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Memorandumet har upprättats av styrelsen för MedicWave AB (publ) med anledning av 
förestående nyemission. Styrelsen är fullt ut ansvarig för memorandumet och dess innehåll. 
Uttalanden om framtidsutsikter i detta memorandum är gjorda av styrelsen och är baserade 
på nuvarande marknadsförhållanden. Ifrågavarande uttalanden är väl genomarbetade, men 
läsaren bör vara uppmärksam på att dessa, liksom alla framtidsbedömningar, är förenade med 
osäkerhet.

Definitioner

Med ”MedicWave AB (publ)”, ”MedicWave” och ”bolaget” avses i detta memorandum MedicWave 
AB (publ) med organisationsnummer 556690-4677.

Undantag från prospektskyldighet

Memorandumet har inte granskats av Finansinspektionen då emissionsbeloppet understiger 
1 000 000 euro, vilket är gränsen för undantag från kravet på godkänt prospekt enligt lag 
(1991:980) om handel med finansiella instrument.

Spridning av memorandumet

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, 
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte 
distribueras i USA, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver 
åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.

Styrelsens försäkran och ansvarsbegränsning

Detta investeringsmemorandum har upprättats av styrelsen i MedicWave AB med anledning 
av den nyemission som beskrivs i detta memorandum. Styrelsen i MedicWave AB är ansvarig 
för innehållet i detta memorandum. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga för-
siktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen kän-
ner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utlämnat, som skulle 
kunna påverka memorandumets innebörd. 

MedicWaves styrelse och verkställande direktör, som ansvarar för informationen i detta memo-
randum, intygar härmed att all information häri såvitt de känner till och kan bedöma är riktig 
och speglar företagets faktiska tillstånd.

Informationen häri delges enbart för att användas i den uppkommande emissionen och är inte 
avsedd att användas i andra sammanhang. Varken MedicWave eller dess ledning kan ställas 
till ansvar för eventuella felaktigheter i uppskattningar, sakförhållanden eller otydligheter i 
texten.

Tobias Persson, Michal Lysek, Karl Hillgård och Cristian Hallin

MedicWave AB, Halmstad, mars 2011

Om memorandumet



Ordlista

2DGE

Algoritm

Analysmjukvara

Bioinformatik

Biomarkör

Dalton

Data mining

DES™

ESI

2DGE står för ”Two-Dimensional Gel Electrophoresis” och är 
en egen masspektrometriteknik.

En algoritm är ett avancerat matematiskt ”recept” på hur 
en komplex beräkning och analys skall genomföras. Inom 
matematiken och datavetenskapen är en algoritm en begrän-
sad uppsättning väldefinierade instruktioner för att lösa en 
uppgift, som från givna utgångstillstånd med säkerhet leder 
till ett slutresultat. Den kan också beskrivas som en sys-
tematisk procedur för hur man genom ett antal steg utför en 
beräkning eller löser ett problem. 

Ett datorprogram som analyserar olika typer av data.

Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin där algorit-
mer för analys av biologiska data utvecklas, används särskilt 
inom molekylärbiologin.

En biomarkör är ett protein som har stor betydelse för an viss 
sjukdom och som kan användas för att identifiera denna sjuk-
dom hos patienten i ett tidigt stadium.

Enheten för massa genom laddning, men inom proteomiken 
är laddningen ofta 1 vilket i praktiken gör det till enheten för 
massa. Dalton skrivs även som m/z.

Informationsutvinning, även kallat ”data mining”, betecknar 
sökandet efter mönster i stora datamängder. Begreppet har 
vuxit fram sedan växande databasers storlek har begränsat 
möjligheterna till kompletta statistiska analyser inom om-
råden som biologi, kemi, medicin och finansiella kalkyler. 
Genom avancerade algoritmer finner man relationer mellan 
datapunkterna. Informationsutvinning kan använda sig av 
olika tekniker. Mönsterigenkänning är den vanligaste tekni-
ken för data mining inom proteomiken.

DES™ är en förkortning av ”Data Exploration Software™”. 
DES™ är en produkt som används för data från samtliga 
masspektrometriinstrument. DES™ används för data min-
ing och multivariat statistik och är en del av produktsviten 
Spectrolyze™.

ESI står för ”Electro Spray Ionization” och är en masspek-
trometriteknik. ESI-tekniken används oftast med ett LC-MS 
instrument. Man säger oftast bara LC-MS när det egentligen 
är LC-ESI MS.



IPM™

LC-MS, LC-ESI MS

LEQuant™

m/z

MALDI, MALDI-TOF MS

Masspektrometer

Masspektrometri

Mjukvara

PAS™

IPM™ är en förkortning av ”Immuno-Precipitation for MAL-
DI™”. IPM™ har utvecklats i samarbete med professor Kaj 
Blennow, verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
och används för att analysera proteindata från MALDI-in-
strument. IPM™ är en del av produktsviten Spectrolyze™.

LC-MS står för ”Liquid Chromatography Mass Spectrometry” 
och är den i särklass bästa masspektrometritekniken idag. 
Framtiden inom masspektrometrianalyser ligger i den här 
TANDEM-tekniken.

LEQuant™ är en förkortning av ”Quantitative LC-ESI Mass 
Spectrometry™”. LEQuant™ har utvecklats i samarbete med 
professor Knut Reinert, verksam vid Freie Universität Ber-
lin, och professor Oliver Kohlbacher, verksam vid Eberhard-
Karls-Universität Tübingen, och används för att analysera 
proteindata från LC-MS-instrument. LEQuant™ är en del av 
produktsviten Spectrolyze™.

Massa (m) genom laddning (z). Se Dalton.

MALDI-TOF MS är en förkortning av ”Matrix-Assisted Laser 
Desorption/Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometry”. 
Ofta säger man bara MALDI.
MALDI är ett masspektrometriinstrument som används för 
att analysera olika material; exempelvis ett blodprov eller ett 
biopsiprov. Instrumentet mäter vikten av de molekyler som 
finns i materialet som analyseras. Man får då fram mängden 
proteiner eller peptider i provet, hur de förhåller sig till var-
andra och dess vikt.

En masspektrometer är ett instrument som används vid 
masspektrometri. Instrumentet sorterar laddade partiklar 
med elektromagnetiska fält genom att partikelstrålarna böjs 
av olika mycket beroende på partiklarnas massa. (Lättare 
joner påverkas i högre utsträckning än tyngre joner, och böjs 
därför av mer.) Jonerna identifieras genom att de registreras 
av elektroniska sensorer.

