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Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och kommersialiserar diagnostiska test för hjärt- och kärlsjukdomar. 
Acarix mål är att hjälpa vårdgivare att skapa bättre patienturval och bättre diagnosmetoder. Bolagets huvudsakliga fokus är att 
etablera CADScor®System, en handhållen enhet som på cirka tio minuter direkt kan utesluta signifikant kranskärlssjukdom hos 
patienter och därigenom verka för korrekt vidare utredning. 

Viktig information
Denna informationsfolder är en introduktion till erbjudandet i Acarix AB (publ) (”Acarix” eller Bolaget”) och ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Foldern är inte 
och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns 
tillgängligt på Acarix och Redeye Aktiebolags (”Redeye”) webbplatser www.acarix.com respektive www.redeye.se. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags 
stöd för Acarix och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga, eller att Finansinspektionen uttalar sig om 
kvaliteten på de värdepapper som erbjuds inom ramen för företrädesemissionen. Prospekt och anmälningssedlar kan även erhållas kostnadsfritt från Hagberg & Aneborn 
Fondkommission AB:s (”Hagberg & Aneborn”) webbplats www.hagberganeborn.se eller på telefon 08-408 933 50. Prospektet innehåller bland annat en presentation av 
Acarix, nyemissionen och de risker som är förenade med en investering i Acarix och deltagande i erbjudandet. Informationsfoldern är inte avsedd att ersätta prospektet 
som grund för beslut att teckna aktier i Acarix och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Acarix. Investerare som vill eller överväger att investera i Acarix 
uppmanas att läsa prospektet för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet. Denna informationsfolder får inte offentliggöras, 
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan 
jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.
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CADScor®System
a new first line rule out device for significant CAD
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EN INTRODUKTION TILL ACARIX

Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att omkring 17,9 miljoner människor 
dog av någon form av kardiovaskulär sjukdom (hjärt- och kärlsjukdom) under 
2016, vilket motsvarar cirka 31 procent av alla dödsfall globalt.1 Av samtliga 
kardiovaskulära sjukdomar är de kranskärlsrelaterade sjukdomarna de vanligaste 
med omkring 7,2 miljoner dödsfall årligen.2 

Patienter med kardiovaskulära sjukdomar behöver få behandling så fort som möjligt men väntetiden 
för att träffa en kardiolog är vanligtvis flera månader, bland annat på grund av att omkring 90 procent 
av patienterna som söker vård för symptom på kranskärlssjukdom har andra bakomliggande orsaker 
till symptomen3. Eftersom dessa 90 procent inte kan identifieras redan hos allmänläkare genomgår de 
dessutom invasiv och potentiellt skadlig diagnostik i onödan samtidigt som det driver upp vårdkostnaderna. 

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och 
kommersialiserar diagnostiska test för hjärt- och kärlsjuk  domar. 
Bolagets huvudsakliga fokus är att etablera CADScor®System, 
en handhållen enhet som på cirka tio minuter direkt kan utesluta 
signifikant kranskärlssjukdom (”CAD”) hos patienter och 
därigenom verka för korrekt vidare utredning. 

CADScor®System är ett automatiserat icke-invasivt akustiskt 
system som med hög säkerhet kan detektera blåsljud från 
hjärtat som uppkommer vid förträngningar i kranskärlen. 
Systemet analyserar ljuden och översätter dessa till ett enkelt 
handlingsbart provsvar. CADScor®System kan identifiera 
upp till 50 procent av patienterna som uppvisar symptom på 
kranskärlssjukdom utan att ha sjukdomen (97 procent säkerhet 
i Acarix kliniska studier, negativt prediktivt värde).4 Således 
finns potential för såväl stora tids- som kostnadsbesparingar 
i vården genom att minska andelen patienter som behöver 
genomgå andra mer omfattande undersökningar.

Genomarbetad strategi för marknadsexpansion 
Acarix befinner sig i en tidig kommersiell fas med 
CADScor®System som är CE-märkt och godkänt för 
försäljning i EU sedan augusti 2015. CADScor®System säljs 
som ett diagnostiskt hjälpmedel tillsammans med engångs -
plåster, vilka genom skalfördelar på sikt förväntas generera 
majoriteten av Bolagets intäkter. CADScor®System genererade 
de första intäkterna under 2017 då det såldes tio stycken 
CADScor®System samt 1 360 engångsplåster. Mer än 5 000 
patienter har hittills undersökts med produkten via studier och 
kommersiell användning.

