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Väsentliga händelser 
under första kvartalet 2019

  I SpectraCures kliniska studier för behandling av återfalls-
patienter med prostatacancer har preliminära resultat för de 
senast behandlade patienterna, nio och tio, rapporterats in. 
Behandlingseffekten utvärderas i studien med magnetkamerabilder 
(MR) en vecka efter behandlingen. Utvärderingen av MR-bilderna 
för de senast behandlade patienterna visade god effekt, vilket 
är i överensstämmelse med tidigare resultat på motsvarande 
dosnivå.

  Resultat från utvärderingen av PSA-värden har rapporterats. PSA 
(prostata-specifikt antigen) är en blodmarkör som kan indikera 
närvaro av en cancertumör i prostata. De senast behandlade 
patienterna hade PSA-värden på 4,7 ng/ml respektive 5,7 ng/ml 
före behandling, och en månad efter behandling hade värdena 
sjunkit till 0,3 ng/ml respektive 3,5 ng/ml. 

  SpectraCure förlängde avtalet med University College London 
Hospital med två år. Avtalet avser att täcka hela den kommande 
fas 2-studien. Syftet med den stundande fasen är en fortsatt 
utvärdering av säkerhet och klinisk nytta av PDT-behandling 
av prostatacancer enligt bolagets kliniska program. 

  I mars hölls ett gemensamt möte med de ansvariga läkarna 
i studien för att gå igenom resultaten från fas 1-studien och 
slutföra planeringen av det fortsatta kliniska programmet. 
Screening och rekrytering av patienter som ska ingå i studien 
har redan påbörjats och patientbehandlingar kommer att 
genomföras i början av april.

Väsentliga händelser 
efter periodens utgång 

  SpectraCure ansökte om ett nytt patent till Europeiska patent-
verket som täcker en teknik för att förbättra företagets IDOSE-
teknik. Tekniken innebär i korthet att prostatavävnaden 
övervakas under behandlingen med en serie olika mätningar 
för att säkerställa att rätt dos ges, så att tumören slås ut 
men frisk kringliggande vävnad inte skadas. Förbättringen av 
mjukvaran kan användas i den befintliga hårdvaruutrustningen 
som används idag.  

  Spectracure har i april behandlat en patient med åter-
fall av prostatacancer, vid  University College London 
Hospital. Behandlingen utfördes med SpectraCures metod för 
fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Proceduren gick enligt 
förväntan och patienten mår väl.

  Preliminära resultat rapporterades den 23 maj för de senaste 
patientbehandlingarna i SpectraCures kliniska studie vid 
University College London Hospital. Liksom för de patienter 
som tidigare behandlats med hög läkemedelsdos syns en 
mycket tydlig behandlingseffekt på magnetkamerabilder (MR) i 
behandlingsområdet, vilket indikerar destruktion av cancertumören. 
Hos de patienter där det hunnits göras uppföljning av PSA-värden 
syns mycket tydlig sänkning av PSA efter behandlingen, med 
sänkningar i intervallet 50–73 %.2
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Perioden januari - mars 2019

Övriga rörelseintäkter uppgick till 650 (281) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -2 776 (-2 622) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,03 (-0,04) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -29  (-1 387) TSEK
Likvida medel uppgick på balansdagen till 41 871 (12 552) TSEK
Soliditet: 91 (92) procent
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Kommenterar

”Det glädjer mig att vi kan lämna 
en lyckad fas 1 bakom oss och ta 
nästa steg i våra kliniska studier.” 

SpectraCure har haft en händelserik start på året. Vårt teknikteam har gjort uppdateringar 
av mjukvarusystemet IDOSE®. Vi har ansökt om nytt patent till Europeiska patentverket 
på den nya uppdateringen av IDOSE®. Uppdateringen av mjukvaran innebär att vi 
med ännu bättre precision kan övervaka prostatavävnaden under en behandling 
med en serie olika mätningar för att säkerställa att rätt dos ges. Detta medför att vi 
kan slå ut tumören utan att skada omkringliggande frisk vävnad.   

