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En cancerbehandling är omfattande både fysiskt och
mentalt och det är således viktigt att på ett tidigt stadium
kunna avgöra om vald behandlingsmetod fungerar som man
hoppats eller om en annan behandlingsstrategi bör väljas.
Vår innovativa teknik ger ny information i jämförelse med befintliga test på marknaden
eftersom den kan mäta celltillväxten genom ett enkelt blodprov. De flesta metoder för
cancerdiagnostik som används idag är relaterade till en viss typ av tumör och speglar
dessutom bara tumörens massa. Många metoder för diagnostik av cancer är ganska
krävande både sett ur patienthänsyn såväl som teknikhänsyn medan våra produkter skall
kunna användas på samtliga kliniska laboratorier, utan behov att köpa in dyra specifika
instrument.

“AroCell har en stor potentiell marknad
att bearbeta och stora teknologiska
möjligheter”
Den nuvarande forskningsprodukten uppfyller tekniska krav och registreringskrav
avseende hållbarhet, användarvänlighet samt reproducerbarhet och kliniska utvärderingar
har dessutom visat en mycket god korrelation med dagens TK-tester. Trots detta har vi
beslutat oss för att skjuta fram lanseringen av blodcancertestet för klinisk rutinanvändning
för att utveckla en annan råvara baserad på monoklonala antikroppar, vilket garanterar
en långsiktig stabil produktion. Eftersom vi tidigare arbetat med råvaran ser vi goda
möjligheter att lyckas.
Utveckling av en annan råvara var redan sedan tidigare planerad för kommande
produkter av TK 210-tester för prostata- och bröstcancer. Utvecklingen av ett test för solida
tumörer kommer därför att påbörjas parallellt med utvecklingen av den nya råvaran
för blodcancertestet TK 210/hem ELISA. Detta innebär tidsmässigt endast en mindre
försening av beräknad lansering av AroCells prostata-/bröstcancertest.

Hänvisning till prospekt
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I
prospektet för AroCell AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker
som är förknippade med AroCells verksamhet och dess värdepapper.
Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med
övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas.
Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida
(www.arocell.com).

Under förutsättning av ett lyckat utfall i emissionen skulle vi dels kunna färdigställa
blodcancertestet så att det kan börja generera intäkter under 2013 och dels kunna
påbörja utvecklingen av prostatacancertestet. AroCell har en stor potentiell marknad att
bearbeta och stora teknologiska möjligheter. Jag bjuder in Dig att följa med oss mot nästa
steg i vår plan, att färdigutveckla och kommersialisera vår första produkt!
Anne-Charlotte Aronsson
VD, AroCell AB (publ)

Produktstatus
AroCell har lanserat ett blodcancertest för forskningsändamål och utvecklar nu en ny råvara för att kunna lansera ett test för rutinanvändning, med en långsiktig stabil produktion.

Lanserat

TK 210/hem ELISA RUO
– ett blodcancertest för forskningsändamål.

Bedömd
lansering
2013/2014

TK 210/prostate ELISA och TK 210/breast ELISA
– test för prostata- och bröstcancer för rutinanvändning. Utveckling pågår.

Bedömd
lansering
Q4 2012

TK 210/hem ELISA
– ett blodcancertest för rutinanvändning.
Utveckling pågår.

Bedömd
lansering
fr.o.m 2015

Ytterligare TK 210-produkter
– andra tester för övervakning och uppföljning av exempelvis cancer i urinblåsan
och äggstockscancer. Tidigt utvecklingsstadie.

