
Inbjudan att teckna aktier i AcuCort AB
Inför notering på



AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF 
– en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad 
på en välkänd variant av kortison – dexametason. 
Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ och 
användarvänlig administrationsform i första hand för 
behandling av akuta allergiska reaktioner, för krupp 
för barn och kemoterapiinducerat illamående och 
kräkningar.

Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då 
företaget enbart behöver repetera en tidigare 
framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka 
marknadsgodkännande i Europa.

Fem skäl att teckna aktien
1. Dexa ODF, som är AcuCorts första produkt, kan användas bland annat vid 

akuta allergiska reaktioner, planeras att introduceras på den europeiska 
marknaden redan 2019.

2. Dexa ODF bygger på beprövade substanser vilket gör att de regulatoriska 
hindren blir betydligt lägre än vad som är vanligt vid läkemedelsutveckling.

3. Dexa ODF ger unika fördelar för patienten då den har en snabbare 
absorption av den aktiva substansen, löser upp sig på tungan utan vatten, 
kan inte spottas ut, och är väldigt lätt att ta med sig överallt.

4. Den globala marknaden för allergiprodukter bedöms vara värd 35,3 
miljarder USD 2015 och växer med 5 till 6 procent årligen.

5. Bolaget värderas till 32,9 MSEK pre-money.

Emissionsvillkor i sammanfattning

Emissionsvolym 15 180 00 kronor fördelat på 
2 200 000 aktier

Teckningskurs 6,90 kronor per aktie

Emissionen görs utan företrädesrätt för befintliga 
aktieägare

Teckningstid 6 mars – 28 mars 2017 

Teckningsåtagande har gjorts av styrelse, VD, tidigare 
ägare och nya investerare i emissionen

Notering, första handelsdag på AktieTorget beräknas 
till den 24 april 2017

Ytterligare information om bolaget
och den pågående emissionen lämnas på hemsidan 
www.acucort.se, samt i det av bolaget upprättade 
memorandum som kan laddas ner från hemsidan
eller beställas från bolaget:

AcuCort AB
Kullagatan 8
252 20 HELSINGBORG



Miljontals patienter världen över använder varje år 
läkemedel innehållande glukokortikoider, till exempel 
vid allergi och kruppanfall. Men även cancerpatienter 
som lider av illamående och kräkningar till följd av 
cytostatika-behandling (CINV) använder denna typ 
av läkemedel. En stor nackdel är att dessa läkemedel 
inte upplevs som användarvänliga, alternativt kräver 
de medicinsk personal. Att till exempel först behöva 
lösa upp tabletterna i vatten kan upplevas som mycket 
besvärligt i en akut situation.

AcuCort har därför utvecklat produkten Dexa ODF, 
som är en tunn film innehållande dexametason. Dexa-
metason är en väldokumenterad glukokortikoid, en 
anti-inflammatorisk substans, som finns i flera andra 
beredningsformer, t.ex. tabletter.  Samma effekt, men 
i en ny innovativ och användarvänlig administrations-
form som skapar en unik produkt i en liten och smidig 
förpackning, anpassad för att alltid kunna finnas till-
gänglig. Filmen läggs på tungan och löser upp sig inom 
10-15 sekunder. Produktkonceptet riktar sig initialt till 
patienter som löper risk  för akuta allergiska reaktion-
er från t.ex. skaldjur, nötter, insektsbett m.m.

Dexa ODF erbjuder flera patientfördelar jämfört med 
dagens behandlingsalternativ
• Snabbare absorption av aktiv substans
• Löser upp sig på tungan – det behövs inget vatten
• Kan inte spottas ut – viktigt t.ex. när barn inte vill 

ta medicinen
• Förpackning lika liten och tunn som ett visitkort – 

kan alltid finnas tillhands
• Enkel att använda – en film motsvarar en akutdos

Kort tid till marknad

Med målet att snabbt få ut Dexa ODF på marknaden 
är AcuCorts strategi att basera en regulatorisk regis-
trering på den omfattande dokumentation som redan 
finns för dexametasontabletter, med en så kallad 
hybridansökan. För att denna ska bli godkänd behöver 
AcuCort visa att Dexa ODF är säker och bioekvivalent 
med en referensprodukt. AcuCort har genomfört en 
klinisk studie som bekräftar detta, men för att få regu-
latoriskt godkännande i EU krävs det att studien uppre-
pas med en större produktionssats på friska frivilliga. 
För att nå en registrering i USA behöver ytterligare en 
studie genomföras, då referensprodukten är en annan.
Att dexametason är väldokumenterat och väletablerad 
substans är en stor fördel för Dexa ODF även i kom-
mersialiseringen. Den  kan troligen nå en snabbare ac-
ceptans än om den var baserad på en okänd substans. 

