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Hänvisning till memorandum
Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga memorandum som upprättats. Alla investeringar
i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för SpectraCure AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker
tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet för
SpectraCure AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på www.spectracure.se.

Highlights
»» PDT som behandlingform används rutinmässigt i
vården för behandling av vissa typer av hudcancer,
ögonsjukdomar samt vid vissa andra sällsynta
cancerformer. Metoden har ett väldokumenterat
verkningssätt.
»» SpectraCure har en omfattande patentportfölj som
borgar för många års exklusivitet på marknaden.
Därtill gör detta Bolaget till en eftertraktad samarbetspartner efter lyckade och genomförda kliniska
prövningar. Sonderingar avseende detta är redan
påbörjade med större internationella aktörer.
»» Flera hundra patienter har behandlats med PDT för
prostatacancer i flera olika vetenskapliga studier av
forskare i USA och Europa. Med SpectraCures system har fyra patienter behandlats inför myndighetsgodkän- nandet av systemet. Bolaget känner därför
i viss mån redan till förväntad biverkansprofi och
tolererbar dos, samt att inga allvarliga biverkningar
hittills är kända.
»» Genomförda prekliniska studier på hundar visar att
dosstyrningssystemet IDOSE ger signifiant bättre
avgränsning av dosen än vad som kan åstadkommas utan SpectraCures teknik.
»» SpectraCure har ett unikt system med återkopplad dosstyrning, baserat på det patenterade och
egenutvecklade IDOSE®-systemet, en avgörande del
i Bolagets unika produkt och behandlingsmetodik.
»» All hård- och mjukvara som tillsammans utgör
SpectraCures system fins redan färdigutvecklad.
Inför produktlansering kommer befitlig teknik att
genomgå ett industrialiseringsprojekt för att ta ned
vikt, dimensioner och tillverkningskostnad. Målet är
att reducera tillverkningskostnaden för ett system
till cirka 300 Tkr.
»» Bolaget räknar med så kallad “orphan drug status”,
vilket innebär att mindre omfattande kliniska prövningar än annars behövs inför godkännande. Detta
innebär väsentligt lägre kostnader.
»» Marknaden är mycket stor. Enbart avseende den
första indikationen, prostatacancer, insjuknar
cirka 240 000 patienter årligen i enbart USA. Efter
strålbehandling drabbas cirka 25 000 av dessa
patienter av återkommande cancer, vilket initialt
är den målgrupp som SpectraCure vänder sig till.
Med en uppskattad intäkt av cirka 35 000 euro per
patient är den potentiella initiala marknaden enbart
i USA därmed värd drygt 8 miljarder.
»» Ett flertal vetenskapliga artiklar fins publicerade om
SpectraCures unika system.
»» Den fotoreaktiva substansen som används, Visudyne, är ett godkänt läkemedel i de flsta länder.
Medlet försvinner ur kroppen inom ett dygn och har
en välkänd och låg biverkansprofil.
»» Förutom recidiverande prostatacancer fins möjlighet till fler indikationer, där primär prostatacancer
har mycket stor marknadspotential. Utöver detta
finns andra cancertyper i exempelvis bukspottkörtel,
huvud och hals, och lever.

»» Efter att fiansieringen fins på plats avser Bolaget att
påbörja processen för att inkludera patienter i de
kliniska studierna, vilket kräver avtal med berörda
sjukhus och tar cirka 3-5 månader. Genomförandet
av fas-1 och efterföljande fas-2 beräknas därefter ta
cirka 5-6 månader vardera.