AroCell AB (publ)
i korthet

När en cancerbehandling väljs är det viktigt att på ett tidigt
stadium kunna avgöra om behandlingen har effekt. Det finns
flera metoder för att upptäcka specifika tumörer, men alla
dessa metoder bygger enbart på att identifiera tumörens
massa. TK gör det möjligt att i ett tidigt skede efter att
behandlingen påbörjats genom ett enkelt blodprov fastställa
om tumören fortfarande växer eller inte, och därmed visa om
behandlingen är effektiv.
Tidig prognos av cancertillväxt
AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en ny innovativ metod som visar
tillväxt av cancerceller i ett tidigt stadium och som därmed ger viktig information vid
prognos, övervakning och uppföljning av cancerns utveckling hos en cancerpatient.
AroCells produktserie, TK 210, som är under utveckling är en grupp av markörer
för celltillväxt baserade på proteinet tymidinkinas (TK). TK används idag i tester för
blodcancer men med, enligt styrelsens bedömning, ett komplicerat analysförfarande
eller behov av dyra instrument. Många forskargrupper har försökt men inte lyckats att
utveckla tillräckligt bra antikroppar mot proteinet TK, som är nödvändiga för att enkelt
kunna mäta det med traditionella tekniker i ett enkelt blodprov. AroCells forskare har
dock lyckats med detta.
AroCells test är lätt att använda och i AroCells kliniska in vitro-tester har TK 210 visat
sig fungera framgångsrikt för mer än tio olika cancerformer, däribland solida tumörer
såsom till exempel prostatacancer, vilket motsvarande tester av TK inte klarar av idag.
Marknad för cancerdiagnostik1
Marknaden för cancerdiagnostik världen över beräknas uppgå till cirka 7,8 miljarder
USD år 2012. Den potentiella marknaden i Europa för diagnostik och uppföljning av
hematologisk cancer beräknas under 2012 uppnå cirka 50 miljoner USD och marknaden
för diagnostik och uppföljning av prostatacancer beräknas uppnå cirka 1 miljard USD.
Målsättning
AroCells målsättning är att break-even ska uppnås på månadsbasis under 2014.
Emission
Vid styrelsesammanträde i AroCell AB (publ) den 9 mars 2012 fattade styrelsen,
med stöd av bemyndigande från den 5 mars 2012, beslut om att genomföra en
företrädesemission. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt cirka 5,2 miljoner
kronor samt ytterligare cirka 4,8 miljoner kronor vid fullt nyttjande av vidhängande
teckningsoptioner; totalt cirka 10 miljoner kronor före emissionskostnader. Även
allmänheten ges rätt att teckna. Emissionslikviden är i huvudsak avsedd att finansiera
utveckling och kommersialisering av TK 210/hem ELISA samt utveckling av TK 210/
prostate ELISA.
Teckningsförbindelser och garantiavtal
AroCell har erhållit teckningsförbindelser från styrelsemedlemmar och ledande
befattningshavare med bolag samt garantiavtal om totalt cirka 2,6 miljoner kronor.
Framtida kapitalbehov
Under förutsättning av fulltecknad aktuell emission, fullt nyttjande av teckningsoptioner
samt lyckat utfall i kommande studier bedömer styrelsen att kapitalet räcker för att
kunna genomföra planerna fram till och med första kvartalet 2013. Anledningen till att
styrelsen väljer att inte utöka aktuell emission är att en emission vid ett senare tillfälle
bedöms kunna genomföras till en högre värdering då ett antal väsentliga milestones
bedöms kunna uppnås fram till första kvartalet 2013. Framtida utveckling bedöms också
att till viss del att finansieras via de intäkter som genereras.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 23 mars – 11 april 2012.
Teckningskurs: 2,70 kronor per unit, det vill säga 1,35 kronor per aktie och
teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 3 852 770 aktier och
1 926 385 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande initialt cirka 5,2 miljoner kronor
samt ytterligare cirka 4,8 miljoner kronor vid fullt nyttjande av teckningsoptioner.
Antal aktier innan emission: 7 705 540 aktier.
Värdering (pre-money): Cirka 10,5 miljoner kronor.
Avstämningsdag: Avstämningsdag var den 16 mars 2012. Sista dag för handel i
bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 13 mars 2012 och första dag
exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 14 mars 2012.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 16 mars 2012 var registrerade
som aktieägare i AroCell äger företrädesrätt att teckna aktier och teckningsoptioner. För
varje befintlig aktie, erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fyra (4) uniträtter berättigar till
teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri
teckningsoption av serie TO 1. Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till
teckning av en (1) nyemitterad aktie.
Handel med uniträtter: Kommer att ske på AktieTorget under perioden 23 mars till
4 april 2012.
Handel med BTU: Handel med BTU påbörjas den 23 mars 2012 och pågår fram till
dess att emissionen är registrerad av Bolagsverket. Denna registrering är beräknad att
ske i början av maj 2012.
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1. The World Wide Market for In Vitro Diagnostic Tests, 6th Edition, Kalorama Information 2008. The World Wide Market for Cancer Diagnostics, 3rd Edition, Kalorama Information, 2008