Behov och lösning

Anafylaxi – Adrenalin

Lättare besvär - receptfritt antihistamin

Dexa ODF
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2017 lär bli AcuCorts hittills mest spännande år! 
Med en fulltecknad emission och en notering på 
AktieTorget kommer vi att ha de resurser som 
behövs för att ta de avslutande stegen mot en 
färdigutvecklad produkt. Dessutom kan vi nu inleda 
affärsutvecklingsaktiviteter enligt den strategi som 
styrelse och ledning har utvecklat.

Som VD för AcuCort känner jag stor förväntan och 
tillförsikt inför allt som skall uträttas, inte bara under 
2017 utan också under de kommande åren. Vi är 
övertygade om att vi har en produkt som uppfyller 
ett omfattande och viktigt patientbehov som idag 
inte är tillfredsställt. Jag är själv allergiker och vet av 
egen erfarenhet hur plötsligt en starkare reaktion kan 
komma i miljöer där man kanske inte har tillgång till 
vatten eller ens har med sig tabletter.

Allergi är som bekant ett stort problem och mer än 
20 procent av världens befolkning är drabbad i någon 
form. Majoriteten av de drabbade har relativt lindriga 
problem och kan hantera dem med enklare åtgärder 
och receptfria läkemedel. Men det finns allvarligare 
fall av allergier, inte sällan utlösta av en mängd olika 
födoämnen eller insektsbett och då krävs det mer 
potenta läkemedel för att häva reaktionen. AcuCort 
arbetar med just ett sådant kraftfullt läkemedel som 
är tänkt att användas i akuta allergiska reaktioner. 
Dexa ODF är en snabblöslig film som läggs på tungan 
när man drabbas av en akut allergisk reaktion. Den 
löses snabbt upp i saliven och den aktiva substansen 
Dexametason tas upp i blodet snabbare än en 
motsvarande tablett.

De marknadsundersökningar vi har gjort med hjälp 
av Healthcare Research Worldwide och Market 
Navigator stärker oss i uppfattningen att Dexa ODF 
inte bara är något som allergiker skulle uppskatta. 
Förskrivande läkare i såväl Europa som USA uttrycker 
en stor entusiasm för AcuCorts snabblösliga film 
”Dexa ODF”. Läkarna ser styrkan i bland annat den 
enkla hanteringen och i tillgängligheten vilket kan 
bidra till ökad följsamhet det vill säga att patienterna 
tar de mediciner de har blivit förskrivna. Kombinerar 
man patientnyttan med en plan som innebär en 
kort återstående tid till ansökan om marknads-
godkännande så tycker jag att AcuCort är ett mycket 
spännande företag.

AcuCort beskrivs ofta som snarare ett marknadsprojekt 
än ett utvecklingsprojekt inom nuvarande huvud-
ägaren P.U.L.S. portfölj.  Kommersialiseringen av 
Dexa ODF kommer att starta med identifiering av och 
förhandling med lämpliga regionala eller nationella 
partners på olika marknader. Den agendan passar 
väl in med min erfarenhet från drygt 20 år inom life 

science, där jag i huvudsak har varit verksam inom 
globala sälj- och marknadsfunktioner i såväl större 
bolag som Pharmacia och HemoCue som i små start- 
up bolag. Jag är van vid att arbeta internationellt med 
att lansera produkter och att identifiera och förhandla 
med kommersiella partners.

När vi ser framtiden an så kommer vi att arbeta för att 
Dexa ODF blir väl etablerat och använt i behandling 
av akuta allergiska reaktioner via ett brett nätverk av 
licenstagare och distributörer som hjälper oss att föra 
ut produkten på marknaden. Vi skall också bredda 
behandlingsområdet för Dexa ODF till att omfatta 
krupp hos barn och illamående hos patienter som står 
på cellgiftsbehandling. Sist, men inte minst, är planen 
att vi då har kompletterat produktportföljen med 
andra smarta produkter, som liksom Dexa ODF bygger 
på existerande aktiva substanser och har kort tid till 
marknadsgodkännande.

