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Alteco Medical AB uppdaterar om den
multicenterstudien och planerad företrädesemission

skandinaviska

Alteco Medical AB (”Alteco”) genomför just nu en multicenterstudie där resultaten, vilka tidigare var planerade att
offentliggöras i slutet av 2016, nu är beräknade att offentliggöras i slutet av 2017. Tidsförskjutningen är hänförlig till att
inkludering av patienter tagit längre tid än beräknat. Den försenade studien kommer att förskjuta tidpunkten när bolaget
beräknas nå positivt kassaflöde.
Samtidigt meddelar bolaget att man planerar en företrädesemission om cirka 16 MSEK i närtid. Bolagets huvudägare har
förbundit sig att tillse att Alteco tillförs hela emissionsbeloppet.

Multicenterstudie
För att stärka tidigare mindre studier och data från behandlingar genomför Alteco en mer omfattande studie, en så kallad
multicenterstudie. Syftet med studien är att stärka den kliniska argumentationen för marknadsbearbetning och expansion
med fokus på Europa. Vidare är studien ett viktigt marknadsföringsverktyg för att starta användningen av produkten på
nyckelkliniker. Det primära studiemålet är att visa vilken förbättring som uppnås i livsviktig organfunktion genom att sänka
nivån av bakteriegiftet lipopolysackarid (LPS) i blodet med hjälp av Alteco® LPS Adsorber, det vill säga hur man förlänger
möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen och därmed kan bota patienten. Även förändring i antal
vårddagar kommer att mätas.
Resultaten är nu beräknade att offentliggöras i slutet av 2017. Tidigare har kommunicerats att dessa resultat var planerade
att offentliggöras under slutet av 2016. Tidsförskjutningen är hänförlig till att inkludering av patienter tagit längre tid än
beräknat beroende på de strikta inkluderingskriterierna. För att öka takten har avtal tecknats med ytterligare ett sjukhus
och totalt ingår nu sex skandinaviska sjukhus i studien.
Nyemission
För att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering planerar Alteco en nyemission med företrädesrätt för bolagets ägare om
cirka 16 MSEK före emissionskostnader på marknadsmässiga villkor. Bolagets huvudägare har, via skriftliga avtal, förbundit
sig att genom teckningsförbindelse samt garantiåtagande tillse att Alteco tillförs hela emissionsbeloppet. Ytterligare
information om den planerade nyemissionen är avsedd att kommuniceras i närtid.

”Den multicenterstudie vi just nu genomför är tänkt att generera ytterligare evidens för Alteco® LPS Adsorbers funktion.
Studien är större än de vi har gjort tidigare och att inkludera patienter har tagit längre tid än beräknat. Vi beräknar därför
att resultatet av studien kommer något senare än vad vi tidigare planerat och för att öka takten i patientrekryteringen har
vi bland annat skrivit avtal med ytterligare en skandinavisk klinik. För att säkerställa Altecos långsiktiga finansiering
planerar vi att genomföra en nyemission om cirka 16 MSEK. Bolagets huvudägare kommer att tillse att Alteco tillförs hela
emissionsbeloppet”, kommenterar VD Håkan Petersson.
För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.
Om Alteco Medical AB
Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Sepsis orsakar
idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS
Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar
bolagets behandling den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att
behandla den bakomliggande infektionen och på så sätt bota patienten.
Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 11 augusti 2016 kl. 08:00 CET.