Masspektrometri är en teknik som separerar molekyler från 
varandra utifrån deras förhållande mellan massa och laddn-
ing. Molekylen som man vill undersöka joniseras och delas 
i regel upp i mindre fragment. Ett masspektrum är en graf 
över mängden av varje jonvikt. Upphovsmännen bakom 
tekniken (specifikt bakom MALDI och ESI) belönades med 
Nobelpriset i kemi år 2002.

Ett datorprogram som används på en vanlig dator.

PAS™ är en förkortning av ”Proteinmatching Analysis Soft-
ware™”. PAS™ har utvecklats i samarbete med professor Ro-
man Zubarev verksam vid Karolinska Institutet och Uppsala 
universitet och används för att analysera proteindata från 
LC-MS-instrument. PAS™ är en del av produktsviten Spec-
trolyze™.
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PDS™

Peptid

Protein

Proteomik

SELDI, SELDI-TOF 
MS

TANDEM, TANDEM 
MS, MS/MS

Toppextrahering

PDS™ är en förkortning av ”Proteinmarker Detektion Software™”. 
PDS™ är en produkt som används för att analysera proteinspektra 
från MALDI- och SELDI-instrument och är en del av produktsviten 
Spectrolyze™.

En peptid är ett mindre protein eller en del av ett protein.

Proteiner är komplexa organiska ämnen med hög molekylvikt. 
Tillsammans med polysackarider, fetter och nukleinsyror utgör 
proteinerna huvudbeståndsdelen i allt levande. Ett äldre namn är 
äggviteämnen. Kemiskt består proteinerna av långa kedjor av amino-
syror som är hopbundna genom peptidbindningar. Det finns exempel 
på proteiner med upp till 27 000 aminosyror. Proteinerna är en del 
av människans DNA. Proteinernas struktur bestäms av sekvenser 
av DNA som enligt den genetiska koden anger vilka aminosyror som 
skall användas för att skapa dessa proteiner.

Proteomik är en gren av biologin som undersöker stora mängder data 
om proteiner i olika sammanhang. Proteomiken, läran om proteiner, 
tillhör familjen ”omik”, ett samlingsnamn på flera nya teknikinrikt-
ningar för att studera biologiska förlopp.

SELDI är ett masspektrometriinstrument som används för att analy-
sera olika materia, se MALDI ovan.
SELDI-TOF MS är en förkortning som betyder ”Surface-Enhanced 
Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometry”. Ofta 
säger man bara SELDI.
SELDI-instrumentet är i grund och botten ett MALDI-instrument, 
kompletterat med så kallade biochip. SELDI-instrumentet är mycket 
enklare att använda än MALDI-instrumentet men har vissa begrän-
sningar. Det kan exempelvis inte presentera sina spektrum (resultat) 
med samma noggrannhet som resultat från MALDI.

TANDEM betyder att masspektrometriinstrumentet använder sig av 
flera steg för att välja och separera en molekyls massa.
TANDEM-instrument är i en helt annan klass i jämförelse än MAL-
DI- eller SELDI-instrument. TANDEM-instrument är mycket mer 
avancerade och innehåller ofta flera olika typer av masspektrometri-
instrument, som kombinerats ihop för att bättre kunna mäta moleky-
lers massa.
TANDEM-instrumenten kallas även för MS/MS instrument, eftersom 
de skapar både resultat data på första nivån (MS-nivån) samt på an-
dra nivån (MS/MS-nivån).
Ett vanligt TANDEM-instrument är LC-MS.

En metod/algoritm som räknar ut vad en proteintopp är i ett proteins-
pektrum.
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Introduktion

Spectrolyze™ för MedicWave AB – analys inom medicinsk 
forskning och tidig sjukdomsdiagnostik.

Dröm eller verklighet

Föreställ dig att någon du känner går till sin läkare för en rutinundersökning, där läkaren 
tar ett blodprov för att snabbt och enkelt analysera proteinerna i blodet och kort därefter 
informera om att proteinanalysen visar tydliga spår av cancer. Inget att oroa sig för säger 
läkaren. Tumören är i ett så pass tidigt stadium att den helt och hållet kan behandlas utan 
någon som helst risk för spridning. Detta är den vision som cancerforskare som arbetar med 
masspektrometriinstrument har när de analyserar proteindata från patienter.

Behovet

Enligt statistik från cancerfonden kommer 1/3 av alla människor i Sverige någon gång i livet 
drabbas av cancer. Varje år diagnostiseras 50 000 olika cancerfall i Sverige och dödligheten 
ligger på 20 000 per år. År 2007 var det 7 088 kvinnor som fick diagnosen bröstcancer. Samma 
år fick även 8 870 män diagnosen prostatacancer, 4 143 personer fick diagnosen hudcancer, 
3 885 personer fick diagnosen tjocktarmcancer och 3 203 personer fick diagnosen lungcancer. 
Dödligheten för lungcancer är störst, 90 % av alla som får denna sjukdom dör i förtid på grund 
av den. Dessa cancerfall hade kunnat botas om de bara kunde detekteras tidigt då tumören 
ännu är liten och inte hunnit sprida sig.
Biomarkörer används för klinisk diagnostik, för att upptäcka om en patient bär på exempel-
vis en cancersjukdom. Idag känner man endast till några enstaka biomarkörer, där den mest 
kända är PSA, som används för att upptäcka prostatacancer. Det finns ett stort behov av att 
analysera proteiner för att hitta nya biomarkörer som kan möjliggöra tidig och säker sjuk-
domsdiagnostik inom sjukvården.
MedicWaves produkter analyserar proteiner för att hjälpa forskare att upptäcka nya bio-
markörer som kan användas vid läkemedelsutveckling och tidig sjukdomsdiagnostik.