Vi har utmanande och högt uppsatta mål för 2019. Uppstarten av fas 2 har kommit 
igång och vi jobbar vidare med patientrekryteringarna. Syftet med fas 2-studien är 
att visa att SpectraCures metod är säker att använda och att den har klinisk effekt, 
men med ett större statistiskt underlag än i fas 1-studien.
Bortsett från fortsätt utveckling av vår teknik, jobbar vi aktivt vidare med att hitta fler 
sjukhus att samarbeta med. Vi vill även ta oss vidare på marknaden, ytterst mot Nasdaq 
Nordic Small-Cap. Målet är att fler större aktörer ska få upp ögonen för SpectraCure. 

Vi är nu inflyttade i vårt nya kontor i centrala Lund och SpectraCure fortsätter att 
expandera. Det glädjer mig att vi kan lämna en lyckad fas 1 bakom oss och ta nästa 
steg i våra kliniska studier. 

Jag vill tacka för en bra start på året och för förtroendet ni alla visar oss. Jag hoppas 
gamla som nya aktieägare ser fram emot ett intensivt 2019, precis som vi gör.



Spectracure i
Korthet
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SpectraCure är ett svenskt företag grundat 2003 som ett 
spin-off-företag från avdelningen för atomfysik och Lunds 
medicinska lasercentrum vid Lunds universitet. Bolaget 
fokuserar på cancerbehandling med medicintekniska 
system med laserljuskällor och fotoaktiva läkemedel, 
även kallat interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, 
förkortat PDT efter ”Photodynamic Therapy”.

Behandlingsmetoden är lämplig för invärtes solida 
tumörer av olika slag, i t.ex. prostata, bukspottkörtel, 
men även vid andra indikationer som cancer i huvud- 
och halsregionen.

SpectraCure har valt att initialt satsa på PDT-behandling 
av patienter som tidigare behandlats med strålbehandling 
av prostatacancer och sedan fått återfall – ett område 
där det inte finns några botande behandlingsalternativ 
i rutinvården. Allt eftersom bolaget gör framsteg i att 
visa på god klinisk effekt tydliggörs även potential 
att lansera PDT-behandling som förstahandsval vid 
behandling av prostatacancer med en marknad på 
ca 62 miljarder USD. En sådan behandling skulle efter 
godkännande kunna erbjudas som ett alternativ till  
strålbehandling eller operation.

SpectraCures patenterade PDT-system bygger på 
att patienten ges ett läkemedel som fotoaktiveras i 
kombination med icke-värmande laserljus. Laserljusdosen 
och därmed energimängden övervakas av ett unikt 
dosstyrningssystem. Bolagets teknik bygger på närmare 
30 års vetenskaplig forskning och arbete med PDT 
kombinerat med klinisk erfarenhet av PDT-behandlingar 
vid Lunds universitetssjukhus. Årligen utförs totalt 
omkring en miljon PDT-behandlingar av hudtumörer i 
världen. Mjukvaran i SpectraCures dosstyrning, IDOSE®, 
som är egenutvecklad och patenterad, ger säker, exakt 
och effektivt styrd PDT-behandling av invärtes solida 
cancertumörer.

Bolaget bedriver nu kliniska studier. I en så kallad 
doseskaleringsstudie har läkemedels- och laserljusdosen 
successivt höjts med syfte att hitta den nivå där 
behandlingen har optimal effekt.

De patienter som har behandlats hittills i studien har 
inte drabbats av några större biverkningar. PSA-värden 
och magnetkamerabilder har kunnat visa på god 
behandlingseffekt hos de patienter som behandlats på 
högre dosnivåer. Före den pågående kliniska studien 
behandlades fyra patienter med prostatacancer i en 
första pilotstudie. Detta innebär att tolererbarheten 
för behandlingen hos patienter, liksom eventuella 
biverkningar redan i någon mån var kända. Inte heller i 
denna studie kunde några större biverkningar påvisas.

Andra fördelar med Bolagets  teknik är att patienter kan 
behandlas vid upprepade tillfällen vid behov, samt att 
behandlingen lämpar sig som komplement till andra 
behandlingsformer.

