital 94 902 64 396

Summa eget kapital 96 650 65 882

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 42 84

Övriga skulder 1 82

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 14 310 536

Summa kortfristiga skulder 353 702

Summa eget kapital och skulder 97 003 66 584
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KASSAFLÖDESANALYS 
– MODERBOLAG 
(KSEK) Note

2021 
1/1-31/12

2020 
1/1-31/12

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -2 737 -2 493

Betald ränta -2 -78

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital -2 739 -2 571

Kassaflöde från förändringar  
av rörelsekapitalet

Förändring av rörelsefordringar -247 -7

Förändring av rörelseskulder -349 396

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 335 -2 182

Finansieringsverksamheten

Nyemission 32 550 37 610

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 550 37 610

Årets kassaflöde 29 215 35 427

Likvida medel vid årets början 37 961 2 534

Likvida medel vid årets slut 17 67 176 37 961
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – MODERBOLAG
1/1-2020 – 31/12-2020

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – MODERBOLAG
 1/1-2021 – 31/12-2021

 

(KSEK)
Aktie- 
kapital

Över- 
kursfond

Balan-
serat 

resultat

Perio-
dens 

resultat Totalt

Vid årets 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

Årets resultat -2 028 -2 028

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

 

(KSEK)
Aktie- 
kapital

Pågåen- 
de nye-
mission  

Över- 
kursfond

Balan-
serat 

resultat

Perio-
dens 

resultat Totalt

Vid årets 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  

2 027 2 027

Emissionskostnader -1 968 -1 968

Nyemission 262 0 33 188 33 450

Pågående nyemission 1 068 1 068

Årets resultat -3 809 -3 809

Vid årets slut  
(31/12-2021) 1 748 1 068 110 808 -13 165 -3 809 96 650
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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 moder- 

bolaget 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 förvärvs- 

analysen upptagna värdet av bolagetsnettotillgångar, redovisas skillnaden som  

koncernmässig goodwill. 

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 resultaträk-

ningarna 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, 

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. 

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 nyttjande- 

period. 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 redo-

visas 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 mot- 

svarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den effektiva ränta som

beräknas vidanskaffningstillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaff- 

ningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade 

inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp. 

Låneskulder 

Koncernen har per den 31 december 2021 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

Den extra bolagsstämman 5 november 2020 beslutade att införa ett teckningsoptions-

program 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 

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

Vid årsstämman 27 maj 2021 beslutades om ett teckningsoptionsprogram av serie 2 

021/24 till koncernens VD. Teckningsoptionerna, 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.

Koncernens resultat för 2021 har belastats av kostnader om 2 027 KSEK (399 KSEK)  

i form av personalkostnader
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MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER 

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. 

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 uppskatt- 

ningar 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.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

NOT 3

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

NOT 4

MEDELANTALET ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

 

Koncern 2021 2020

Erhållna bidrag 7 391 15 391

Summa övriga rörelseintäkter 7 391 15 391

 
2021 2020

Medelantalet 

anställda 

Antal 

anställda Kvinnor Män

Antal 

anställda Kvinnor Män

Moderbolaget

Sverige 0 0 0 0 0 0

Dotterbolag

Danmark 9 4 5 9 4 5

Tyskland 5 2 3 4 2 2

Koncernen totalt 14 6 8 13 6 7

Företagets ledning 

Styrelsen 6 1 5 6 1 5

VD och övriga ledande 
befattningshavare 2 0 2 2 0 2
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Moderbolagets VD arvoderas genom dotterbolag. 

Personaloptioner har vederlagsfritt tilldelats nedanstående personer inom koncernen. 

Optionsprogrammet påverkar koncernens resultat för år 2021 i form av personalkost- 

nader uppgående till 2 027 KSEK (399 KSEK), inklusive tillhörande sociala avgifter.

Povl-André Bendz   Styrelseordförande, 2cureX AB   80 000 optioner

Jørgen Drejer   Styrelseledamot, 2cureX AB  40 000 optioner

Michael Lutz Styrelseledamot, 2cureX AB 40 000 optioner

Camilla Huse Bondesson Styrelseledamot, 2cureX AB 40 000 optioner

Nils Brünner Styrelseledamot, 2cureX AB 40 000 optioner

Fernando Andreu VD, 2cureX A/S 700 000 optioner

NOT 5 

RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

NOT 6

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

 

Moderbolaget 2021 2020

Nedskrivning av aktier i dotterföretag -2 027 -399

Summa -2 027 -399

 

2021 2020 2021 2020

Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 957 942

Omräkningsdifferens 426 0  0 0

Summa 426 0 957 942

2021 2020

Personalkostnader 
Löner och 
ersättningar 

Sociala 
kostnader 

Löner och 
ersättningar 

Sociala 
kostnader 

Moderbolag 
(varav pensionskostnad)

763 77
(0)

617 42
(0)