- BAKGRUND SAMT I KORTHET

SpectraCure AB bildades i mars 2003 som ett
spin-off företag från avdelningen för atomfysik
och Lunds medicinska lasercentrum vid Lunds
universitet av uppfinnarna professor Sune Svanberg, professor Katarina Svanberg samt professor Stefan Andersson-Engels. Syftet var att
kommersialisera den teknik som utvecklats vid
universitetet för dosstyrning av laserljus vid fotodynamisk behandling av interna cancertumörer.
Forskningen inom detta område hade då pågått
ett drygt decennium vid universitetet, och resulterat i ett antal patentansökningar. Vid starten
finansierades företaget av Karolinska Development och Lunds universitets utvecklingsbolag
(LUAB). Senare gick även Östersjöstiftelsen och
Industrifonden in som storägare.
Nuvarande ägarkonstellation tog över bolaget i början av 2010, och strategin omformulera-

des från att även utveckla ett eget fotosensibiliserat läkemedel till att i stället utnyttja ett identifirat
befitligt generiskt fotosensibiliserande läkemedel. Bolaget valde därmed att komma till marknad så snabbt som möjligt med så liten insats
som möjligt. Läkemedel av den senaste generationen fanns redan på marknaden och dessutom
skulle patentet på det mest använda (Verteporfin) gå ut 2014. Därmed skulle det komma att
vara tillgängligt som ett för ändamålet passande
generiskt läkemedel. Lokalt återfall av prostatacancer identifierades som en indikation där stort
medicinskt behov förelåg, och med möjlighet
till så kallad ”orphan”-status. En process för att
genomföra kliniska prövningar för denna indikation i USA och Kanada påbörjades, vilket har lett
till att bolaget idag har fått godkännande av FDA
och Health Canada att genomföra studierna.

KLINISK NYTTA OCH PATIENTFÖRDELAR
De kliniska fördelarna med SpectraCures interstitiella PDT System med IDOSE® kan sammanfattas genom:
»» Individualiserad behandling - Dosplanen
baseras på patientens egen vävnadsgeometri
och biologiska och optiska egenskaper.
»» Bästa utfall med reducerad risk för ofullständig behandling, tack vare att dosen i
realtid anpassas till tumörvävnadsvariationer
genom att varje optisk fiber övervakas tillsammans med andra behandlingsrelaterade
parametrar, som syresättning och mängden
fotosensibiliserare i tumören.
»» Låg risk för biverkningar tack vare 3D-bildbaserad behandlingsplanering med hjälp av avancerade dosplaneringsverktyg som avgränsar
behandlade områden från frisk vävnad.
»» Minimalinvasivt förfarande - tumören kan
nås med nålar.

»» Behandlingen kan till skillnad från traditionell
strålbehandling upprepas vid behov.
»» I normalfallet påverkas endast tumören
och omgivande frisk vävnad samt resten
av kroppen kommer att vara opåverkad under
och efter behandlingen.
»» Det fotosensibiliserande läkemedlet har
en väletablerad låg riskprofil - det är godkänt i
flertalet länder i världen. Det används endast
vid ett tillfälle och försvinner ur kroppen efter
ett dygn. Ingen joniserande strålning används.

MARKNAD
Den globala marknaden för förebyggande och
behandling av prostatacancer har uppskattats
till $26 miljarder under 2011 och förväntas att nå
$50 miljarder 2017, vilket innebär en årlig tillväxt
om 12%, enligt en rapport från BCC Research
Market Forecasting.
INITIAL MÅLMARKNAD
Återkommande prostatacancer
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen
hos män i västvärlden, inte minst i USA och
Norden. Ungefär 8%, drygt 1,1 miljoner fall, av
totalt 14,1 miljoner nya cancerfall (i hela världen
för vuxna män och kvinnor) under 2012, uppskattades vara prostatacancer. Knappt 4 miljoner
män uppskattades leva med prostatacancer

under 2012. Cirka 8,2 miljoner människor dog
av cancer under 2012 och circa 8% av dessa
dödsfall var relaterade till prostatacancer1.
Omkring 1,75 miljoner män uppskattas ha prostatacancer på de sju största läkemedelsmarknaderna: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike,
Italien, Spanien och Japan. Cirka 20-25%, motsvarande drygt 400 000 patienter med prostatacancer, utvecklar obotlig s.k. kastrationsresistent
prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser.

