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KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 2CUREX AB 
(PUBL)
Januari 23 2023

Aktieägarna i 2cureX AB (publ), 559128-0077, kallas härmed till extra bolagsstämma. 
Bolagsstämman hålls fredagen den 10 februari 2023 kl. 10.00 på PwC:s kontor, Anna Lindhs Plats 4 i 
Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 februari 2023, och
anmäla sig till bolaget senast 6 februari 2023 skriftligen till 2cureX AB, c/o Talenom Consulting 
AB, Lilla Strandgatan, 261 22 Landskrona. Anmälan kan också göras per e-post  . I ir@2curex.com
anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, 
adress, telefonnummer under dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, 
eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, 
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltningsregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom 
förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 2 februari 2022. Sådan registrering 
kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn 
måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan 
rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen 
har gjorts av relevant förvaltare senast 6 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av 
aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren 
undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet 
också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska 
personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar 
bifogas med anmälan till bolagsstämman.
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Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 17 602 916 
aktier och 17 602 916 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Val av styrelseledamöter
Stämman avslutas

Val av ordförande för stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman utser Bjarke Sanbeck till ordförande vid stämman.

Val av styrelseledamöter (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av nuvarande 
ledamöter Povl-André Bendz, Camilla Huse Bondesson, Michael Schaefer, Ole Thastrup och den nya 
ledamoten Michel Klimkeit. Med detta ska styrelsen bestå av 5 styrelseledamöter. Povl-André Bendz 
föreslås omväljas till styrelsens ordförande

Detta förslag härrör från en process där styrelsen fortlöpande utvärderar och effektiviserar dess 
erforderliga kompetenser, med hänsyn till bolagets nuvarande skede och dess förutsebara utveckling. 
Ur detta perspektiv skulle den föreslagna nya ledamoten, Michael Klimkeit, stärka styrelsens finansiella 
kompetens med sin nära kunskap om den internationella investerarmiljön, inklusive institutionella 
investerare.

Michel Klimkeit utbildade sig till ekonom och avslutade senare en MBA i Hamburg och Rotterdam. Han 
började sin professionella karriär på ett kapitalförvaltningsföretag, följt av ett besök på en tyskbaserad 
Fintech. Från och med 2016 förvaltade han en europeisk strategi för små och medelstora aktiekapital 
på Warburg Invest, en tysk institutionell kapitalförvaltare. I början av 2020 började han på Auretas 
Family Trust, ett flerfamiljskontor där han hanterar företagens privata marknader och private equity-
strategier. Han har över 12 års yrkeserfarenhet av kapitalmarknader och ett stort akademiskt intresse 
för företagsstrategi och utveckling, samt lång erfarenhet av hälsovårdsföretag, både som investerare 
och strategisk rådgivare.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om 
deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att 
användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, 
stämmoprotokoll.

Övrigt
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Kallelsen och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, 2cureX, Fruebjergvej 
3, 2100 Köpenhamn, Danmark och på bolagets hemsida ( ) och skickas till de www.2curex.com
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och 
verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

__________

Malmö i januari 2023

Om 2cureX

2cureX är ledande inom testning av känslighet för cancerläkemedel och har utvecklat testfamiljen 
IndiTreat® (individuell behandling). Med IndiTreat® skapas tusentals 3D-kopior (tumöroider) av 
patientens tumör utifrån en biopsi, och dessa förutser tumörens svar på de olika läkemedel som står till 
buds. Därmed får läkaren ett värdefullt beslutsunderlag för fortsatt behandling.

De första tre IndiTreat®-testerna är inriktade på att optimera behandlingsbesluten för patienter med 
metastaserad kolorektal cancer (IndiTreat® Start för första linjens behandling, IndiTreat® Extend och 
Explore för tredje linjen). Fler tester, för att täcka in såväl andra stadier av kolorektal cancer som andra 
gastrointestinala cancerformer, är under utveckling.

Enligt ett flertal rapporter uppgår de totala årliga utgifterna för cancerrelaterade -diagnostiska in vitro
tester (IVD-tester) i världen till över 17,5 miljarder USD – varav 2,5 miljarder USD för tester direkt 
kopplade till behandlingsbeslut – och den genomsnittliga årliga tillväxttakten är 12,7 procent. Trots 
detta är det bara en tredjedel av alla cancerbehandlingar som stöds av något av dessa tester. Målet 
med IndiTreat® är att fylla den luckan och se till att precisionsonkologi blir tillgängligt för alla 
cancerpatienter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (med kortnamnet "2CUREX"). För 
mer information om 2cureX, besök www.2cureX.com

Certified Adviser: Redeye AB, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se
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