SpectraCures teknik används tillsammans med en 
typ av läkemedel som går under den övergripande 
benämningen fotosensibiliserare. Bolaget har valt att 
använda det specifika läkemedlet verteporfin, som säljs 
under varumärket  Visudyne®. För marknadsgodkännande 
av amerikanska FDA och motsvarande myndigheter i 
EU krävs att SpectraCures teknik godkänns tillsammans 
med läkemedlet, i detta fall verteporfin. Tack vare att 
verteporfin redan är godkänt för en annan medicinsk 
indikation finns redan en omfattande regulatorisk 
dokumentation. Processen för att godkänna SpectraCures 
teknik blir därför avsevärt underlättad jämfört med om 
ett sådant godkännande inte hade funnits.



Principer för första kvartalsrapportens upprättande för 
perioden januari - mars 2019 
En koncern bildades den 26 mars 2018 när SpectraCure AB 
förvärvade dotterbolaget SPCIN AB. Siffror som anges nedan i 
en löpande texten avser moderbolagets siffror för jämförelseåret 
för att koncernens siffror avser en kort period och är av icke 
väsentlig betydelse att kommenteras.

Övriga rörelseintäkter och resultat

Övriga rörelseintäkter för första kvartalet 2019 uppgick till 650 
(281) TSEK och avser främst hyresintäkter. 

Rörelsens kostnader för första kvartalet ökade till 6 325 (3 
902) TSEK. Ökningen är främst relaterat till vidare satsning 
på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida 
organisation.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -2 767 (-2 622) 
TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -2 776 (-2 622) TSEK. 

Medelantalet anställd under perioden uppgick till 12 (8) varav 
4 (3) kvinnor.

Investeringar, likviditet och finansiell ställning 

Den 31 mars 2019 uppgick de ackumulerade bokförda 
investeringarna för balanserade utgifter för forskning och 
utveckling till 23 227 (11 878) TSEK. Summan avser fortsatt 
utvecklingsarbete relaterat till bolagets produkter.  Aktiveringen 
under första kvartalet har varit enligt principer som är relaterat 
till forskning och utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Motsvarande värde på patentportföljen uppgick till 956 
(871) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och 
patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första 
kvartalet uppgick till -29 (-1 387) TSEK. Detta har påverkats av 
övergången till IFRS 16 eftersom hyror motsvarande 199 TSEK 
nu redovisas som avskrivningar (ej kassaflödespåverkande). 

Periodens kassaflöde uppgick till -3 204 (10 112). 

Likvida medel på balansdagen uppgick till 41 871 (12 552) 
TSEK. 

Eget kapital uppgick till 62 141 (23 501) TSEK.

Soliditeten var 91 (92) procent.

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Se not 1, sid 13
Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna delårsrapport 
avser tusental svenska kronor och miljontal svenska kronor. 
Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror med motsvarande 
period föregående år.

Granskning av revisor 

Första kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning 

av bolagets revisor. 

Finansiell kalender 

  Kvartalsrapport 2019 Q2 21 augusti 2019

  Kvartalsrapport 2019 Q3 12 november 2019

Avlämnande av första kvartalsrapport 

Lund, den 23 maj 2019

SpectraCure AB 

Styrelsen 
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rapport öVer reSultat 
för Koncernen 

TSEK
2019-01-01-
2019-03-31

2018-03-26-
2018-03-31

2018-03-26-
2018-12-31

Övriga rörelseintäkter 650 1 819

Summa rörelseintäkter 650 1 819

Rörelsens kostnader

Aktiverat arbete för egen räkning 2 908 19 9 393

Råvaror och förnödenheter -2 364 -9 -7 268

Övriga externa kostnader -1 447 -415 -6 553

Personalkostnader -2 260 -12 -5 836

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar * -246 -2 -150

Övriga rörelsekosnader -8 – -22

Rörelseresultat -2 767 -418 -9 617

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter – – 7

Finansiella kostnader * -9 – –

Resultat efter finansiella poster -2 776 – 7

Resultat före skatt -2 776 -418 -9 610

Skatt –

Periodens resultat -2 776 -418 -9 610

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -2 776 -418 -9 610

-2 776 -418 -9 610

Resultat per aktie

före utspädning (kr) -0,03 -0,01 -0,13

efter utspädning (kr) -0,03 -0,01 -0,13

* Post som har påverkats av IFRS 16 per den 1 januari 2019. Jämförelsetal har inte räknats om.