“I AroCells kliniska
tester har TK 210
visat sig fungera
framgångsrikt för
mer än tio olika
cancerformer”

“AroCells test mäter
hur fort cancern växer
genom ett vanligt
blodprov”

“AroCells test ger
viktig information vid
prognos, övervakning
och uppföljning av
cancerpatienter”

Villkor och anvisningar

Erbjudandet
Styrelsen i AroCell AB (publ) beslutade den 9 mars 2012, med stöd av bemyndigande från
extra bolagsstämma den 5 mars 2012, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare om högst 3 852 770 aktier och 1 926 385 teckningsoptioner av serie TO 1.
Emissionskursen per unit är 2,70 kronor, d.v.s. 1,35 kronor per aktie och teckningsoptionerna
emitteras vederlagsfritt. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier och teckningsoptioner i
emissionen. Nedan anges villkor och anvisningar för erbjudandet.
Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 16 mars 2012 är registrerade som aktieägare i AroCell AB
(publ) äger företrädesrätt att teckna aktier och teckningsoptioner. För varje befintlig aktie,
erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
En (1) unit består av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.
Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sweden”) för fastställande av vem
som skall erhålla uniträtter i emissionen är den 16 mars 2012. Sista dag för handel i bolagets
aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 13 mars 2012 och första dag exklusive rätt att
erhålla uniträtter var den 14 mars 2012.
Uniträtter
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. Den som är registrerad som
aktieägare på avstämningsdagen den 16 mars 2012 erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig
aktie. För teckning av en (1) unit erfordras fyra (4) uniträtter.
För att inte värdet på erhållna uniträtter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna units
med stöd av uniträtter i AroCell AB (publ) senast den 11 april 2012 eller sälja uniträtterna senast den
4 april 2012.
Handel med uniträtter
Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 23 mars –
4 april 2012.
Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 2,70 kronor per unit, dvs. 1,35 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
		
Information till direktregistrerade aktieägare
De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för bolagets räkning
förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi
samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till
fullständigt prospekt. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet
erhållna uniträtter och det hela antalet units som kan tecknas.

Styrelsen för AroCell AB (publ) äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om
teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 11
april 2012. Styrelsen i AroCell AB (publ) har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet
permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att
handel med värdepappren inletts.
Teckning och betalning med stöd av uniträtter
Anmälan om teckning med stöd av uniträtter skall ske genom samtidig kontant betalning
senast kl. 15.00 den 11 april 2012. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för
betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds med post bör därför
avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Kontant betalning med företrädesrätt utgör även
en fullmakt för emissionsinstitutet att underteckna teckningslista avseende den del av uniten
som utgörs av teckningsoptioner. Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av
nedanstående alternativ:
1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units skall
den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan
om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I skall därmed inte användas.
Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är
bindande.
2. Särskild anmälningssedel I
I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja
ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear
Sweden, skall särskild anmälningssedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning
skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I.
Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild
anmälningssedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.
Särskild anmälningssedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl.
15.00 den 11 april 2012. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas.
Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller
felaktigt ifylld särskild anmälningssedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är
bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer AroCell AB (publ) att
ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.
Ifylld särskild anmälningssedel skickas till eller lämnas till:
Sedermera Fondkommission AB
Telefon:+46 (0)431 - 47 17 00
Emissionstjänster		
Fax:+46 (0)431 - 47 17 21
Importgatan 4		
E-post: nyemission@sedermera.se
SE-262 73 Ängelholm 		

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare
m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat
VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på aktieägares
VP-konto kommer ej att skickas ut.

Teckning utan stöd av uniträtter
För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom
ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat
units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken
emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande
en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt prospekt.
Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller
fondkommissionär.