I en nära framtid

Ett stort antal av världens farligaste sjukdomar orsakar förändringar i vissa av människans 
proteiner. Genom att spåra dessa förändringar i tid kan sjukdomar upptäckas redan i ett 
tidigt stadium. Därmed ökar chanserna avsevärt för att allvarliga sjukdomar såsom cancer 
skall kunna botas och sjukdomar som multipel skleros eller alzheimer skall kunna behandlas 
mer framgångsrikt.
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MedicWave AB i korthet

Den följande sammanfattningen skall ses som en introduktion till memorandumet och inne-
håller inte nödvändigtvis all information som kan vara av betydelse för ett investeringsbeslut. 
Varje beslut måste baseras på en bedömning av memorandumet i dess helhet.
MedicWave AB är ett aktiebolag som bedriver verksamhet under denna associationsform, 
vilken regleras av aktiebolagslagen. MedicWave AB bildades i Sverige och registrerades den 
15 november 2005 med organisationsnummer 556690-4677. Styrelsen har sitt säte i Halm-
stad. MedicWave AB skall förse företag, sjukhus och organisationer med mjukvaror/datorpro-
gram för analys av medicinska data inom området bioinformatik. Bolaget har inte varit part 
i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden 
eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, 
och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning 
eller lönsamhet. Bolaget är idag ett publikt, onoterat aktiebolag som är anslutet till Euroclear 
Sweden AB (f.d. VPC AB). Bolagets hemvist är Halmstad. Årsredovisningar och bolagsordning 
kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida.
MedicWave AB (publ). Telefon: 035-133 600. Internet: www.medicwave.com

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelsen består utav Tobias Persson (ordförande, teknisk chef), Karl Hillgård (VD), Michal 
Lysek (vice VD, produktchef) och Cristian Hallin.
Utöver styrelsen består ledningen av doktor Artur Suchwalko (forskningschef) och Peter Lars-
son (ekonomichef).
Bolagets revisor är Jan Carlsson, Baker Tilly Halmstad KB.
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Erbjudandet i sammandrag

Med nuvarande förutsättningar, finansiella ställning och kassaflöde uppstår ett kapitalbehov 
under andra halvåret 2011. För att framgångsrikt kunna driva rörelsen vidare samt påvisa 
nuvarande och potentiella kunder långsiktig finansiell uthållighet krävs tillskott av kapital. 
Nyemissionen, på totalt c:a 5 MSEK, skall användas till marknadsföring, försäljning och pro-
filering av bolagets programvara Spectrolyze™. I samband med nyemissionen har ny VD och 
ekonomichef tillsatts för att ta bolaget från ett utvecklingsorienterat till ett marknads- och 
säljorienterat fokus.

Emissionsvolym

Teckningskurs

Företrädesrätt

Teckningstid

5 428 108 kronor

1:50 kronor per aktie

Emissionen är en riktad emission med företrädesrätt till befintliga 
aktieägare

16 mars – 6 april
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Riskfaktorer

Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande och i detta fall är inte 
MedicWave något undantag. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör inte 
anspråk på att vara fullständig, och inte heller är riskerna rangordnade efter grad av be-
tydelse.

Begränsade resurser

MedicWave är ett mindre företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administra-
tion och kapital. Det finns en risk att bolaget misslyckas med att kanalisera resurserna och 
därmed drabbas av finansiella och styrningsrelaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

MedicWave baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid innan bolaget uppnår ett positivt kassaflöde än 
vad som förespeglas i memorandumet.

Produktrisk

Kvantiteten av sålda produkter och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan ta längre 
tid än vad bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Aktien

Bolaget är inte noterat på någon aktiemarknadsplats. I dagsläget har bolaget c:a 300 ägare 
och en målsättning med denna emission är att bredda ägandet inför en notering av bolagets 
aktie, vilket planeras ske inom 12 – 18 månader på lämplig marknadsplats.
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VD har ordet

”Mass Spectrometry: Driving the Superhighway of Analysis”

Vår vision är att bidra till en bättre, snabbare och säkrare sjukdomsdiagnostik, så att 
sjukvården på ett tidigt stadium kan ställa diagnoser och inleda effektiva behandlingar. På 
kort sikt är vår viktigaste målgrupp därmed främst inom forskarvärlden, för att bidra till vid-
are kartläggning av proteiner och utveckling av nya läkemedel. 
Under de senaste åren har verksamheten i vårt bolag, MedicWave, fortsatt att utvecklas 
än mer positivt och vi ser med tillförsikt på framtiden. Fler och fler uppmärksammar det 
verksamhetsområde vi verkar på – masspektrometri. Det ansedda amerikanska institutet 
Strategic Directions International (SDI) publicerade 2010 en 356-sidig rapport kallad ”Mass 
Spectrometry: Driving the Superhighway of Analysis”, där man beskriver hur masspek-
trometritekniken får ständigt nya användningsområden i takt med förbättrade tekniska 
förutsättningar.
SDI-rapporten beskriver masspektrometrimarknaden som bestående av ett drygt tjugotal 
marknadssegment. Industriella tillämpningar är vanliga i exempelvis kemisk industri, pro-
cessindustri och livsmedelindustri. En av bolagets kunder är ett vattenreningsverk i Singa-
pore som använder Spectrolyze™ för att detektera salmonella i dricksvatten. Diskussioner har 
även initierats med den franska atominstitutionen för analys av vatten i kärnreaktorer.
Redan en liten marknadsandel kan generera betydande intäkter, en större andel ger större 
intäkter och med de resurser som tillförs genom denna nyemission beräknas bolaget kunna 
uppnå positivt kassaflöde redan 2013.
Jag själv tillträdde som VD vid årsskiftet och i samband med nyemissionen har även ny 
ekonomichef, Peter Larsson, tillsatts. Vi arbetar nu med att ta bolaget från ett utvecklingsori-
enterat till ett marknads- och säljorienterat fokus. Bolagets produkt och logotyp har ändrats 
från MBS™ till Spectrolyze™ och ett helt nytt marknadsmaterial med en mer aktuell fram-
toning har tagits fram.
Jag är glad att bjuda in gamla och nya investerare i bolaget och jag är övertygad om att det vi 
arbetar med är viktigt i ett större perspektiv, samtidigt som det är ett sunt kommersiellt val. 
Det är min övertygelse att bolaget kommer att kunna leverera hög avkastning till sina aktieä-
gare.

Karl Hillgård, verkställande direktör
MedicWave AB
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Inbjudan och bakgrund

Emissionsbeslut

I denna emission erbjuds 3 618 739 aktier, envar på ett belopp om 1:50 kr. Innan föreliggande 
nyemission finns det 14 474 958 aktier i bolaget. Det totala emissionsbeloppet är 5 428 108 kr.
De nya aktierna skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i bolaget. Vid 
överteckning har styrelsen bemyndigande att tilldela ytterligare 2 381 261 aktier

Bakgrund

MedicWave AB grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Halmstad. Bolagets huvudprodukt 
Spectrolyze™ (tidigare Medicwave Bioinformatics Suite™, MBS™) är en specialanpassad 
mjukvara för hantering av data från så kallade masspektrometriinstrument. Dessa instru-
ment bryter ner prover, såsom blod och vatten, på atomnivå och översätter detta till data. 
Utvecklingen går rekordsnabbt och det finns ett växande behov av moderna mjukvaror som 
kan hantera de tunga datamängder som utvinns ur masspektrometriinstrument och samtidigt 
erbjuda forskare och labbtekniker lättanvända och beprövade verktyg.

