Tilläggsmemorandum

Tilläggsmemorandum daterat 2011-05-03
Materialet är ett tillägg till upprättade memorandum för AroCell AB daterat den 15 mars
2011. Tilläggsmemorandumet skall läsas tillsammans med memorandumet.
Den nyemission som just avslutats om maximalt 2 200 000 aktier blev övertecknad.
Bolaget kan därför omedelbart driva arbetet vidare med att lansera sitt blodcancertest
under 2011 som planerat.
Styrelsen fick i samband med nyemissionen frågor om två formuleringar i
investeringsmemorandum och gjorde därför två smärre förtydliganden enligt nedan.
För det första:
På sidan 4 kan följande utläsas:
”TK 210 kan även användas för solida tumörer, vilket motsvarande tester inte klarar av
idag”
Bakgrunden till denna formulering är att AroCell AB i sin egen forskning har fått fram
tekniska bevis med en prototyptest, utförd på ca 1 000 patientprover, med tio olika
tumörtyper, att testen kunnat särskilja dessa cancerpatienter från friska individer.
Styrelsen vill, eftersom frågan kommit upp, förtydliga att AroCells framtida produkter
därmed inte automatiskt är färdiga för klinisk användning på solida tumörer. AroCells
framtida utvecklingsarbete kommer därför att inriktas mot att bevisa att dessa
prototypresultat kan överföras till kliniskt/kommersiellt framgångsrika produkter.
För det andra
Den vetenskapliga referens som anges på sid 14 i investeringsmemorandum omfattar
enbart resultat på bröstcancer.
Om det finns några frågor angående ovanstående förtydliganden så var vänlig att
kontakta bolagets VD Anne-Charlotte Aronsson, tel 0733- 91 11 77.

Kort om AroCell AB (publ)
AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en ny innovativ markör för
bestämning av celltillväxt, som kommer att vara kliniskt värdefull vid prognos,
övervakning och uppföljning av cancerpatienter. Det unika med AroCells metod är att
den bygger på att finna de aggressiva cancertumörerna, vilket innebär att åtgärder på ett
tidigt stadium kan sättas in på de tumörer som är till verklig skada för patienten.
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