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DexTech Medical AB (556664-6203) 

Prostatacancer  

•	 Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden. 
•	 Cirka 25 % av de som har prostatacancer utvecklar obotlig 

kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser.
•	 Idag	finns	endast	en	handfull	godkända	läkemedel	som	kan	förlänga	livet	hos	

dessa patienter. Samtliga av dessa läkemedel har mer eller mindre allvarliga 
biverkningar.	Vart	och	ett	av	dessa	läkemedel	har	idag,	eller	förväntas	uppnå,	
en	försäljning	på	över	1	miljard	USD	årligen,	s.k.	block-busters.	

•	 CRPC blir efter en begränsad tid resistent mot respektive läkemedel och 
behovet	av	nya	kompletterande	livsförlängande	läkemedel	är	stort.	

•	 DexTechs	huvudkandidat	har	potentialen	att	bli	ett	sådant	kompletterande	
läkemedel. 

DexTech Medical AB 
•	 DexTech	har	utifrån	sin	teknikplattform	utvecklat	tre	läkemedelskandidater	

som skyddas av patent. 
•	 Huvudkandidaten	är	OsteoDex	för	behandling	av	CRPC	med	

skelettmetastaser.
•	 I	omfattande	prekliniska	studier	har	OsteoDex	visat	stark	tumördödande	

effekt samt potent hämning av bennedbrytning.
•	 En	framgångsrik	klinisk	fas	I/IIa-studie	har	genomförts	med	OsteoDex	där	
resultatet	visar	hög	tolererbarhet	med	lindriga	biverkningar	samt	tydlig	
effekt	i	den	högsta	dosgruppen.	

•	 Under	hösten	2014	avser	DexTech	inleda	en	klinisk	fas	IIb-studie	med	
OsteoDex.	



Sedan jag tillsammans med min kollega 
Sten Nilsson grundade DexTech 2004 har 
vi haft en framgångsrik forsknings- och 
utvecklingsresa där vi idag har en patenterad 
teknikplattform, GuaDex, i syfte att ta fram 
nya läkemedelskandidater för livsförlängande 
behandling av bland annat obotlig prostatacancer. 
Sammantaget har vi med, i sammanhanget, 
extremt låga kostnader lyckats ta fram tre 
lovande läkemedelskandidater. Följande 
parametrar har varit viktiga för att ta oss dit vi är 
idag: 

•	 modifierat generika med väldokumenterade 
verkningsmekanismer, lägre risk vid klinisk 
utveckling;

•	 tidiga proof of concept-data;
•	 stark klinisk förankring med daglig kontakt inom 

klinisk onkologi;
•	 arbetat i nätverk, akademiskt och kommersiellt;
•	 minimerade fasta kostnader;
•	 kapital har dedikerats till läkemedelsutveckling och 

patent.

Nyemission i DexTech Medical AB

Förutom ett stort nätverk i Sverige har vi också ett 
omfattande internationellt nätverk som bidrar till 
kostnadseffektiv forskning och utveckling. Även om 
vi har en intressant teknologiplattform och tre olika 
läkemedelskandidater vill jag vara tydlig med att vårt 
huvudfokus är riktat mot att fortsätta utvecklingen 
av OsteoDex, en aktivt sjukdomsbromsande 
läkemedelskandidat mot obotlig prostatacancer. Med 
den framgångsrika fas I/IIa-studien bakom oss och med 
de prekliniska försök vi tidigare har gjort, ser vi med 
tillförsikt fram emot den planerade fas IIb-studien.

Potentialen för OsteoDex är betydande, dels för att 
behovet av nya aktiva läkemedel är mycket stort, dels 
för att detta preparat, till skillnad från exempelvis 
cytostatika, visat sig vara mycket väl tolererbart. Att 
OsteoDex är tolererbart är betydelsefullt då CRPC-
patienten är känslig för behandlingsbiverkningar på 
grund av sin avancerade sjukdom. Våra prekliniska 
studier har även tydligt visat att OsteoDex har lovande 
potential för behandling av skelettmetastaser från 
bröstcancer. Dessutom visar prekliniska resultat in vivo 
att OsteoDex även har betydande aktivitet mot tumörer 
i mjukdelar, trots sin specificitet till skelettmetastaser. 