Åtskilliga internationella företag och välrenommerade institutioner är i ett sent utvärder-
ingsskede av mjukvaran. Efter fem års utveckling står produkten inför en internationell kom-
mersialisering och vi bjuder därför in ytterligare investerare i bolaget.

Spectrolyze™ är kompatibel med data från de flesta masspektrometriinstrument och kan 
hantera hela processer från uppladdning av råfiler till t.ex. biomarköridentifiering. Därmed 
förenklas analysprocessen betydligt vilket innebär tids- och kostnadsbesparingar.

Flera kända institutioner som Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet 
står bakom mycket av den teknik och forskning som ligger till grund för Spectrolyze™. Up-
phovsmännen bakom tekniken för masspektrometrianalyser, John B. Fenn och Koichi Tana-
ka, belönades 2002 med Nobelpriset i kemi.

Tidigare nyemissioner och lånefinansiering

2007 gjorde MedicWave AB sin första nyemission som tillförde bolaget 47 nya aktieägare och 
2,27 MSEK i kapital; 2009 gjordes ytterligare en nyemission som tillförde bolaget 267 nya ak-
tieägare och 3,85 MSEK i kapital. Därutöver har bolaget till dags dato lånat 3 MSEK av ALMI 
Halland. Kombinerat med sparsamhet har pengarna räckt långt. Mycket av arbetet gjordes 
som forskningsprojekt innan projektet bolagiserades. Aktieägarna i MedicWave kommer de 
facto i åtnjutande av att utvecklingen subventionerats av svensk högskoleforskning.
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Om MedicWave AB (publ)

MedicWave verkar inom branscherna medicinteknik, proteomik och bioinformatik. Dagens 
problem inom dessa områden består av brist på analysmjukvaror som kan hantera de enorma 
mängder data som analys-instrumenten ger.

Enligt forskare kan kroppen innehålla mer än 500 000 olika sorters proteiner. Proteiner är 
viktiga eftersom de direkt eller indirekt är inblandade i alla processer som sker i våra krop-
par. Att studera kroppens proteiner kan därför ge oss information om vad som håller på att 
hända. Men eftersom kroppen innehåller så många proteiner så innehåller även proteindata 
från ett masspektrometriinstrument en enormt stor mängd information som idag är omöjlig 
att analysera på ett effektivt sätt utan den typ av specialiserade och automatiserade mjuk-
varuverktyg som MedicWave utvecklat.

Proteomiken, dvs. läran om vilka proteiner som finns i kroppens celler, är ett relativt nytt 
forskningsområde som har vuxit enormt på senare år. I takt med att fler och fler organismers 
genuppsättning (DNA) kartläggs flyttas forskningsfronten snabbt framåt samtidigt som nya 
frågor föds: Hur uppkommer sjukdomar som t.ex. cancer, Alzheimers eller multipel skleros? 
Kan den nya kemin i kombination med mjukvaror användas för att snabbare diagnostisera 
och behandla de sjukdomar som idag hotar mänskligheten?

Masspektrometriteknologin, vars upptäckare belönades med Nobelpriset i kemi år 2002, har 
revolutionerat proteomiken och medfört att bioinformatiken fått enormt stora möjligheter 
och stort fokus. Bioinformatiken, dvs. dataanalys och utveckling av medicinsk mjukvara, är 
idag en fundamentalt viktig del inom proteomiken. Här verkar MedicWave AB i den absoluta 
frontlinjen inom en nisch med enorma behov och stor utvecklingspotential.

Masspektrometriteknologin har möjliggjort för läkare och forskare att analysera kroppens 
proteiner och de aminosyror som de består utav. Detta erbjuder oss inom en inte allt för lång 
framtid helt nya metoder för att studera och upptäcka sjukdomar såsom olika typer av cancer 
i ett tidigt skede, sjukdomar som är svårupptäckta idag och orsakar många dödsfall.

”De sofistikerade biokemiska analyser man nu kan utföra var för 
några år sedan bara drömmar”

Brist på analysmjukvaror har kommit att bli en flaskhals vid utveckling av nya läkemedel 
eller vid sökandet efter viktiga proteiner, så kallade biomarkörer, med vars hjälp man kan 
diagnostisera sjukdomar som t.ex. cancer.

Tack vare att analysmetoderna (masspektrometritekniken) och datorprogrammen - såsom 
MedicWaves mjukvara - blivit riktigt kraftfulla, har analysmetoderna snabbt börjat sprida sig 
till laboratorier runt om i världen. Nya metoder för tidig diagnostik av olika cancerformer el-
ler andra aggressiva sjukdomar rapporterats i allt snabbare takt.
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Kärnkompetens

Bolagets kärnkompetens ligger inom:

•	 Utveckling av avancerade matematiska och maskinlärande algoritmer inom områdena 
bioinformatik, intelligenta system, statistik, neuronnätverk och data mining.

•	 Utveckling av medicinteknisk mjukvara för analys av proteiner, som ett viktigt steg i pro-
cessen att utveckla nya läkemedel.

•	 Global marknadsföring och försäljning av medicinska produkter och medicintekniska 
mjukvaror.

Affärsidé

Utveckling och försäljning av programvaror för analys av data från masspektrometriinstru-
ment.

Vision

Förbättra livskvalitet genom att erbjuda de bästa verktygen för forskning inom proteomik, 
läkemedelsutveckling och klinisk diagnostik.

Mål

Att vara den marknadsledande leverantören av programvaror för masspektrometriinstrument.



16

Styrelsen

Styrelsen består av Tobias Persson (ordförande), Karl Hillgård (VD), 
Michal Lysek (vice VD) och Cristian Hallin.

Tobias Persson

Tobias Persson är MedicWaves styrelseordförande och tillsammans 
med Michal Lysek en av bolagets grundare. Tobias har studerat vid 
Högskolan i Halmstad och är utbildad till teknologie magister i da-
torsystemteknik med inriktning mot intelligenta system (200 poäng). 
Tobias är också utbildat till högskoleingenjör/teknologie kandidat i 
datorsystemteknik (120 poäng), teknologie kandidat i informations- 
och kommunikationsteknologi (120 poäng) och högskoleingenjör/
teknologie kandidat i elektroteknik (120 poäng). Tobias har även ut-
bildning inom medicinteknik, matematik och mekatronik. MedicWave 
är Tobias andra bolag.

Tobias är MedicWaves styrelseordförande och tekniska chef.

