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DELÅRESRAPPORT 
1/1-31/3 2020

POSITIV UTVECKLING FÖR KOMMERSIELLA PARTNERSKAP  
OCH KLINISK STUDIE PÅ KOLOREKTAL CANCER

2cureX fortsätter att uppfylla de affärsmål som är nödvändiga för att framgångsrikt kunna lansera IndiTreat- 
testet under andra halvåret 2020. En nyckelfaktor i lanseringsstrategin är kommersiella partnerskap med  
regionala distributörer och sjukhus. Under det här kvartalet etablerade vi en kommersiell närvaro i Europa  
genom att teckna avtal med två IVD-distributörer (YourRad och Paralax) som kommer att hjälpa oss att få ut  
IndiTreat-testet till kunder på de skandinaviska och östeuropeiska marknaderna. 

Vi rapporterade också framsteg med våra kliniska studier och med det globala patentskyddet av vår  
kärnprodukt, IndiTreat. Till sist har 2cureX lyckats attrahera danska, tyska och internationella bidrag som  
stöd till den kliniska och kommersiella verksamheten. Under kvartalet uppgick dessa till 2,603 tkr, vilket  
redovisas under övriga rörelseintäkter. 
 

(KSEK) om inget annat anges
Q1 2020 
1/1-31/3

Q1 2019 
1/1-31/3

2019
1/1-31/12

Nettoomsättningen 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 2 603 2 287 11 982

Resultatet efter finansiella poster -1 229 -1 913 -9 411

Resultatet per aktie* -0,09 -0,15 -0,68

Soliditeten** 81% 57% 74%

Kassa och bank 30 018 17 167 33 720

Genomsnittligt antal aktier 12 420 000 10 350 000 11 609 014

Antal aktier i slutet av perioden 12 420 000 10 350 000 12 240 000

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.  
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
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Väsentliga händelser under Q1 2020:

 •   I januari hade 2cureX kliniska prövning inom kolorek-
talcancer framgångsrikt rekryterat 75 procent av det 
patientantal som behövs för att slutföra studien.

 • I februari tecknade 2cureX två distributörsavtal.

 •  I februari blev ett kärnpatent för IndiTreat-testet, 
som tidigare har beviljats i Europa, USA och Hong 
Kong, även beviljat i Australien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 •  I april inledde 2cureX ett kliniskt partnerskap med  
Skånes universitetssjukhus. Detta är 2cureX första  
partnerskap med ett större sjukhus i Sverige.

 •  I april mottog 2cureX och företagets kliniska  
samarbetspartner, Universitetskliniken Hamburg- 
Eppendorf, ett bidrag på 1,3 MEUR (13,7 MSEK) från 
det tyska utbildnings- och forskningsministeriet, 
BMBF, för att anpassa IndiTreat till att vägleda  
immunterapi för patienter med äggstockscancer.

 •  I april erhöll 2cureX tyska dotterbolag tillsammans 
med Hahn-Schickar och departementet för mikro-
systemteknik (IMTEK) vid universitetet i Freiburg, 
ett bidrag på 1 MEUR (10,5 MSEK) från det tyska 
utbildnings-och forskningsministeriet, BMBF,  
till en produktutvecklingssatsning för att  
automatisera IndiTreat®-testet.

FÖR MER INFORMATION OM 2CUREX

Ole Thastrup VD 
E-post: ot@2curex.com 
Tel: +45 2211 5399

www.2curex.com
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VD KOMMENTERAR
Under första kvartalet 2020 fortsatte 2cureX sin resa mot  
marknadslansering av IndiTreat-testet i Europa. Vi har fokuserat  
vårt arbete och gjort framsteg till följande områden:

Kommersiella partnerskap

En kritisk aspekt av vår lanseringsplan för IndiTreat är att upprätta avtal med tre typer av kunder: 

 1. Onkologer på offentliga och privata sjukhus;
 
 2. IVD-distributörer som erbjuder cancertester till sjukhus och 

 3. Kommersiella laboratorier som utför vävnadsundersökningar åt sjukhus. 

Under Q1 2020 har vi tecknat avtal med två distributörer, YourRad och Paralax, verksamma på de  
skandinaviska och östeuropeiska marknaderna. Det är distributörer med stark närvaro och väletablerade 
kliniska nätverk inom sina respektive regioner. Avtalen kompletterar det kommersiella avtal som slöts i 
slutet av 2019 med det privata cancersjukhuset Docrates i Finland.