I första hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana
tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare
på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut,
skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av
units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningstid
Teckning av units ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 23 mars –
11 april 2012.
Observera att teckning av units ska ske senast kl. 15.00 den 11 april 2012. Efter
teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde.
Outnyttjade uniträtter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att
avregistreras från aktieägarens VP-konto.

I andra hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som
tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån
detta inte kan ske, genom lottning.
I tredje hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till
emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den
mån detta inte kan ske, genom lottning.

Ifylld anmälningssedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på ovanstående
adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 11 april 2012. Endast en anmälningssedel per
tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast
inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare
kommer AroCell AB (publ) att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.
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 units får inget meddelande.
Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna units i emissionen kan
vända sig till Sedermera Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information
om teckning och betalning.
Observera att erbjudandet enligt detta prospekt 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.

Handel med aktier och teckningsoptioner
Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet AROC
och ISIN-kod SE0003883990. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på
AktieTorget. En handelspost omfattar en (1) aktie.
AroCell AB (publ) har ansökt om att de nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1
ska bli föremål för handel på AktieTorget från och med den 15 maj 2012. ISIN-kod för
teckningsoption av serie TO 1 är SE0004519189.
Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell
företrädesemission samt i samband med emission av aktier genom teckning med stöd av
teckningsoptioner TO 1.
Villkor för teckningsoptioner TO 1
Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till
en kurs om 2,50 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från
och med 15 maj 2012 till och med 28 november 2012. Detta skall ske genom samtidig kontant
betalning senast den 28 november 2012.
Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid tre tillfällen, dels vid
teckning och betalning senast klockan 15.00 den 30 maj 2012, dels vid teckning och betalning
senast klockan 15.00 den 29 augusti 2012 samt dels vid teckning och betalning senast klockan
15.00 den 28 november 2012. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.
Anmälningssedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på bolagets
hemsida (www.arocell.com) samt på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida
(www.sedermera.se) från och med den 15 maj 2012.

Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos
Swedbank:

Notera att de teckningsoptioner TO 1 som inte nyttjas eller avyttras senast den
28 november 2012 förfaller och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE30 8000 0816 9591 3707 5249

Eventuell omräkning av teckningskurs och teckningsberättigande
Teckningskursen respektive det antal aktier i bolaget som teckningsoptionerna berättigar till
teckning av kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission. I det fall
omräkning kommer att aktualiseras kommer bolaget att via pressmeddelande offentliggöra
mer information om detta på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.arocell.com
och www.aktietorget.se).

Betald tecknad unit (BTU)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket
normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi
med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade units (BTU) har skett på tecknarens
VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller
fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.
Handel med BTU
Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget från och med den 23 mars 2012 fram till
dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av
maj 2012.
Leverans av aktier och teckningsoptioner
BTU kommer att ersättas av aktier och teckningsoptioner så snart emissionen har registrerats
av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTU att bokas ut från respektive VP-konto
och ersättas av aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering. I samband med detta
beräknas de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna bli föremål för handel på
AktieTorget.
Rätt till utdelning
Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som
infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktier som
utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till vinstutdelning på den
avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.
Emissionsresultatets offentliggörande
Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på bolagets
och AktieTorgets respektive hemsida, vilket beräknas ske under vecka 15, 2012.
Utfall avseende slutgiltig nyttjandegrad för teckningsoptioner TO 1 beräknas ske vecka 49,
2012 genom pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida.

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:
AroCell AB (publ)		
Sedermera Fondkommission AB
Tel: +46 (0)18 – 50 30 20
Tel: +46 (0)431 – 47 17 00
E-post: info@arocell.com		
E-post: nyemission@sedermera.se
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Teckning av units utan företräde skall ske under samma period som teckning av units
med företrädesrätt, det vill säga från och med den 23 mars – 11 april 2012. Anmälan om
teckning utan stöd av uniträtter skall göras på avsedd särskild anmälningssedel II. Sådan
anmälningssedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på ovanstående adress,
hemsida eller telefonnummer, på bolagets hemsida (www.arocell.com) eller på AktieTorgets
hemsida (www.aktietorget.se).