Karl Hillgård

Karl Hillgård har läst ekonomi för entreprenörer vid Lunds Univer-
sitet 1995-1997. Karl har varit entreprenör i olika konstellationer se-
dan 1988 och har över 20 års erfarenhet av entreprenörskap. Karl är 
även delägare och grundare av det medicintekniska bolaget MedicPen 
AB.

Karl är MedicWaves VD.

Michal Lysek

Michal Lysek är, tillsammans med Tobias Persson, en av MedicWaves 
grundare. Michal har studerat vid Högskolan i Halmstad och är 
utbildad till teknologie magister i datorsystemteknik med inriktning 
mot intelligenta system (200 poäng), högskoleingenjör/teknologie 
kandidat i datorsystemteknik (120 poäng) samt teknologie kandi-
dat i elektroteknik (120 poäng). Michal har även utbildning inom 
medicinteknik, matematik och ekonomi. MedicWave är Michals andra 
bolag.

Michal är MedicWaves vice VD och produktchef.

Ledande befattningshavare
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Övriga befattningshavare

Artur Suchwalko

Artur Suchwalko erhöll sin doktorstitel år 2004 från Wroclaw Univer-
sity of Technology i Polen med specialisering inom optimal stokastisk 
kontroll. Artur har även specialiserat sig inom finansiell matematik 
och aktuariell teori. Arturs forskningsområden berör mestadels olika 
tekniker inom data mining och mönsterigenkänning. Han har publi-
cerat ett tjugotal olika artiklar då han arbetade vid universitet i Wro-
claw. Artiklarna har fokus på programmering, matematisk statistik 
och data mining. Sedan 1998 har Artur även arbetat vid Lukas Bank 
i Wroclaw som chef för den analytiska avdelningen med fokus på 
riskhantering och kvantifiering av underliggande risker. Mellan 2007-
2009 arbetade Artur som forskare och lärarassistent för Biomedical 
Engineering and Metrology vid Wroclaws tekniska universitet.
Artur är MedicWaves forskningschef.

Peter Larsson

Peter Larsson har lång erfarenhet att arbeta med ekonomi och 
försäljning på en internationell nivå. Peter har tidigare bland annat 
varit CEO för dryckesproducenten myGoodness S.A., CFO för det 
börsnoterade telekombolaget Freetel AB och har drivit en konsult/re-
visionsbyrå i Portugal senaste fyra åren.

Peter är MedicWaves ekonomichef.

Cristian Hallin

Cristian Hallin har varit entreprenör sedan 1987 och med framgång 
drivit företag tidigare. Cristian har arbetat som VD i National Plast 
AB sedan 1994 och som VD i VPAB mellan 1996-2001. Cristian grun-
dade 1999 det medicintekniska bolaget MedicPen AB. Cristian har i 
grunden en teknisk utbildning men han har även läst ekonomi och 
marknadsföring. Cristian sitter även med i Hälsoteknikalliansens sty-
relse sedan 2005.
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Bolagets produkter och 
användningsområden
Spectrolyze™

Bolagets huvudprodukt Spectrolyze™ (tidigare Medicwave Bioinformatics Suite™, MBS™) är 
en specialanpassad mjukvara för hantering av data från så kallade masspektrometriinstru-
ment. Dessa instrument bryter ner prover, såsom blod och vatten, på atomnivå och översät-
ter detta till data. Den totala utvecklingstiden (135 000 timmar) som hittills är nedlagd på 
utveckling, vilket motsvarar c:a  90 manår.

Forskare använder företrädesvis Spectrolyze™ vid studier av proteinskillnader hos cancersju-
ka människor. Om man upptäcker ett protein som en sjuk patient har mycket utav, men som 
inte förekommer så ofta hos friska människor, är det stor chans att man har upptäckt en ny 
biomarkör. Denna biomarkör kommer man så småningom att kunna använda för att detek-
tera cancersjukdomar vid klinisk diagnostik.

Vissa masspektrometriinstrumentet såsom SELDI kräver endast ett blodprov från en patient 
för att genomföra en proteinanalys, medan andra såsom MALDI eller LC-MS kräver ett biop-
siprov. Samtliga instrument används då forskare studerar proteinskillnader hos cancersjuka 
människor. Detta arbete är dock mycket tidskrävande och svårt om man inte har tillgång till 
en automatiserad mjukvara. Brist på analysmjukvaror är därför en stor flaskhals inom can-
cerforskning och utveckling av nya läkemedel. Senare års mjukvaruutveckling inom området 
bioinformatik har därför snabbt ändrat förutsättningarna för att bedriva biologisk, medicinsk 
och biokemisk forskning.
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MedicWaves produktsvit Spectrolyze™ är specifikt utvecklad för att analysera proteindata 
från LC-MS-, MALDI- och SELDI-masspektrometriinstrument.
Mjukvaran ersätter vad som idag innebär tidskrävande manuellt arbete och presenterar 
resultat snabbare och bättre än vad som hittills varit möjligt. Spectrolyze™ hjälper forskare 
att diagnostisera och i förlängningen bota många allvarliga sjukdomar tack vare programmets 
funktioner för biomarkörsdetektering.
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Detektion av biomarkörer

Den viktigaste tillämpningen för Spectrolyze™ är detektion av biomarkörer. En biomarkör 
är en biologisk indikator som lämnar information om en organisms biologiska tillstånd. Bio-
markörer tillhandahåller information om sjukdomars svar på behandlingar och i Spectro-
lyze™ upptäcks biomarkörer genom att man ser ändringar i masspektrometriexperiments 
proteinuppsättningar. Att hitta biomarkörer som kan påvisa olika stadier av en sjukdom eller 
hur en sjukdom reagerar på en behandling är en nyckelfråga för modern medicin. Då bio-
markörer kan bekräfta förekomsten av en sjukdom i blodprov eller andra kliniska prövningar 
har de också en viktig roll för läkemedelsindustrin. Biomarkörer måste genomgå en svår och 
tidskrävande valideringsprocess innan de fullt ut kan användas för medicinska tillämpningar, 
till vilka Spectrolyze™ också kan anpassas.

Som exempel på välkända biomarkörer som är proteiner kan nämnas:

•	 PSA, för detektering av prostatacancer.

•	 CA-125, för detektering av äggstockscancer.

•	 AFP, för screening av lever-, testikel-, och äggstockcancer.

•	 CA 15-3, som markör av bröstcancertumörer.

•	 CEA, som markör av tumörer som återkommit efter att ha opererats bort kirurgiskt.

Hastigheten som nya biomarkörer upptäcks med har ökat dramatiskt över det senaste decen-
niet tack vare utvecklingen av nya proteomiktekniker.