Klinisk studie på kolorektal cancer

2cureX kliniska studie på metastaserande kolorektal cancer fortskrider som planerat; 75 procent av  
patienterna har nu rekryterats och genomgått behandling i enlighet med testresultaten från IndiTreat. 

De patienter som rekryterats till studien har tidigare behandlats med första och andra linjens cytostatika 
enligt riktlinjerna för kolorektal cancer med metastatisk spridning till levern. Den mest effektiva behand-
lingen som identifieras med hjälp av IndiTreat-testet erbjuds patienterna som en tredje linje. Givet den 
nuvarande rekryteringstakten beräknas studien kunna slutföras under Q3 2020. 

Patentportfölj

En väsentlig del av lanseringsprocessen för IndiTreat är att säkerställa att tekniken omgärdas av en stark 
patentportfölj. Ett kärnpatent för IndiTreat-testet har tidigare beviljats i Europa, USA och Hong Kong, och 
glädjande nog har IndiTreat nu även erhållit patent i Australien.  

Ekonomi

När det gäller 2cureX finanser har den största utgiftsposten även första kvartalet 2020 varit investeringar 
i den kliniska valideringen av IndiTreat. Utgifter och förlust under första kvartalet ligger i linje med  
planer och förväntningar.
 
Det är med stor tillfredsställelse vi kan se hur stor framgång vi haft i att attrahera offentliga bidrag till 
stöd för vår kliniska och kommersiella verksamhet. För första kvartalet 2020 uppgår summan av dessa  
till 2,603 tkr, vilket redovisas under övriga rörelseintäkter.

Jag är också glad att kunna konstatera att 2cureX har en solid finansiell ställning, med mer än 30 Mkr 
i likvida medel vid slutet av Q1 2020.
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COVID-19

COVID-19-pandemin drabbade Europa med förödande konsekvenser under första kvartalet 2020.  
För att värna säkerheten för vår personal och våra samarbetspartners gjorde 2cureX anpassningar till  
det nya läget av affärsverksamheten i Köpenhamn och Hamburg under början av mars. Inom ramarna för  
de direktiv som utfärdats av folkhälsomyndigheterna kunde 2cureX fortsätta alla viktiga operativa  
verksamheter, inklusive IndiTreat-testning av patientprover.

2cureX gör kontinuerliga framsteg i arbetet med att etablera IndiTreat som ett viktigt verktyg för  
individanpassad medicinsk behandling av cancerpatienter, och jag vill tacka 2cureX anställda, partners 
och patienter för deras oumbärliga bidrag.
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2CUREX I KORTHET
2cureX är ett MedTech-företag som har utvecklat testet IndiTreat® (Individual Treatment Design), 
avsett att individualisera behandlingen av cancerpatienter. 2cureX strävar efter att etablera  
IndiTreat som ett globalt standardverktyg för precisionsmedicin. 

2cureX grundades 2006 som en spin-off från Carlsberg Research Center i Köpenhamn, med  
visionen att förbättra behandlingseffektiviteten för cancerpatienter. 

Ända sedan grundandet har 2cureX arbetat i nära anslutning till stora cancersjukhus i Norden,  
Tyskland och Storbritannien. Från dag ett har 2cureX haft direktkontakt med patienter och läkare för  
att utveckla sin förståelse för kliniska förlopp, optimala behandlingar och vård av cancerpatienter.

Efter en intensiv uppbyggnadsfas, som under 2019 inkluderat kliniska prövningar och partnerskaps- 
byggande åtgärder, är 2cureX nu redo för en kommersialisering av IndiTreat under andra halvåret 2020.

IndiTreat® förutsäger den bästa behandlingen för varje patient

2cureX nyckelprodukt är IndiTreat-testet, som gör det möjligt för läkaren att identifiera den mest  
effektiva behandlingen för varje cancerpatient. 
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Testet påvisar samtidigt eventuella resistenser mot läkemedel hos patienten, vilket är nästan lika  
viktigt för att kunna spara tid, minska kostnader och undvika onödiga biverkningar från ineffektiv 
behandling. IndiTreat är patentskyddat på väsentliga marknader och har erhållit CE-IVD-godkännande, 
vilket möjliggör kommersialisering i Europa.