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen 

TSEK
2019-01-01-
2019-03-31

2018-03-26-
2018-03-31

2018-03-26-
2018-12-31

Periodens resultat -2 776 -418 -9 610

Periodens totalresultat -2 776 -418 -9 610
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rapport öVer finanSiell 
Ställning för Koncernen 

TSEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

Tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 23 227 11 878 20 405

Patent 956 871 901

Materiella anläggningstillgångar 189 178 132

Leasade anläggninstillgångar enligt IFRS 16 * 903 – –

Summa anläggningstillgångar 25 275 12 927 21 438

Kundfordringar – 12 13

Aktuella skattefordringar 36 24 –

Övriga fordringar 633 394 1 762

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 691 153 659

Likvida medel 41 871 12 552 45 075

Summa omsättningstillgångar 43 231 13 135 47 509

Summa tillgångar 68 506 26 062 68 947

Eget kapital

Aktiekapital 8 164 6 984 8 164

Övrigt tillskjutet kapital 96 367 46 940 96 367

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -42 390 -30 423 -39 614

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 62 141 23 501 64 917

Summa eget kapital 62 141 23 501 64 917

Skulder

Leasing skulder enligt IFRS 16 * 206 – –

Summa långfristiga skulder 206 – –

Leasing skulder enligt IFRS 16 * 701 – –

Leverantörsskulder 2 799 771 1 564

Skatteskulder – – 5

Övriga skulder 240 188 204

Avsättningar – 400 –

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 419 1 202 2 257

Summa kortfristiga skulder 6 159 2 561 4 030

Summa skulder 6 365 2 561 4 030

Summa eget kapital och skulder 68 506 26 062 68 947

* Post som har påverkats av IFRS 16 per den 1 januari 2019. Jämförelsetal har inte räknats om.
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rapport öVer föränDringar i
KoncernenS eget Kapital 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

TSEK Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel inkl 

periodens resultat Totalt eget kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 8 164 96 367 -39 614 64 917

Periodens totalresultat

Periodens resultat – – -2 776 -2 776

Periodens totalresultat 0 0 -2 776 -2 776

Utgående eget kapital 2019-03-31 8 164 96 367 -42 390 62 141
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rapport öVer KaSSaflöDen 
för Koncernen 

TSEK
2019-01-01-
2019-03-31 

2018-03-26-
2018-03-31

2018-03-26-
2018-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens resultat -2 776 -418 -9 610

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 246 402 163

Betald inkomstskatt -41 – –

-2 571 -16 -9 447

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar 1 110 50 -1 978

Ökning (+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder 1 432 426 2 453

Kassaflöde från den löpande verksamheten -29 460 -8 972

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 980 -741 -9 393

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 980 -741 -9 393

Finansieringsverksamheten

Nyemission – – 57 622

Emissionskostnader – – -7 015

Amortering av leasingskuld * -195 – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -195 – 50 607

Periodens kassaflöde -3 204 -281 32 242

Likvida medel vid periodens början 45 075 12 833 12 833

Likvida medel vid periodens slut 41 871 12 552 45 075

* Återbetalningar av leasingskulder redovisas från och med 1 januari 2019 i enlighet med IFRS 16 som kassaflöde från 
finansieringsverksamheten. Jämförelsetal har inte räknats om.
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reSultaträKning för 
moDerbolaget 

