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Nyemission inför listning på AktieTorget
Alteco Medical AB genomför en nyemission inför listning på AktieTorget, med första teckningsdag den 28
januari 2014. I samband med nyemissionen kommer Alteco att anordna och delta i ett antal
informationsträffar samt en webbhearing för att informera om bolaget och dess framtidsplaner.
Memorandum finns tillgängligt via bolagets (www.altecomedical.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och
Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel samt folder
kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.
Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Årligen
drabbas omkring 30 miljoner människor av sepsis världen över och trots tillgänglig intensivvård uppgår dödligheten vid svår
sepsis samt septisk chock i många länder till cirka 40-50 %. Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och
prostatacancer tillsammans och antalet drabbade ökar som ett resultat av den ökande andelen äldre i befolkningen, ökande
förekomst av multiresistenta bakterier inom sjukvården och ett ökande antal operationer.
Över 1 300 framgångsrika behandlingar
Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS Adsorber består av en behållare med en specialdesignad peptid som
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 med antibiotika och på så sätt bota patienten.
Med Alteco® LPS Adsorber har hittills mer än 1 300 behandlingar framgångrikt genomförts, det vill säga med sänkta nivåer
av bakteriegiftet och utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar. Besparingarna i sjukvården vid användning
av Altecos produkt beräknas till 1-3 vårddygn på intensivvårdsavdelningen, motsvarande omkring 60 000 – 200 000 kronor
per sepsispatient.
Nyemission – ökad marknadsbearbetning
För att stärka bolagets tidigare studier och data från genomförda behandlingar planerar Alteco närmast att inleda en mer
omfattande studie på patienter från kliniker i Norden, Tyskland och Italien. 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.
Alteco genomför nu en nyemission inför listning på AktieTorget om totalt cirka 9 miljoner kronor före emissionskostnader,
huvudsakligen för att finansiera patientstudien och den ökade marknadsbearbetningen. Alteco har erhållit skriftliga
bindande teckningsförbindelser om totalt cirka 3,5 MSEK och garantiåtagande om 1,1 MSEK. Garantiåtaganden gäller i det
fall nyemissionen tecknas till åtminstone 5 994 000 SEK. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden.
- Vi befinner oss i ett spännande skede med en färdigutvecklad produkt för livräddande behandling av ett allvarligt
sjukdomstillstånd. Vårt fortsatta fokus är etableringen av Alteco® LPS Adsorber, att framgångsrikt introducera produkten på
nya marknader och skapa volymförsäljning. Vi förväntar oss att positiva resultat från den planerade patientstudien gör det
lättare för behandlande läkare att använda Altecos produkt vid behandling av sepsis. Vi fokuserar på expansion i Europa och
har målet att inom fem år bli den rekommenderade behandlingen för sepsis i de internationella riktlinjerna för behandling
av sepsis.
Det tar tid att introducera en ny produkt inom sjukvården. Men tack vare våra nuvarande förutsättningar, med en produkt
som är godkänd för försäljning på viktiga marknader, och genom målmedvetet arbete är jag övertygad om att vi har goda
förutsättningar att lyckas. Eftersom det finns få behandlingsalternativ har Alteco således en mycket stor potential på denna
oexploaterade marknad. Vi är redo att ta nästa steg, med visionen att bli världsledande för livsräddande behandling av
sepsisdrabbade patienter, säger VD Jonas Jönmark.
Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen inför listning på AktieTorget.
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30 januari 2014 kl. 18.00 - Investerarträff i Uppsala - Salagatan 18 (gamla polishuset).
5 februari 2014 kl. 17.15 - Investerarträff i Skellefteå - Scandic Hotell, Kanalgatan 75.
6 februari 2014 kl. 18.00 - Investerarträff i Stockholm - Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23.
10 februari 2014 kl. 10.00 - Webbhearing på www.aktietorget.se.

För frågor och anmälan avseende informationsträffar kontakta Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: anmalan@sedermera.se
För frågor om nyemissionen kontakta Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se
För ytterligare information kontakta VD Jonas Jönmark, 0703 - 655 400.