Slutligen är många olika sektorer involverade i biomarkörrelaterade aktiviteter; exempelvis 
akademisk forskning, företag som forskar på och utvecklar nya läkemedel, diagnostikföretag 
och statliga institutioner.
Sammanfattningsvis är därför biomarkörsdetektering ett vittomspännande, dynamiskt väx-
ande område med möjlighet att bli den mest inflytelserika tekniken inom området medicin och 
läkemedelsutveckling.
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Produktens utveckling under 2010

Produkten förbättrades kraftigt under 2010 och är nu mångdubbelt mer funktionell än den 
var tidigare.

Forskarsamarbeten

Under 2010 samarbetade MedicWave med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Spectro-
lyze™ förbättrades med flera nya analysmetoder för MALDI-data. Samarbetet ledde också till 
att företaget och produkten omnämndes i vetenskapliga publikationer vilket ger bra reklam.
MedicWave samarbetade även med en världskänd forskargrupp från Tyskland ledd av profes-
sor Knut Reinert och professor Oliver Kohlbacher. Det samarbetet har lett till att Spectro-
lyze™ kan hantera LC-MS-data på ett bättre sätt och programmet har förbättrats med for-
skargruppens kraftfulla algoritmer för analys av masspektrometridata.

Anpassning för framtidstekniker

LC-MS-tekniken är idag den bästa masspektrometritekniken på marknaden och det mesta 
tyder på att det är inom LC-MS framtiden för masspektrometri ligger. Ett växande intresse 
för den här tekniken har konstaterats genom kundkontakter och noggrann undersökning av 
publicerade vetenskapliga artiklar. Att i samråd med kunder och samarbetspartners förbät-
tra stödet Spectrolyze™ har för LC-MS-data har därför varit ett prioriterat område under det 
gångna året; något som lett till flera nya och av kunder eftertraktade avancerade analyser.

Spectrolyze™ kan läsa flera dataformat genererade direkt från masspektrometriinstrumenten 
utan att datafilerna behöver omvandlas, något flera konkurrerande program inte klarar. 
Detta tar bort ett extra tidsödande steg vid användningen av programmet.

Spectrolyze™ kan numera analysera LC-MS data, genomföra avancerade biomarköranalyser 
på dessa data, och därefter identifiera proteiner och peptider i analysresultaten. Detektion av 
biomarkörer är ett viktigt framtidsområde med stor kommersiell potential och identifiering av 
proteiner och peptider är viktigt för att verifiera funna biomarkörer.

Spectrolyze™ utvecklades även till att presentera resultat grafiskt i 3D och till att exportera 
resultat automatiskt i form av en omfattande rapport, vilket underlättar för kunder som ska 
dela resultat med andra eller publicera artiklar.
LC-MS-instrument producerar större och större mängder detaljerade data och Spectrolyze™ 
har anpassats för att dra nytta av det stöd för större datamängder som finns inbyggt i 64-bi-
tarsversioner av Microsoft Windows. Detta är något som många konkurrentprogram saknar.



Kort om Spectrolyze™ och dess algoritmer

Spectrolyze™ innehåller källkod som skulle uppta drygt 90 000 A4-sidor! Detta illustrerar hur 
oerhört komplexa beräkningar det är som ligger bakom varje algoritm och vilken arbetsinsats 
som ligger bakom Spectrolyze™ och andra program för masspektrometri.
En algoritm kan beskrivas som en systematisk procedur för hur man utför en beräkning eller 
löser ett problem. En algoritm kan i sin tur bestå av andra algoritmer för att skapa en mer 
komplex algoritm. När vi säger algoritm så menar vi en komplex matematisk metod som gör 
avancerade matematiska beräkningar på t.ex. proteindata.

Unikhet och styrka

Spectrolyze™ erbjuder

Kvalitetssäkring

Användarvänlighet

Reducerade kostnader och 
minskade investeringar

Tidsoptimering

Flexibilitet

Grafisk visualisering

Bred användarfunktionalitet

Kundnytta

Tydliga, pålitliga samt reproducerbara resultat.

Unikt grafiskt användargränssnitt som gör mjukvaran lätt 
att använda och ger överskådliga visuella presentationer.

Kunden kan betala per analys eller för de analyserna han 
väljer att göra. Kostnaden för mjukvaran blir därmed rörlig!

Möjligt att köra fler analyser på kortare tid (kan processa 
1GB data på 40 minuter). Analyser som tidigare tog flera 
dagar tar idag minuter att genomföra.

Justerbara parametrar: kunder kan påverka algoritmernas 
beräkningar och därmed deras resultat. Interaktion mellan 
olika delar av programsviten möjliggör nya och varierande 
kombinationer av analyser.

Ökar möjligheterna för snabbare publikationer. 

Mjukvaran kan användas till olika masspektrometriinstru-
ment.
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Arbetet med forskning och utveckling (FoU) leds av Michal Lysek, Tobias Persson och Artur 
Suchwalko. Forskning och utveckling har kommit att bli en verksamhet med vida interna-
tionella förgreningar.

Produktutveckling är och kommer att förbli MedicWaves mest affärskritiska process och har 
fram till nu svarat för den största delen av företagets operativa verksamhet. Projektet star-
tades av grundarna som själva bedrev forskning under sina omfattande högskolestudier och 
universitetsstudier. Ända sedan projektets start för mer än åtta år sedan har MedicWave haft 
en nära koppling till universitetsvärlden. Efterhand har nätverket bolagets FoU befunnit sig 
i vuxit både nationellt och internationellt. Att MedicWave lyckats knyta till sig hög forskn-
ingskompetens och nära samarbeten med universitet, högskolor och referenskliniker beror 
på att vi hittat en modell att arbeta efter, där vi utbyter erfarenheter och resultat med andra 
forskare. 

En stor del av bolagets produktutveckling sker i universitetsstaden Wroclaw i Polen. Wroclaw 
är med sina två stora och välrenommerade universitet Polens motsvarighet till ”Silicon Val-
ley”, ett stort centrum för IT-teknik, och utvecklare från Wroclaw söks av världsomspännande 
företag som Google och Facebook. Här har MedicWave sin största utvecklingsavdelning som 
fokuserar på utveckling av bolagets produkter och utför analyser på kunders data. Denna 
utvecklingsavdelning leds av MedicWaves forskningschef, teknologie doktor Artur Suchwalko. 
Som Arturs rådgivare har MedicWave teknologie doktor Adam Zagdanski, expert inom mul-
tivariat statistik och data mining, som även hjälper till med programmering och utveckling 
av våra produkters mest avancerade algoritmer. Övriga utvecklare i Wroclaw är doktorander 
med inriktning mot datorteknik/informatik eller biomedicinsk teknik med fokus på proteomik.