TSEK
2019-01-01-
2019-03-31

2018-01-01-
2018-03-31

2018-01-01-
2018-12-31

Aktiverat arbete för egen räkning 2 908 999 9 822

Övriga rörelseintäkter 650 281 1 099

3 558 1 280 10 921

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -2 364 -545 -7 251

Övriga externa kostnader -1 447 -2 098 -7 760

Personalkostnader -2 260 -1 226 -7 526

Avskr. av materiella och immateriella tillgångar * -246 -33 -181

Övriga rörelsekostnader -8 -24

Rörelseresultat -2 767 -2 622 -11 821

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter – – 7

Räntekostnader och liknande resultatposter * -9 – –

Resultat efter finansiella poster -2 776 -2 622 -11 814

Resultat före skatt -2 776 -2 622 -11 814

Skatt – – –

Periodens resultat -2 776 -2 622 -11 814

Resultat per aktie

före utspädning (kr) -0,03 -0,04 -0,16

efter utspädning (kr) -0,03 -0,04 -0,16

* Post som har påverkats av IFRS 16 per den 1 januari 2019. Jämförelsetal har inte räknats om.

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget

TSEK
2019-01-01-
2019-03-31

2018-01-01-
2018-03-31

2018-01-01-
2018-12-31

Periodens resultat -2 776 -2 622 -11 814

Periodens totalresultat -2 776 -2 622 -11 814
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balanSräKning för moDerbolaget 

TSEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 23 227 11 878 20 405

Patent 956 871 901

Materiella anläggnigstillgångar 189 178 132

Leasade anläggninstillgångar enligt IFRS 16 * 903 – –

Andelar i koncernföretag 50 50 50

Summa anläggningstillgångar 25 325 12 977 21 488

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar – 12 13

Aktuell skattefordran 36 24 –

Övriga fordringar 633 344 1 762

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 690 153 659

Summa kortfristiga fordringar 1 359 533 2 434

Kassa och bank 41 821 12 552 45 025

Summa omsättningstillgångar 43 180 13 085 47 459

Summa tillgångar 68 505 26 062 68 947

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 8 164 6 984 8 164

Reservfond 9 695 9 695 9 695

Fond för utvecklingsutgifter 20 261 7 562 17 385

Fritt eget kapital

Överkursfond 96 367 46 940 96 367

Balanserat resultat -69 570 -45 058 -54 880

Periodens resultat -2 776 -2 622 -11 814

Summa eget kapital 62 141 23 501 64 917

Avsättningar
Övriga avsättningar – 400 –

Summa avsättningar – 400 –

Långfristiga skulder
Leasing skulder enligt IFRS 16 * 206 – –

Summa långfristiga skulder 206 – –

Kortfristiga skulder
Leasing skulder enligt IFRS 16 * 701 – –

Leverantörsskulder 2 799 771 1 564

Aktuella skatteskulder 5

Övriga skulder 239 188 204

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 419 1 202 2 257

Summa kortfristiga skulder 6 158 2 161 4 030

Summa eget kapital och skulder 68 505 26 062 68 947

* Post som har påverkats av IFRS 16 per den 1 januari 2019. Jämförelsetal har inte räknats om.
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2019-01-01-
2019-03-31

2018-01-01-
2019-03-31

2018-01-01-
2018-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens resultat -2 776 -2 622 -11 814

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 246 434 181

Betald inkomstskatt -41 -11 –

-2 571 -2 199 -11 633

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar 1 110 -49 -1 955

Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder 1 432 861 2 724

Kassaflöde från den löpande verksamheten -29 -1 387 -10 864

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 980 -1 164 -9 822

Förvärv av finansiella tillgångar – -50 -50

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 980 -1 214 -9 872

Finansieringsverksamheten

Nyemission – 13 246 70 864

Emissionskostnader – -533 -7 543

Avbetalning av skuld * -195 – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -195 12 713 63 321

Periodens kassaflöde -3 204 10 112 42 585

Likvida medel vid periodens början 45 025 2 440 2 440

Likvida medel vid periodens slut 41 821 12 552 45 025

* Återbetalningar av leasingskulder redovisas från och med 1 januari 2019 i enlighet med IFRS 16 som kassaflöde från 
finansieringsverksamheten. Jämförelsetal har inte räknats om.