Våra befintliga resultat har väckt stort intresse från 
flera stora läkemedelsbolag och flera av dessa har sökt 
kontakt för att få information om OsteoDex. Detta 
är en stark indikation på den potential och det värde 
som OsteoDex kan förväntas uppnå. Värdet av en 
licensieringsaffär efter en fas IIb-studie där resultatet 
visar behandlingseffekt som påverkar patientens 
överlevnad bedöms vara betydande.

Det finns ett stort behov av nya läkemedel som kan 
förlänga livet med relativt bibehållen livskvalitet 
för patienter med CRPC. Idag finns det endast ett 
fåtal livsförlängande läkemedel inregistrerade för 
behandling av CRPC. Samtliga har mer eller mindre 
allvarliga biverkningar och patientens individuella 
status avgör vilken behandling som kan användas. Vart 
och ett av dessa läkemedel har relativt kort verkningstid 
då sjukdomen efter en begränsad tid blir resistent 
mot preparaten och behovet av nya livsförlängande 
läkemedel är stort. Mot denna bakgrund utvecklar 
DexTech snarare ett kompletterande än ett 
konkurrerande läkemedel.

DexTech är idag ett företag med lovande projekt vars 
ambition är att förbättra behandlingen för patienter 
med CRPC och även andra cancersjukdomar. Vi befinner 
oss i ett läge där vi med tillförsikt tar ytterligare steg i 
arbetet att utveckla och förbättra behandlingen för en 
stor patientgrupp och samtidigt göra DexTech till ett 
framgångsrikt företag. 

Anders R Holmberg
VD, DexTech Medical AB

VD Anders R Holmberg inleder

”Att OsteoDex är 
tolererbart är betydelse-

fullt då CRPC-patienten är 
känslig för behandlings-
biverkningar på grund av 

sin avancerade 
sjukdom.”



Hänvisning till prospekt

Alla investeringar i värdepapper är förenade 
med risktagande. I prospektet för DexTech 
finns en beskrivning av potentiella risker 
som är förknippade med bolagets verksam -
het och dess aktie. Innan ett investerings-
beslut fattas ska dessa risker tillsammans 
med övrig information i det kompletta 
prospektet noggrant genomläsas. Prospektet 
finns tillgängligt för nedladdning på bolagets, 
AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions 
respektive hemsida (www.dextechmedical.com,  
www.aktietorget.se, www.sedermera.se).

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid
6 maj – 20 maj 2014.

Teckningspost
Minsta teckningspost är 500 aktier.

Teckningskurs
10,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym
Högst 2 860 000 aktier motsvarande  
30 030 000 SEK, vilket också är lägsta nivå för 
att genomföra emissionen.

Antalet aktier innan emission
11 302 720 aktier.

Värdering
Cirka 118,7 MSEK (pre-money).

Teckningsförbindelser och garantiteckning
DexTech har erhållit teckningsförbindelser 
(cirka 80 %) och garantiteckning (cirka 20 %)  
om cirka 30 MSEK motsvarande 100 % av 
emissions volymen.

Notering på AktieTorget 
DexTech är godkänt för notering på 
AktieTorget under förutsättning att 
nyemissionen genomförs och att AktieTorgets 
ägarspridningskrav uppnås. Första dag för 
handel beräknas bli den 19 juni 2014.

Prostatacancer
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen 
bland män i västvärlden.1,75 miljoner män 
uppskattas ha prostatacancer på de sju största 
läkemedelsmarknaderna. 20-25 %, drygt 400 000, 
utvecklar obotlig så kallad kastrationsresistent 
prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. I Sverige 
diagnosticeras 10 000 nya fall årligen. 2012 avled 2 352 
till följd av prostatacancer.

Idag finns endast ett fåtal godkända läkemedel som kan 
förlänga livet hos dessa patienter, samtliga med mer 
eller mindre allvarliga biverkningar. Med tiden saknar 
befintlig behandling effekt och patienten avlider av sin 
sjukdom. Vart och ett av dessa läkemedel har idag, eller 
förväntas uppnå, en försäljning på över 1 miljard USD 
årligen, s.k. block-busters. Medianöverlevnaden vid 
CRPC är endast omkring 1 - 2 år. 