2cureX erbjuder IndiTreat-testet till cancersjukhus och onkologikliniker. Testmetoden bygger på att ett  
litet tumörprov tas från patienten. Det skickas därefter till ett av 2cureX laboratorier för analys. Två 
veckor senare får den behandlande onkologen tillgång till en detaljerad rapport över läkemedels-
känslighet via 2cureX säkra server, och med hjälp av testresultaten kan läkaren välja den behandling  
som är bäst lämpad för varje patient. Av patienter med kolorektal cancer får 40 procent kurativt syftande 
kirurgisk behandling, och behöver ingen ytterligare behandling så länge sjukdomen inte återkommer.  
De återstående 60 procenten är kandidater för testning med IndiTreat. 

Affärsmodellen för IndiTreat utgår från en klassisk struktur med en avgift per patient – en modell  
som sjukhusvården är väl bekant med. Priset per test är kopplat till volymen av utförda tester.

Kliniska studier visar förbättrat utfall för patienter

2cureX genomför flera kliniska studier med IndiTreat på sjukhus i Tyskland, Storbritannien och  
Danmark. Studierna görs i första hand på kolorektal cancer, men även på cancer i bukspottkörtel och 
äggstockar. Gynnsamma interimsresultat från 2cureX kliniska studie på kolorektal cancer publicerades 
i början av 2019. Studien genomförs på Vejle Universitetssjukhus i Danmark, och väntas vara slutförd 
under Q3 2020. 

De kliniska studierna kommer att dokumentera den kliniska nyttan med IndiTreat, och utforskar  
och förstärker samtidigt IndiTreat-testets potential. Kliniska studier är en betydelsefull del av arbetet  
att utveckla en produktpipeline för att säkra vår konkurrenskraft på lång sikt. 

Europeiskt nätverk med globala samarbeten 

2cureX har ett väletablerat samarbetsnätverk i Europa och avser att kommersialisera IndiTreat-testet 
på den europeiska marknaden under andra halvan av 2020. Den totala tillgängliga marknaden i Europa 
för IndiTreat-testet, med avseende på de tre cancerformer som 2cureX för närvarande riktar in sig på, 
uppskattas vara värd 12 miljarder kronor. I ett senare skede kommer en marknadslansering i USA och 
Asien att följa. 

2cureX har kontor och laboratorieanläggningar i Köpenhamn och Hamburg. På båda ställena har vi  
direkt kontakt med stora cancerkliniker. Trots att cancerbehandling sker enligt internationella riktlinjer 
får många patienter inte mer än två linjer riktlinjebaserad behandling – och för vissa sjukdomar  
är evidensläget bakom riktlinjerna dessutom tämligen svagt. Det är dessa patienter som IndiTreat  
fokuserar på i nuläget – men vår vision, när vi byggt upp vår dokumentation och erfarenhet, är att så 
småningom få se IndiTreat-testet etablerat i lokala och nationella cancerriktlinjer som ett verktyg för 
funktionell precisionsmedicin.
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UTVECKLING I SIFFROR  
UNDER DET FÖRSTA  
KVARTALET 2020
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.  
För mer information om 2cureX:s historiska finansiella ställning  
hänvisas till Bolagets hemsida (www.2curex.com).

Omsättning och rörelseintäkter

Nettoomsättningen under det första kvartalet 2020 uppgick till 0 KSEK (0 KSEK). Övriga rörelseintäkter 
under det första kvartalet uppgår till 2 603 KSEK (2 287 KSEK).

Finansiell utveckling

Resultatet under det första kvatalet 2020 uppgick till  -1 149 KSEK ( -1 537 KSEK). Periodens resultat  
har bl.a. påverkats av att utföra de kliniska prövningar som har initierats för att validera IndiTreat®- 
tekniken. En betydande del av den kliniska verksamheten stöds av ett EU-bidrag som heter MicroCaT, 
vilket utgör övriga röelseintäkter i resultaträkningen.  

Likviditet

Koncernens likvida medel per den 31 mars 2020 uppgick till 30 018 KSEK (17 167 KSEK). 
Kassaflödet under det första kvartalet 2020 uppgick till -5 452 KSEK (-2 980 KSEK). Kassaflödet från 
den löpande verksamheten under det första kvartalet 2020 uppgick till -5 382 KSEK (-2 980 KSEK). Den 
månatliga burnraten uppgår till cirka 1,7 MSEK, vilket är i enlighet med förväntningar.  