KaSSaflöDeSanalyS för

moDerbolaget

Antal aktier
2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

Antal aktier               81 636 827          69 837 057          81 636 827    

Antal aktier vid full utspädning               87 536 712          69 837 057          87 536 712    

Genomsnittligt antal aktier under perioden               81 636 827          61 153 872          72 116 243    

Genomsnittligt antal aktier full utspädning               87 536 712          61 153 872          78 016 128    
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Not 1 Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats 
i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga 
bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårs-rapporten för 
moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 
9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har 
samma redovisnings-principer och beräkningsgrunder tillämpats 
som i den senaste årsredovisningen med undantag av nedan 
beskrivna ändrade redovisningsprinciper.

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de 
finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga 
delar av delårsrapporten.

Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med 1 
januari 2019. Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16 i enlighet 
med undantaget som finns i RFR 2. Beskrivning av IFRS 16 
och effekterna av övergången till denna standard framgår i 
sammandrag nedan.

IFRS 16 Leasing
SpectraCure har påverkats av IFRS 16 genom att koncernen hyr 
lokaler och tjänstebilar under avtal som tidigare klassificerats 
som operationella leasingavtal. Under IFRS 16 ska det redovisas 
en tillgång i balansräkningen som speglar rätten att nyttja 
lokalerna och bilarna samt en skuld motsvarande koncernens 
skyldighet att betala hyra. 

Koncernen har tillämpat den modifierade retroaktiva metoden, 
vilket innebär att jämförelsesiffror för tidigare perioder inte 
räknats om. Vidare har koncernen valt att i samband med 
övergången till IFRS 16 redovisa nyttjanderättstillgångarna 
till samma belopp som skulden per den 1 januari 2019, med 
tillägg för förutbetalda leasingavgifter som fanns redovisade 
i balansräkningen per den 31 december 2018.

Not 2 Verkligt värde för finansiella instrument

Redovisat värde bedöms vara en rimlig approximation av verkligt 
värde för koncernens samtliga finansiella instrument.

Not 3 Eget kapital

Den 28 februari 2018 avslutades lösenperioden för tecknings-
optioner Serie  2  TO2  B.  Totalt tecknades 13 245 537 nya aktier. 
SpectraCure tillfördes därmed 13 246 TSEK före emissions-
kostnader om 533 TSEK. Genom utnyttjandet av optionerna 
ökade antalet utestående aktier i SpectraCure med 13 245 537 
aktier till totalt 69 837 057 aktier.

Den 30 oktober genomförde bolaget en nyemission och totalt 
tecknades 11 799 770 nya aktier. SpectraCure tillfördes därmed 
57 618 TSEK före emissionskostnader om 7 010 TSEK. Genom 
nyemissionen ökade antalet utestående aktier i SpectraCure 
till totalt 81 636 827 aktier.

Not 4 Händelser efter balansdagen

  SpectraCure ansökte om ett nytt patent till Europeiska 
patent-verket som täcker en teknik för att förbättra företagets 
IDOSE-teknik. Tekniken innebär i korthet att prostatavävnaden 
övervakas under behandlingen med en serie olika mätningar 
för att säkerställa att rätt dos ges, så att tumören slås ut 
men frisk kringliggande vävnad inte skadas. Förbättringen av 
mjukvaran kan användas i den befintliga hårdvaruutrustningen 
som används idag.  

  Spectracure har i april behandlat en patient med 
åter-fall av prostatacancer, vid University College London 
Hospital. Behandlingen utfördes med SpectraCures metod för 
fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Proceduren gick enligt 
förväntan och patienten mår väl.

  Preliminära resultat rapporterades den 23 maj för de 
senaste patientbehandlingarna i SpectraCures kliniska studie 
vid University College London Hospital. Liksom för de patienter 
som tidigare behandlats med hög läkemedelsdos syns en 
mycket tydlig behandlingseffekt på magnetkamerabilder (MR) i 
behandlingsområdet, vilket indikerar destruktion av cancertumören. 
Hos de patienter där det hunnits göras uppföljning av PSA-värden 
syns mycket tydlig sänkning av PSA efter behandlingen, med 
sänkningar i intervallet 50–73 %.