Dotterbolag 
(varav pensionskostnad)

14 488 658
(0)

11 014 687
(0)

Koncernen totalt 
(varav pensionskostnad) 15 251

735
(0) 11 631

729
(0)

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

Lön/ 
arvode

För- 
måner Pension Summa

Povl-André Bendz, Styrelseordförande 200 0 0 200

Jörgen Drejer, Styrelseledamot 100 0 0 100

Camilla Huse Bondsson, Styrelseledamot 100 0 0 100

Nils Brünner, Styrelseledamot 100 0 0 100

Michael Lutz, Styrelseledamot 100 0 0 100

Ole Thastrup, VD 1 637 0 0 1 637

Specifikation av löner och andra ersättningar,
styrelseledamöter och verkställande direktör för år 2021

Lön/ 
arvode

För- 
måner Pension Summa

Povl-André Bendz, Styrelseordförande 300 0 0 300

Jörgen Drejer, Styrelseledamot 150 0 0 150

Camilla Huse Bondsson, Styrelseledamot 150 0 0 150

Nils Brünner, Styrelseledamot 150 0 0 150

Michael Lutz, Styrelseledamot 150 0 0 150

Ole Thastrup, Styrelseledamot 150 0 0 150

Fernando Andreu, VD 2 674 0 0 2 674

Koncern Moderbolaget
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NOT 7

RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 8 

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Skattemässigtunderskottsavdrag uppgår i moderbolaget till 8 244 SEK (6 467 KSEK).

Skattemässigt underskottsavdrag i koncernen uppgår till 23 968 SEK (19 041 SEK).

Uppskjuten skattefordran har inte beaktats. Skattemässiga underskottsavdrag löper

utan tidsbegränsning.

NOT 9 

BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER

NOT 10 

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

 

2021 2020 2021 2020

Aktuell skatt 3 542 1 271 0 0

Uppskjuten skatt 0 0 0 0

Teoretisk skatt 

Redovisat resultat före skatt -22 479 -8 591 -3 809 -2 028

Skatt enligt gällande skattesats,  

20,6% (21,4%) 4 631 1 838 784 434

Avstämning redovisad skatt 

Ej avdragsgilla kostnader -14 -2 -13 -85

Ej värderade underskottsavdrag -978 -530 0 0

Effekt av utländsk skatt -97 -35 -771 -349

Summa 3 542 1 271 0 0

Koncern Moderbolag

 

Koncern 31/12-2021 31/12-2020

Ingående anskaffningsvärde 4 048 4 889

Årets utrangering 0 -703

Årets omräkningsdifferens 78 -138

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 126 4 048

Ingående avskrivningar -4 048 -4 889

Årets utrangering 0 703

Årets omräkningsdifferens -78 138

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 126 -4 048

Redovisat värde 0 0

 

Koncern 31/12-2021 31/12-2020

Ingående anskaffningsvärde 3 066 2 729

Årets inköp 32 403

Årets försäljning 0 0

Årets omräkningsdifferens -86 -66

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 012 3 066

Ingående avskrivningar -2 070 -1 714

Årets avskrivningar -353 -386

Årets försäljning 0 0 

Årets omräkningsdifferens 102 30 

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 321 -2 070

Redovisat värde 691 996

 

2021 2020 2021 2020

Räntekostnader -104 -240 -2 -78

Valutakursförluster 0 -933 0 0

Summa -104 -1 173 -2 -78

Koncern Moderbolag
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NOT 11 

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

NOT 12 

EGET KAPITAL

Antalet aktier uppgår till 17 475 716 stycken med ett kvotvärde på 0,10 kronor per aktie.

NOT 13 

FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

NOT 14 

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 

Moderbolag 31/12-2021 31/12-2020

Ingående anskaffningsvärde 15 580 15 181

Lämnat aktieägartillskott 2 027 399

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 607 15 580

Ingående nedskrivningar -10 580 -10 181

Årets nedskrivningar -2 027 -399

Utgående ackumulerade nedskrivningar -12 607 -10 580

Redovisat värde 5 000 5 000

Specifikation 
av dotterbolag

Org.
nummer Säte 

Antal
aktier

Kapital- och 
röstandel

Redovisat
värde

2cureX A/S 29 41 88 88 Köpenhamn 500 000 100% 5 000

2cureX GmbH HRB 137736 Hamburg 25 000 (100%) –

 

Moderbolaget 31/12-2021 31/12-2020

Ingående anskaffningsvärde 23 318 22 376

Årets förändring 957 942

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 24 275 23 318

Redovisat värde 24 275 23 318

Fordringar fördelas enligt följande: 

2cureX A/S 24 275 23 318

2cureX GmbH 0 0

 

2021 2020 2021 2020

Personalrelaterade kostnader 1 134 909 0 0

Övriga upplupna kostnader 310 1 254 310 536

Summa 1 444 2 163 310 536

Koncern Moderbolaget
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NOT 15 

EJ KASSAFLÖDESPÅVERKANDE POSTER

NOT 16 

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 17 

LIKVIDA MEDEL

NOT 18 

RESULTATDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets resultat (SEK)

NOT 19 

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

NOT 20 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Personaloptioner har vederlagsfritt tilldelats styrelseledamöter samt andra nyckel- 

personer 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.