Soliditet

Koncernens soliditet per den 31 mars 2020 uppgick till 81 % (57 %).

Aktien

Det finns ett aktieslag i 2cureX AB (publ). Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market 
under symbolen ”2CUREX”. Per den 31 mars 2020 uppgick antalet aktier till 12 420 000 stycken  
(10 350 000 stycken). Genomsnittligt antal aktier under det första kvartalet 2020 uppgick till  
12 420 000 stycken (10 350 000 stycken).  

Personaloptioner

Vid årsstämman den 28 maj 2018 beslutades om ett optionsprogram av serie 2018/2020 respektive 
2018/2021 till anställda och nyckelpersoner inom koncernen. Personaloptionerna, som totalt uppgår 
till 360 000 stycken, kan under perioden 28 maj 2020 till och med 28 september 2020 respektive 1 april 
2021 till och med 28 september 2021 nyttjas för teckning av nyemitterade aktier i 2cureX AB. Varje 
option ger rätt att teckna 1 aktie till en teckningskurs om 8,86 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar 
Bolagets aktiekapital med 36 000 SEK. Personaloptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor 
i samband med emissioner mm. Koncernens resultat har under det första kvatalet 2020 påverkats med 
kostnader om 47 KSEK (114 KSEK) i form av personalkostnader.
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Principer för delårsrapportens upprättande

2cureX AB tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012.1  
(K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. 

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. 
Kommande rapporter är planerade enligt följande:

• Halvårsrapport, 2020 27/8-2020
• Delårsrapport 3, 2020 26/11-2020
• Bokslutskommuniké, 2020 28/2-2021
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AVLÄMNANDE AV  
DELÅRSRAPPORT
Landskrona, den 28 maj, 2020
2cureX AB

STYRELSEN

Povl-André Bendz
Styrelseordförande

Camilla Huse Bondesson
Styrelseledamot

Ole Thastrup
Styrelseledamot och VD

Jørgen Drejer
Styrelseledamot

Timm Jessen
Styrelseledamot

Certified Adviser 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon:  +46 70 755 95 51
E-post:  ca@skmg.se
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(KSEK) 
Q1 2020 
1/1-31/3

Q1 2019 
1/1-31/3

2019 
1/1-31/12

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 2 603 2 287 11 982

Summa rörelsens intäkter 2 603 2 287 11 982

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -2 154 -1 448 -9 376

Personalkostnader -2 931 -2 498 -10 919

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar -90 -101 -436
Summa rörelsens kostnader -5 175 -4 047 -20 731

Rörelseresultat -2 572 -1 760 -8 749

Finansiella poster 1 343 -153 -662

Resultat före skatt -1 229 -1 913 -9 411

Skatt 1) 80 376 1 478

Periodens resultat -1 149 -1 537 -7 933

Resultat per aktie (SEK) -0,09 -0,15 -0,68

Genomsnittligt antal aktier 12 420 000 10 350 000 11 609 014

Antal aktier vid periodens slut 12 420 000 10 350 000 12 420 000

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

FINANSIELL ÖVERSIKT
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERN
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(KSEK) 
Q1 2020 
1/1-31/3

Q1 2019 
1/1-31/3

2019 
1/1-31/12

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 1 057 1 303 1 015

Summa anläggningstillgångar 1 057 1 303 1 015

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 2 440 2 892 3 106

Kassa och bank 30 018 17 167 33 720

Summa omsättningstillgångar 32 458 20 059 36 826

Summa tillgångar 33 515 21 362 37 841

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital 1 242 1 035 1 242

Övrigt tillskjutet kapital 38 023 16 385 38 023

Annat eget kapital -10 984 -3 664 -3 256

Periodens resultat -1 149 -1 537 -7 933

Summa eget kapital 27 132 12 219 28 076

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder 2) 6 383 9 143 9 765

Summa kortfristiga skulder 6 383 9 143 9 765

Summa eget kapital och skulder 33 515 21 362 37 841

2) Posten inkluderar förutbetalt bidrag från EU uppgående till 3 832 KSEK (6 703 KSEK).