MÅLSÄTTNING
TIDIGT 2016, FAS-1 STUDIER STARTAS
HÖSTEN 2016, FAS-1 STUDIER KLARA

2018

»» Bolaget har ett mycket välrenommerat advisory
board som inkluderar läkare som tidigare bidragit
till Bolagets utveckling. Två av dem kommer
SpectraCure att anlita som ansvariga för de kommande kliniska studierna vid sina respektive kliniker
i USA och Kanada.

SpectraCure

VINTERN 2017, FAS-2 STUDIER STARTAS
SOMMAREN 2017, FAS-2 STUDIER KLARA
TIDIGT 2018, FAS-3 STUDIER STARTAS MED PARTNER SOM ÄVEN TECKNAR
LICENSAVTAL MED FÖRSTA MILESTONE-ERSÄTTNING

Förväntat antal patienter och varaktighet:
F AS

PATIEN TER

VARAKTIGHET (C A. )

Fas I

12-36

Fas II

15

(6 månader +1)

Fas III

50

(16 månader + 6)

(6 månader + 1)

HANDEL I AKTIEN

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
EMISSIONSVILLKOR

Emission av aktier i SpectraCure AB (publ) om ca 23 Mkr. För varje tilldelad och betald aktie ingår även en vederlagsfri teckningsoption (TO1). Varje
“unit” erbjuds för 2,40 kr/st. Emissionen är garanterad upp till ca 75% genom
teckningsförbindelser och ett garantikonsortium som arrangerats av G&W
Fondkommission. Värderingen på bolaget är ca 39,4 MSEK före tillkomst av
nytt kapital i bolaget.
Bolaget avser att ansöka om listning av både aktien och TO1 på Aktietorget
snarast möjligt efter emissionens genomförande.

TECKNINGSTID

25 maj – 12 juni 2015

TECKNINGSOPTIONEN

Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1/9 30/9 2016 teckna ytterligare en ny aktie för 3,00 kronor/st. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien under dess löptid.

LIKVIDDAG

3 dagar efter utsänd avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 18 juni.

OFFENTLIGGÖRANDE
AV UTFALL

Preliminärt torsdagen den 18 juni 2015

FÖRSTA LISTNINGSDAG, AKTIETORGET

29 juni 2015 (förutsatt godkännande för upptagande till handel)

Grundat 2003
Förhållandevis begränsad
budget behövs för kommande
kliniska studier i fas-I och II. Även
begränsad budget för fas-III.
3 patentkategorier
12 patent varav 1 i
ansökningsstadiet

Bolaget planerar att lista SpectraCure-aktien och i
erbjudandet ingående vederlagsfria teckningsoption på Aktietorget, snarast möjligt efter emissionens genomförande. En god handel i samband med
listningen förutses i och med den spridning av ägandet som avses att uppnås via marknadsföringen av
föreliggande erbjudande. VD, Bolagets ledning och
styrelse tecknar lock-up i 12 månader inför planerad
listning.
Aktiens ISIN-kod kommer att vara SE0007158118.
Teckningsoptionens ISIN-kod kommer att vara
SE0007158126.

PRESENTATIONSTILLFÄLLEN
26:e maj
Aktiespararna Stockholm, Café Opera,
Stockholm
Se även SpectraCures hemsida för senaste
information om presentationstillfällen då
ytterligare presentationer planeras.

Utsikter till s.k. orphan
treatment status
Ca 90 Mkr tillfört i
finansiering hittills
EU-medel kan komma att
beviljas – ansökan under
framtagande

VD HAR ORDET
Prostatacancer är den
vanligaste
cancerformen hos män i västvärlden, inte minst i USA
och Norden. Ungefär 8%,
drygt 1,1 miljoner fall, av totalt 14,1 miljoner nya cancerfall (i
hela världen för vuxna män och kvinnor) under 2012,
uppskattades vara prostatacancer. Knappt 4 miljoner män uppskattades leva med prostatacancer under 2012. Cirka 8,2 miljoner människor dog av cancer under 2012 och circa 8% av dessa dödsfall var
relaterade till prostatacancer. Omkring 1,75 miljoner
män uppskattas ha prostatacancer på de sju största läkemedelsmarknaderna: USA, Storbritannien,
Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Japan. Cirka 20-25%, motsvarande drygt 400 000 patienter
med prostatacancer, utvecklar obotlig s.k. kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser.
Mer än 550 000 män lider av återfall i (recidiv)
prostatacancer i Nordamerika idag. Det uppskattas
att 82 000 av dem lider av lokaliserad prostatacancer typ I eller typ II. I USA och EU är nya behandlingsmetoder för denna patientkategori efterfråga-