En av företagets styrkor är kopplingen till universitetsvärden. Det är genom att dessa samar-
beten utökats som produkten på ett mycket tideffektivt sätt kunnat färdigställas. I början när 
inte så många arbetade med produkten tog utvecklingen lång tid. I och med att fler forskare 
knutits till projektet har en metod för produktutveckling utarbetats som kortat tiden till fär-
diga program högst väsentligt. Forskarna MedicWave samarbetar med har specialkompetens 
inom algoritmutveckling och proteinforskning. Vi har utveckling som pågår och samarbete 
med forskare i Sverige, Polen, USA, Canada, Tyskland, England, Holland och Ryssland. Bola-
get släpper nya versioner av mjukvaran två gånger per år.

Forskning och Utveckling (FoU)

På kartan visas MedicWaves 
viktigaste samarbetspartners.
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För att förstå marknaden för MedicWaves produkter kommer en kort introduktion till varför 
proteinforskning är ett högintressant forskningsområde och proteinernas roll i biologin.

Proteinforskning

I alla levande organismer – bakterier, växter och djur – är det samma typer av stora moleky-
ler, makro-molekyler, som ansvarar för det vi kallar liv. Det som händer i cellerna styrs av 
nukleinsyror (som DNA) som kan kallas cellernas ”regissörer”, medan de olika proteinerna är 
cellernas ”huvudaktörer”. Varje protein har en biologisk funktion som kan variera med omgiv-
ningen, som t.ex. proteinet hemoglobin som transporterar syre till alla kroppens celler.

DNA och proteiner

När den genetiska koden, DNA-sekvensen, väl var kartlagd visade det sig att den inte gav så 
mycket information om exempelvis cancer och andra sjukdomar som man förväntade sig. Nu 
är förväntningarna högt ställda på proteomiken. DNA-sekvensen består av proteiner och den 
information man hoppades få ut av DNA-analyser men inte fick ut räknar man med finns i 
proteinerna. I takt med att fler och fler organismers genuppsättning kartläggs flyttas forskn-
ingsfronten snabbt framåt samtidigt som nya frågor föds: Hur kan det komma sig att män-
niskans ungefär 30 000 gener kodar för mer än en halv miljon olika sorters proteiner? Vad 
händer om en gen skadas eller saknas helt? Hur uppkommer sjukdomar såsom cancer, Alz-
heimer, multipel skleros och galna ko-sjukan? Kan den nya kemin användas för att snabbare 
diagnostisera och behandla de sjukdomar som idag hotar mänskligheten?

Marknadens storlek

Amerikanska National Cancer Institute, som spenderar 100 miljoner dollar på projekt inom 
klinisk proteomik, anser att masspektrometriteknikerna erbjuder nya möjligheter till att 
studera proteiner i jakt på nya biomarkörer.

Marknadsanalys och potential

Marknaden för MedicWaves produkter kan delas in i befintliga och potentiella delmarknader:

•	 Masspektrometri: 0,7 miljarder dollar 2006 och 1,4 miljarder dollar 2012.

•	 Bioinformatik: 1,4 miljarder dollar 2005 och 3 miljarder dollar 2010.

•	 Proteomik: 2,7 miljarder dollar 2008 och 6 miljarder 2010.

•	 Diagnostik: 5,5 miljarder dollar 2005 och 7,5 miljarder dollar 2010.

Enligt en rapport från Frost & Sullivan U.S. Life Science Mass Spectrometry Markets så var 
masspektrometrimarknaden värderad till 0,7 miljarder dollar år 2006 och är värderad till det 
dubbla år 2012.

Marknad
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Marknaden för bioinformatik omsatte 1,4 miljarder dollar år 2005. Enligt Bioinformatics 
Market Update (2006) är bioinformatikmarknaden stabil. Genetiken och proteomiken (forskn-
ing kring kroppens gener och proteiner) upptar 20 % av denna marknad. Denna rapport visar 
att marknaden växer med 16 % och kommer att uppnå en omsättning på 3 miljarder dollar år 
2010. Den största delen av marknaden ligger i USA, Europa och Japan.

Enligt en marknadsanalys utförd av Front Line Strategic Management Consulting uppgick 
marknaden för proteomik till 2,68 miljarder dollar år 2008. BioPerspectives har analyserat 
marknaden för sjukdomsdiagnostik och värderat dess omsättning till 5,5 miljarder dollar för 
2005 och beräknade att den steg till 7,5 miljarder dollar år 2010.

Vad gäller potentialen i olika länder så kan det konstateras att följande länder har störst po-
tential för MedicWave under de närmaste fem åren:

1. USA

2. Tyskland

3. Storbritannien

4. Frankrike

5. Italien

6. Danmark

På grund av utdragna registreringsförfaranden i Frankrike så kommer denna marknad först i 
fråga när både Tyskland och Storbritannien är avklarade, det vill säga inom 1–3 år.

Den tyska marknaden

I Tyskland finns det elva utnämnda och erkända centra för cancerforskning. Dessa centra 
finns i följande städer:

•	 Heidelberg
•	
•	 Berlin 
•	
•	 Essen
•	
•	 Tübingen
•	
•	 Hamburg
•	
•	 Erlangen

•	 München
•	
•	 Frankfurt
•	
•	 Dresden
•	
•	 Freiburg
•	
•	 Köln/Bonn

Genom samarbete med Svenska Exportrådet i Berlin har MedicWave kontaktat ett antal 
nyckelpersoner i Tyskland (Key Opinion Leader, KOL) för att skaffa bättre kunskap om den 
tyska marknaden. Vi kan konstatera att LC-MS- och MALDI-instrumenten är viktigare på 
den tyska marknaden än vad SELDI-instrumenten är.



Identifierade kunder (80 % av alla instrument i Tyskland)

Idag finns det cirka 300 instrument i Tyskland. Hittills har MedicWave identifierat var cirka 
80 % av dessa instrument finns (239 stycken), samt de potentiella kunder i Tyskland (214 
stycken) som arbetar med dessa instrument. Detta skapar en god möjlighet att nå ut till och 
presentera Spectrolyze™ för de flesta masspektrometrianvändare i Tyskland.

Tabellen nedan visar de kunder vi redan kartlagt, där vet vi vika instrument det är fråga om, 
var de finns och vem som är ansvarig. Det kan noteras att Danmark har fler instrument än 
Sverige. Inom två år skall bolaget ha byggt upp en försäljningsavdelning som har kapacitet att 
bearbeta dessa kunder.