 

2021 2020 2021 2020

Avskrivningar 353 386 0 0

Emission av optioner 2 027 399 0 0

Rearesultat materiella  
anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omräkningsdifferens -452 -101 0 0

Summa 1 928 684 0 0

Koncern Moderbolaget

 

2021 2020 2021 2020

Upplupet EU-bidrag  0 932 0 0

Förutbetalda styrelsearvode 287 0 287 0

Övriga förutbetalda kostnader 260 205 183 159

Summa 547 1 137 470 159

Koncern Moderbolaget

 

2021 2020 2021 2020

Banktillgodohavanden 72 942 58 577 67 176 37 961

Summa 72 942 58 577 67 176 37 961

Koncern Moderbolaget

 

Till bolagsstämmans förfogande står: 

Överkursfond 111 864 370

Balanserat resultat -13 165 683

Årets resultat -3 809 245

94 889 442

Styrelsen föreslår att: 

I ny räkning överföres  94 889 442

94 889 442

 

31/12-2021 31/12-2020

Hyresåtagande 139 133

Summa 139 133
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NOT 21 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

Koncernen och moderbolaget är medvetna om läget efter utbrottet av COVID-19 och 

den beklagliga situationen i Ukraina, och om riskerna för negativa effekter som detta kan 

innebära för koncernen och moderbolaget. Bolagsledningen har gjort bedömningen 

att dessa effekter inte kommer få en väsentlig påverkan på koncernens och moderbola-

gets 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:

•  Ny institutionell aktieägare 

•  Nya distributörer av IndiTreat® i Tjeckien och Slovakien 

 – Promedica – och i Polen – Perlan Technologies 

•  2cureX lanserar IndiTreat® mCRC Explore och fullgör  

därmed den planerade portföljutrullningen för 2022.

•  2cureX styrelseordförande utnyttjar samtliga teckningsoptioner  

inom teckningsoptionsprogrammet 2018.

•  Manuel Fernández börjar på 2cureX i rollen som  

kvalitetschef och regulatorisk chef (QA/RA).

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 2021
Malmö,  3 maj, 2022

STYRELSEN

Vår revisionsberättelse har lämnats den 3 maj 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Povl-André Bendz
Styrelseordförande

Camilla Huse Bondesson
Styrelseledamot

Ole Thastrup
Styrelseledamot och CSO

Cecilia Andrén Dorselius
Auktoriserad revisor

Jørgen Drejer
Styrelseledamot

Michael Lutz
Styrelseledamot

Nils Brünner
Styrelseledamot

Fernando Andreu
Verkställande Direktör
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REVISIONS- 
BERÄTTELSE
Till bolagsstämman i 2cureX AB (publ), 

org.nr 559128-0077

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  

OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 

redovisningen för 2cureX AB (publ) för år 2021. Bolagets 

årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 

23-43 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-

redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings-

lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 

bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställ-

ning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella 

resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisning- 

slagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-

visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resulta-

träkningen och balansräkningen för moderbolaget  

och koncernen.

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 Revi-

sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbo-

laget 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.

Annan information än årsredovisningen  

och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än 

årsredovisningen och koncernredovisningen och åter-

finns på sidorna 1-22. Det är styrelsen och verkställande 

direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-

redovisningen 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 informatio-

nen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 

denna information, drar slutsatsen att den andra informa-

tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga 

att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 

avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisnin-

gen 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 årsredo- 

visning och koncernredovisning som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-

visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 

för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga 

att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är til-

lämpligt, 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 ekonomi-

ska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-

ningen och koncernredovisningen.
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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.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  

OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-

redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning för 2cureX AB 

(publ) för år 2021 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 disposi-

tioner 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, omfatt-

ning och risker ställer på storleken av moderbolagets 

och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,  

likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-

ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 

bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och kon-

cernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsför-

valtningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkstäl-

lande 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 betryg-

gande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta re-

visionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 

direktören i något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot bolaget

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags- 

lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-

sitioner 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 revisions-

sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 

försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebo-

lagslagen.

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 3 maj 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Cecilia Andrén Dorselius

Auktoriserad revisor



 2CUREX         ÅRSREDOVISNING  2021

PRECISIONENS KRAFT.
TILL ALLA ONKOLOGER.
IDAG.

2CUREX AB (publ) 
Fruebjergvej 3  /  DK-2100 Köpenhamn  /  Danmark
Telefon: +45 2211 5399  /  E-post: info@2curex.com