Mot slutet av 2018 tillsattes en ny ledning som utarbetade en 
ny strategi i syfte att säkerställa den kommersiella etableringen 
av CADScor®System i Europa. Implementationen av den nya 
affärsplanen innebär att Acarix huvudsakligen kommer att 
fokusera på marknadsexpansion i Europa, med fokus på ökad 
penetration i Tyskland och Norden där försäljningen redan är 
inledd. I samband med att CADScor®System omnämndes i 
de nationella riktlinjerna för CAD-diagnostik i Storbritannien i 
juni 2019 har det kommersiella arbetet intensifierats även där. 
Vidare sker gradvis etablering i andra europeiska länder såsom 
Nederländerna och Italien. 

Samtidigt pågår arbetet med ett godkännande för den 
amerikanska marknaden, i detta avses både den regulatoriska 
processen med FDA-godkännande såväl som arbetet med 
affärsmodell och opinionsbildare. Därutöver kommer en 
partnerstrategi att utvärderas för att möjliggöra snabbare 
expansion och ett utökat marknadsmedvetande om teknologin 
och dess fördelar. 

Målsättningen är att etablera CADScor®System som ett 
standardverktyg för kardiologer, allmänläkare och specialister 
för att redan vid första patientmötet kunna utesluta 
kranskärlssjukdom. Därtill arbetar Acarix för att inkludera 
CADScor®System dels i nationella vårdriktlinjer för diagnos 
av kranskärlssjukdom men även i nationella system för 
kostnadsersättning genom sjukvårdsförsäkringar, då detta 
bedöms öppna upp ett väsentligt större marknadssegment.
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MOTIV FÖR 
FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Acarix genomför företrädesemissionen främst i syfte 
att finansiera ökad marknadsexpansion i Europa 
till dess att säljvolymerna har ökat. Vid fulltecknad 
nyemission tillförs Acarix cirka 42,9 MSEK, efter 
avdrag för emissions kostnader och kostnader för 
garantiåtaganden om totalt cirka 8,9 MSEK. Styrelsen 
bedömer att fulltecknad företrädesemission kommer 
att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov fram till 
slutet av 2020. Emissionslikviden är avsedd att 
fördelas procentuellt enligt nedan och, för det 
fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt 
nedanstående prioritering:

HUR SKA EMISSIONS LIKVIDEN ANVÄNDAS?

CADScor®System är ett 
automatiserat icke-invasivt akustiskt 
system som med hög säkerhet kan 
detektera blåsljud från hjärtat som 

uppkommer vid förträngningar i 
kranskärlen. 

Vidare produktutveckling av 
CADScor®System (funktionsrelaterat): 
cirka 5 % (cirka 2,1 MSEK).

Marknadsexpansion Europa: 
cirka 40 % (cirka 17,2 MSEK).

FDA-godkännande och etablering för 
den amerikanska marknaden: 
cirka 25 % (cirka 10,7 MSEK).

Kliniska studier: 
cirka 30 % (cirka 12,9 MSEK).
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VD HAR ORDET

Kära aktieägare och investerare,

Det är nu snart tre år sedan Acarix noterades, och det har 
varit en mycket utvecklande och spännande period. Trots vår 
innovativa teknologi med många fördelar för både patienten 
och hälso- och sjukvården tar det dock längre tid än vad som 
förväntats att förändra rutiner och beteenden inom vården.

Med den erfarenheten i åtanke har vi fokuserat på att lägga 
en stark grund och utveckla en ny väl underbyggd strategi. Vi 
har fokuserat på de kommersiella och ekonomiska faktorerna 
och börjar se ett ökat intresse för vår teknik, främst på de 
marknader som vi ursprungligen fokuserade på men det har 
även tillkommit intressen från nya spännande marknader 
såsom Holland och Italien. 

Dessutom har vi precis börjat förbereda oss för ett inträde 
i USA; en marknad som vi tror passar utmärkt med vår 
marknadsinriktning både ur ett patient- och vårdsystems-
perspektiv. Vi har också genomfört och initierat ett antal viktiga 
kliniska studier för att utöka vår kliniska evidens och fortsätta 
bygga förtroende för vår teknik.

CADScor®System i en tidig kommersiell fas
Den gemensamma nämnaren för våra kunder är att de 
ligger i frontlinjen av innovation och ser fördelarna för 
patienterna i sitt behandlingsval. Våra mest trogna kunder 
använder CADScor®System optimalt, det vill säga som ett 
uteslutningssystem för att optimera patientflöden, vilket innebär 
att en patient med stabil bröstsmärta antingen kan uteslutas 
från kranskärlssjukdom och istället erbjudas lämplig diagnostik 
för andra diagnoser eller hänvisas till ytterligare kardiologiska 
bedömningar - allt inom tio minuter med CADScor®System 
direkt på plats. Över 50 procent av våra sålda engångsplåster 
har under året varit återkommande beställningar från dessa 
kunder, vilket starkt bekräftar vår affärsidé och att de kunder 
som inkluderar CADScor®System också använder det som en 
del av praxis på längre sikt.
 