de från hälsovården, och det medicinska behovet är
betydande. SpectraCures behandling för återkommande prostatacancer bedöms komma att betraktas som s.k. orphanbehandling. Orphan-behandlingar ger kliniker en högre ersättning än andra
behandlingar.
På grund av de unika fördelarna för interstitiell PDT för lokalt återfall av prostatacancer är detta den medicinska indikation SpectraCure primärt
siktar på att lansera en produkt för. SpectraCure
kommer att genomföra kliniska studier på patienter
med lokalt återkommande prostatacancer från och
med hösten 2015, tillsammans med de prestigefyllda klinikerna Princess Margaret Hospital i Toronto,
Kanada, och Pennsylvania University Hospital i Philadelphia, USA.
Totalt kapitalbehov för att genomföra både
fas 1 studier och fas 2 studier beräknas preliminärt
uppgå till ca 30 Mkr (beroende av studieresultaten
och antalet inkluderade patienter som krävs). Nu
förestående emission skall minst räcka kommande 12 månader efter listning, samt att i uniten ingående teckningsoption därutöver kan komma att finansiera återstående del av fas 2 studierna.

Extra krydda
SpectraCure innehar ett ägande om cirka
7% i ett systerbolag, GASPOROX AB, med en
spännande och potentiellt mycket stor marknad inom området för gasmätning. Detta
bolag siktar på avtal med stora tillverkare
inom förpackningsindustrin och har kommit
långt i sin produktutveckling.

i maj 2015
Dr Masoud Khayyami, VD

Se omstående sida för teckning!

SPECTRACURE
Anmälningssedel för förvärv av aktier i SpectraCure AB (publ).
Teckningstid:

25 maj – 12 juni 2015

Teckningskurs:

2,40 kronor per aktie. För varje tilldelad aktie medföljer en vederlagsfri teckningsoption, TO 1.

Tilldelning:

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota

Likviddag:

Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Fullständig information samt villkor framgår av Informationsmemorandum utgivet i maj 2015 av styrelsen i SpectraCure AB (publ).
Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin
egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Informationsmemorandum finns att
ladda ner från www.gwkapital.se, www.aktieinvest.se och www.spectracure.se.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:
stycken aktier i SpectraCure AB (publ) till ovan angiven teckningskurs.
Minsta teckningspost är 2 200 aktier (motsvarande 5 280 kr). En vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 medföljer för varje tilldelad och betald aktie.

B. Om tilldelning sker ska tilldelade units levereras till:
VP-Konto:

0

0

0

eller

Depånummer:

Bank/ Fondkommissionär:

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller är ett investeringssparkonto var vänlig
kontakta din förvaltare för teckning av dessa units.
Undertecknad är medveten om samt medger att:
!
Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
!
Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår
av Informationsmemorandum utgivet i maj 2015 av styrelsen i SpectraCure AB (publ).
!
Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal units än anmält eller helt utebli.
!
Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och
administration av uppdraget.
!
Jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
!
Jag är medveten om att Aktieinvest FK AB inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för.

C. Namn- och adressuppgifter:
För- och efternamn/ Firmanamn:

Person-/ Organisationsnummer:

Postadress:

E-postadress:

Postnummer:

Ort:

Ort och datum:

Land:

Tel
efonnummer:

Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare)

OBS! Om teckningen avser fler än 50 000 aktier ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig.
För juridisk person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas.

Skicka in din anmälan
per post till:
Aktieinvest FK AB
Ärende: SpectraCure
Emittentservice, SE-113 89 Stockholm

eller per fax till:

eller scannad per e-post till:

+46 (0)8 5065 1701

emittentservice@aktieinvest.se