DexTech Medical AB
Mot denna bakgrund utvecklar DexTech snarare ett 
kompletterande än ett konkurrerande läkemedel.

Läkemedelskandidaten OsteoDex har i prekliniska 
studier visat sig hämma bennedbrytande celler lika 
effektivt i jämförelse med det marknadsledande 
läkemedlet och är överlägset när det gäller 
tumörcellsdödande egenskaper. OsteoDex har 
dessutom till skillnad från exempelvis cytostatika visat 
sig vara mycket väl tolererbart - d.v.s. med lindriga 
biverkningar - i en fas I/IIa-studie.

DexTechs främsta mål är att genomföra en fas 
IIb-studie med OsteoDex under 2014-2016 och 
genomför nu en nyemission om cirka 30 MSEK - före 
emissionskostnader - för att finansiera den planerade 
verksamheten till och med kalenderåret 2017.

Förutom DexTechs huvudkandidat, OsteoDex har 
bolaget även läkemedelskandidaten SomaDex (pilot/
fas II genomförd) och CatDex (preklinisk fas). DexTechs 
målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie 
utlicensiera respektive läkemedelskandidat.

Med tiden saknar befintlig 
behandling effekt och patienten 
avlider av sin sjukdom. Således 
finns det ett stort behov av nya 
läkemedel som kan förlänga livet 
med relativt bibehållen livskvalitet 
för patienter med CRPC.



Anmälan om förvärv av aktier i DexTech Medical AB

Följande anmälningssedel ska användas vid intresse av att förvärva aktier i DexTech Medical AB, org.nr 556664-6203.  
För fullständig information om det aktuella erbjudandet, se prospekt utgivet av styrelsen i DexTech Medical AB i april 2014. 

Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 20 maj 2014. Endast en anmälnings-
sedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna 
på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra 
bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.

Enligt villkoren i prospektet, utgivet av styrelsen i DexTech Medical AB i april 2014, tecknar undertecknad härmed:
Antal aktier:

st aktier i DexTech Medical AB till teckningskursen 10,50 SEK per 
aktie. Minsta teckningspost är 500 aktier. 

VP-konto eller depå dit tilldelade aktier skall levereras (ange endast ett alternativ):
VP-konto/Servicekonto:

O O O
Depånummer: Bank/Förvaltare:

Har Ni för avsikt att teckna aktier genom en depå kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK)? 
Vänligen kontakta Er förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.

Namn och adressuppgifter:
Efternamn/Firma Tilltalsnamn Person-/Organisationsnummer

Gatuadress, box eller motsvarande

Postnummer Ort

Telefon dagtid/mobiltelefon E-post

Ort och datum Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Dh

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:
•	 Att jag har tagit del av prospektet och förstått riskerna som är 

förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
•	 Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och 

anvisningar i prospektet;
•	 Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på 

anmälningssedeln;
•	 Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan 

Sedermera Fondkommission och tecknaren avseende denna teckning;
•	 Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission inte kommer 

att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag 
tecknar för;

•	 Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som 
är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien 
eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt; 

Erbjudandet: Skickas till: Alternativt till:
Teckningstid:
Teckningskurs:
Betalning:

6 – 20 maj 2014
10,50 SEK per aktie. 
Avräkningsnotor är beräknade att 
skickas ut snarast efter avslutad 
teckningstid och betalning skall ske 
senast fyra bankdagar därefter.

Sedermera Fondkommission
Emissionstjänster  
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Fax: +46 (0) 431 - 47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
(inscannad anmälningssedel)

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

För ytterligare information kontakta 
Sedermera Fondkommission, 

Tel: +46 (0) 431-47 17 00

•	 Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som 
följer av Distans- och hemförsäljningslagen; 

•	 Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel 
befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads 
räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av 
prospektet utgivet av styrelsen i DexTech Medical AB i april 2014;

•	 Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna 
anmälningssedel;

•	 Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan 
garanteras;

•	 Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och 
behandlas av Sedermera Fondkommission för administration av detta 
uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med 
framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och 
behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. G
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