Idag finns våra kunder främst i Tyskland, världens tredje 
största marknad för medicinteknik, där hundratusentals 
onödiga och kostsamma diagnostiska invasiva procedurer hade 
kunnat undvikas med CADScor®System varje år. Dessutom 
har det politiska trycket att sänka kostnaderna och förbättra 
kvaliteten för patienterna ökat.

I och med att CADScor®System omnämndes i de nationella 
riktlinjerna för CAD-diagnostik i Storbritannien avser vi nu att 
accelerera våra investeringar i den kommersiella strukturen 
och börja arbeta för att få ersättning genom National 
Healthcare System (NHS) och de regionala beslutsfattarna 
(CCG). Samtidigt arbetar vi med våra kommersiella kanaler 
i Norden för att fortsätta att öka vår marknadsnärvaro och 
skapa medvetenhet om vårt system. Vi har initierat dialoger 
med olika distributörer som kan skapa bättre täckning för 

alla marknader i regionen. Vi ser också stor potential i 
Nederländerna, och efter en första bedömning har vi nyligen 
påbörjat en bredare utvärdering av marknaden. Deras 
ersättningssystem är välstrukturerade och passar enligt vår 
uppfattning CADScor®System väl.

Utöver de marknadsspecifika aktiviteterna jobbar vi 
också aktivt mot potentiella kommersiella partners. 
Fokus ligger på företag med etablerade produkter och 
försäljningsorganisationer inom våra nuvarande målgrupper 
och marknader. 

Från tidig fas till kommersiell marknadsutveckling
Med en stabil grund i starka kliniska data och en första 
lojal, uppskattande kundbas går vi nu in i en fas där vi 
kommer att fokusera på ett antal områden för att påskynda 
användningen av CADScor®System. Därför genomför vi 
nu företrädesemissionen med fokus på utveckling både av 
nuvarande och nya marknader.

Vår vision för CADScor®System är att uppnå ett paradigmskifte 
i uteslutningen av kranskärlssjukdom; snabbt, exakt, säkert, 
icke-invasivt och utan strålning vid första vårdtillfället. Med 
denna nylagda grund ser jag med spänning framtiden an. Vi 
har alla förutsättningar att skapa en lönsam, kostnadseffektiv 
och framgångsrik verksamhet som erbjuder fördelar för både 
patient och vårdnadsgivare.

PER PERSSON
Verkställande direktör

Acarix AB (publ)



Målsättningen är att etablera 
CADScor®System som ett standard-
verktyg för kardiologer, allmänläkare 
och specialister för att redan vid 
första patientmötet kunna utesluta 
kranskärlssjukdom.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Företrädesrätt
Den som på avstämningsdagen den 4 oktober 2019 är registrerad som aktieägare i Acarix äger företrädesrätt att teckna aktier i 
företrädes emissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Sista dag för handel inklusive rätt att teckna aktier är 2 oktober 2019. 
Första dag för handel exklusive rätt att teckna aktier är den 3 oktober 2019. En (1) befintlig aktie ger tre (3) teckningsrätter och två 
(2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie. Det vill säga två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt (oavsett 
om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen), i andra hand andra personer som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter och i tredje hand emissionsgaranter. 

Teckning utan företrädesrätt
Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske till Hagberg & Aneborn senast kl. 15.00 den 25 oktober 2019 på särskild 
anmälningssedel som kan erhållas från Hagberg & Aneborn på www.hagberganeborn.se eller på telefonnummer 08-408 933 50. 
Tilldelade aktier ska betalas kontant senast den tredje bankdagen efter det att avräkningsnota utfärdades. Depåkunder hos 
förvaltare ska istället anmäla sig till, och enligt anvisningar från, förvaltaren. 

Anmälningsperiod: 9 - 25 oktober 2019.
Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Tecknings- och garantiåtaganden: Acarix har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett konsortium av externa 

investerare om cirka 43 MSEK, vilket motsvarar cirka 83 procent av företrädesemissionen. 
Cirka 10 MSEK avser teckningsförbindelser och 33 MSEK avser emissionsgarantier. 

Handel med teckningsrätter: 9 - 23 oktober 2019.
Handel med BTA: 9 oktober 2019 till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Antal aktier innan emission: 23 027 376 stycken.
ISIN-kod: Aktien har ISIN-kod SE0009268717.
Marknadsplats: Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.
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