Jag har haft förmånen att arbeta med AcuCort i drygt 
ett år. Under 2016 har arbetet varit fokuserat på 
att förbereda bolaget för en börsintroduktion. Nu 
blickar jag framemot att få driva Dexa ODF vidare till 
registrering och lansering tillsammans med er. Med 
dessa ord vill vi varmt välkomna såväl existerande som 
nya aktieägare att följa med på vår spännande resa.

Mats Lindfors
VD i AcuCort AB

Välkommen som aktieägare



          

Anmälningssedel för teckning av aktier i AcuCort AB. 
 

 

 

 
 

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i mars 2017 av styrelsen i AcuCort AB. Vid en bedömning av bolagets framtida 
utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av 
tillgänglig information kring detta. Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.acucort.se. 
 

OBS! Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.aktieinvest.se/acucort2017 och följ instruktionerna.  
A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande: 
 
                                                                    

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till: 
 
 

 
OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) ska teckning ske via bank/förvaltare där depån 
finns. 

C. Namn- och adressuppgifter:  

 

 

 

 
 

D. Om tecknaren är en juridisk person 
Om det finns direkta eller indirekta ägarskap i den juridiska personen som uppgår till 25 % eller mer av aktie- eller röstetalet i bolaget måste samtliga 
personer anges nedan.  
 

Ägarförhållanden 
 
 
 
 
 

E. Teckning över 15 000 EUR:  
Om teckningen i enskilt belopp eller tillsammans med flera teckningsanmälningar i denna emission uppnår motsvarande 15 000 EUR måste tecknaren: 
 Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). För juridisk person ska en kopia av registreringsbevis 

bifogas som styrker firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling enligt ovan.  
 Besvara PEP frågor enligt blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID. 

Om något av ovan inte är uppfyllt kommer teckningsanmälan anses ofullständig och därmed ogiltig.  
 

F. Signatur 
Undertecknad är medveten om samt medger att: 
 Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende. 
 Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet memorandum och denna 

teckningssedel. 
 Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli. 
 Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. 

Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller 
emittenten samarbetar med. 

 Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning. 
 Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av 

investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.  
 Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller 

andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd 
enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.  
 

 

 
**Firmatecknare för juridisk person. Förmyndare för minderåriga.  
 

G. Skicka in anmälningssedeln per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm. 
eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se 

Teckningstid: 6 mars - 28 mars 2017 

Teckningskurs: 6,90 kronor per aktie.  

Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota 

Likviddag: Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota 

 

 stycken aktier i AcuCort AB till ovan angiven teckningskurs.  

 

VP-Konto: 

  0 0 0  eller  

För- och efternamn/ Firmanamn:      Person-/ Organisationsnummer: 

Postadress:         E-postadress: 

Postnummer:    Ort:     Land:      

Ort och datum:        Telefonnummer: 

 

 

               

 

 

 

 

Depånummer:         Bank/ Fondkommissionär: 

Namn**         Underskrift 

Namn (för- och efternamn)      Personnummer      Ägarandel (%) 



”AcuCort utvecklar en snabblöslig oral film innehållande ett kortison (Dexametason) som 
läggs på tungan. I studien undersöks de farmakokinetiska egenskaperna jämfört med 
traditionellt tillfört dexametason givet som tablett. Man finner att dexametason taget som 
oral film på tungan ger en tillförlitlig och något snabbare tillförsel.

Att på ett enkelt och tillförlitligt sätt kunna ge en snabb tillförsel av kortison har ett klart 
kliniskt värde. Viktiga exempel på detta är vid svårare allergiska tillstånd, hos barn eller 
tillstånd där illamående eller andra faktorer gör det svårare att svälja tabletter, t ex sänkt 
medvetande grad eller cancer. En liten men genial produkt som fyller ett klart kliniskt 
behov säger professor Bjermer."

Professor Leif Bjermer, Lungmedicin och Allergologi, vid Skånes Universitetssjukhus, Lund.
Professor Bjermer är medförfattare till en medicinsk artikel som är under framtagning och 
beskriver den pilotstudie AcuCort genomförde 2014.