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERN

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – KONCERN 

(KSEK) 
Q1 2020 
1/1-31/3

Q1 2019 
1/1-31/3

2019 
1/1-31/12

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten -5 382 -2 980 -7 864

Kassaflöde från  
investeringsverksamheten -70 0 -20

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten 0 0 21 845

Periodens kassaflöde -5 452 -2 980 13 961

Likvida medel vid periodens början 33 720 20 063 20 063

Valutakursdifferens i likvida medel 1 750 84 -304

Likvida medel vid periodens slut 30 018 17 167 33 720
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – KONCERN

1/1-2019 – 31/12-2019 

 

(KSEK) Aktiekapital
Övrigt till-

skjutet 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 47 47

Omräkningsdifferens 158 158

Periodens resultat -1 149 -1 149

Vid periodens slut   
(31/3-2020)

1 242 38 023 -10 984 -1 149 27 132

 

(KSEK) Aktiekapital
Övrigt till-

skjutet kapital
Annat eget 

kapital Årets resultat Totalt

Vid periodens början 
(1/1-2019) 1 035 16 385 3 465 -7 264 13 621

Disposition av  
föregående års resultat -7 264 7 264 0

Nyemission 207 24 529 24 736

Emissionskostnader -2 891 -2 891

Tilldelning av personaloptioner 316 316

Omräkningsdifferens 227 227

Periodens resultat -7 933 -7 933

Vid periodens slut   
(31/12-2019)

1 242 38 023 -3 256 -7 933 28 076

1/1-2020 – 31/3-2020 



– because cancer patients are individuals

13

2cureX

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERBOLAG 

(KSEK)
Q1 2020 
1/1-31/3

Q1 2019 
1/1-31/3

2019 
1/1-31/12

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 0

Summa rörelsens intäkter 0 0 0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -281 -301 -1 694

Personalkostnader 0 0 -265

Summa rörelsens kostnader -281 -301 -1 959

Rörelseresultat -281 -301 -1 959

Finansiella poster 188 0 42

Resultat före skatt -93 -301 -1 917

Skatt 0 0 0

Periodens resultat -93 -301 -1 917

 

(KSEK) 
Q1 2020 
1/1-31/3

Q1 2019 
1/1-31/3

2019 
1/1-31/12

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 27 611 5 000 27 376

Summa anläggningstillgångar 27 611 5 000 27 376

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 267 771 298

Kassa och bank 2 064 13 880 2 534

Summa omsättningstillgångar 2 331 14 651 2 832

Summa tillgångar 29 942 19 651 30 208

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital 1 242 1 035 1 242

Överkursfond 42 223 20 585 42 223

Balanserat resultat -13 517 -11 962 -11 646

Periodens resultat -93 -301 -1 917

Summa eget kapital 29 855 9 357 29 902

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder 87 10 294 306

Summa kortfristiga skulder 87 10 294 306

Summa eget kapital och skulder 29 942 19 651 30 208

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERBOLAG
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – MODERBOLAG 

(KSEK) 
Q1 2020 
1/1-31/3

Q1 2019 
1/1-31/3

2019 
1/1-31/12

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten -470 -414 -1 206

Kassaflöde från  
investeringsverksamheten 0 0 -32 399

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten 0 0 21 845

Periodens kassaflöde -470 -414 -11 760

Likvida medel vid periodens början 2 534 14 294 14 294

Likvida medel vid periodens slut 2 064 13 880 2 534
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – MODERBOLAG

1/1-2019 – 31/12-2019

 

(KSEK) Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat
Periodens 

resultat Totalt

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

Disposition av  
föregående års resultat -1 917 1 917 0

Tilldelning av personaloptioner 47 47

Periodens resultat -93 -93

Vid periodens slut  
(31/3-2020)

1 242 42 223 -13 517 -93 29 855

 

(KSEK) Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat
Periodens 

resultat Totalt

Vid periodens början  
(1/1-2019) 1 035 20 585 -516 -11 446 9 658

Disposition av  
föregående års resultat -11 446 11 446 0

Nyemission 207 24 529 24 736

Emissionskostnader -2 891 -2 891

Tilldelning av personaloptioner 316 316

Periodens resultat -1 917 -1 917

Vid periodens slut  
(31/12-2019)

1 242 42 223 -11 646 -1 917 29 902

1/1-2020 – 31/3-2020 
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2CUREX AB (publ)

Organisationsnummer 
559128-0077 
Fruebjergvej 3
DK-2100 Köpenhamn
Danmark
Telefon:  +45 2211 5399
E-post:  info@2curex.com