Land

Danmark

Frankrike

Holland

Italien

Norge

Spanien

Storbritannien

Sverige

Tyskland

USA

Totalt

Kunder

48

56

40

12

7

42

123

36

214

199

777

universitet

14

12

9

4

5

17

70

13

100

89

333

Sjukhus

4

9

2

0

2

15

17

13

16

5

83

LC-MS

6

37

0

0

0

20

30

0

55

0

148

MALDI

34

4

6

4

2

26

89

23

157

50

395

SELDI

2

11

6

5

4

5

26

31

27

102

219

Förklaring till tabellen: 
Tabellen visar information från MedicWaves kunddatabas. I Tyskland har 214 kunder iden-
tifierats. Dessa finns bland 100 universitet och 16 sjukhus. De innehar totalt 157 MALDI-, 27 
SELDI-, och 55 LC-MS-instrument. Vissa kunder har även mer än ett instrument.
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Konkurrensanalys

Det finns ett relativt stort antal mjukvaruföretag som utvecklar mjukvaror för analys av 
gensekvenser, DNA och proteiner, men deras mjukvaror klarar idag endast av att göra en-
klare analyser. Självklart ser vi läkemedelsbolag som AstraZeneca och Pfizer som indirekta 
möjliga konkurrenter, då de själva äger olika masspektrometriinstrument och har resurser att 
utveckla mjukvaror av samma karaktär som de som vi har utvecklat. Samtidigt har exempel-
vis de båda ovan nämnda bolagen visat intresse för MedicWaves programvara.

Tillsvidare ser vi läkemedelsbolagen som potentiella kunder. Anledningen till att det är svårt 
att bedöma läkemedelsbolagen ur ett marknadsperspektiv är att läkemedelsbranschen kän-
netecknas av långa ledtider.

Spectrolyze™ är en överlägsen programvara för bland annat biomarköridentifiering. Dessu-
tom är Spectrolyze™ kompatibel med data från de flesta instrumenttillverkarna som Bruker 
och Waters, vilket är en funktionalitet som många andra saknar eftersom de endast är knutna 
till en tillverkare. Priset för Spectrolyze™ ligger väl positionerat jämfört med konkurrenterna.

Diagrammet visar hur Spectrolyze™ prestan-
da (gradering 1–5 på x-axeln) för multivariat-
statistik för biomarköridentifiering är jämfört 
med de viktigaste konkurrenterna.

Diagrammet visar hur Spec-
trolyze™ ligger jämfört med de 
viktigaste konkurrenterna då 
användarvänlighet och andra 
funktionaliteter summeras med 
multivariatstatistik för bio-
marköridentifiering. Graderingen 
är 1–5 och y-axeln visar summan 
av dessa tre variabler. X-axeln 
visar prisnivån för Spectrolyze™ 
jämfört med de viktigaste konkur-
renterna.
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Konkurrenter

Konkurrenter kan delas in i följande kategorier:

1.	 Generell – kan appliceras inom flera områden och är inte specialanpassad för analys av 
data från masspektrometriinstrument.

2.	 Dedikerad – enbart för analys av data från masspektrometriinstrument.

3.	 Kommersiell – licenskostnad anpassad till mjukvarans funktionalitet.

4.	 Fri mjukvara – kan laddas ner utan kostnad från internet men saknar kommersiell sup-
port och är i regel mer begränsade i funktionalitet eller mycket mer svåranvända. Ofta 
saknas grafiska gränssnitt som vanliga program har. Många fria mjukvaror kräver profes-
sionell kunskap i datorprogrammering och dataanalys.

Det kan noteras att en tidigare konkurrent ägt av Merck, Rosetta Biosoftware Technologies, 
köptes upp av Microsoft i juni 2009 för att integreras i Amalga Life Sciences Platform. Köpe-
summan är hemlig men Merck köpte bolaget 2001 för 630 miljoner USD.

R (fri mjukvara, generell)

R är ett kraftfullt ingenjörsverktyg som är fritt att använda. R är ett av de bästa verktygen för 
statistisk dataanalys. Det är inte användarvänligt. R är ett verktyg för generell användning 
men innehåller flera bibliotek som stöder analys av masspektrometridata. Det kan användas 
för masspektrometrianalyser men kräver professionell kunskap i datorprogrammering och 
dataanalys, vilket gör det extremet svårt att använda.

SIMCA-P+ (kommersiell, generell)

SIMCA-P+ ägs av Umetrics och används främst för statistisk analys av multivariat data. 
Programmet används för analys av masspektrometridata men är inte skräddarsytt för mass-
pektrometri och kräver anpassningar innan masspektrometridata kan analyseras. SIMCA-P+ 
hanterar inte formaten för masspektrometridata.

ProteoIQ (kommersiell, dedikerad)

ProteoIQ ägs av NuSept och är ett avancerat verktyg för jämförande och kvantitativ proteom-
ik. Programmet använder Mascot och X! Tandem för proteinidentifiering och innehåller också 
grundläggande statistiska analyser för proteinidentifiering och gruppjämförelser. ProteoIQ 
stöder också ”label free” och ”isobaric tag”-baserad kvantifiering. Proteom kan visualiseras på 
olika sätt och analysresultat kan delas ut av användaren.

Matlab (kommersiell, generell)

Matlab ägs av Mathworks och är ett kraftfullt ingenjörsverktyg som också kan användas för 
masspektrometri. Det finns tillägg (exempelvis ”Bioinformatics Toolbox”) som ger stöd för an-
alysdata från masspektrometriinstrument och inläsning av masspektrometridata (dock enbart 
från filer i öppna, icke-proprietära format). Programmet kräver professionell kunskap i dator-
programmering och dataanalys, vilket gör det extremet svårt att använda.
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Scaffold (kommersiell, dedikerad)

Scaffold ägs av Proteome Software och används huvudsakligen för kvantifiering och pro-
teinidentifiering. Det har en del användbara funktioner för visualisering och publicering av 
resultat. Programmet utför ”isobaric tag”-kvantifiering av proteiner. Proteinidentifiering görs 
med hjälp av Mascot, Sequest, X! Tandem och Phenyx och valideras med statistiska metoder. 
Scaffold hjälper användare dela data och analysresultat med kollegor.

OmicsHub (kommersiell, dedikerad)

OmicsHub ägs av Integromics och utför kvalitativ och kvantitativ analys av masspektrom-
etridata. Det innehåller också en proteintoppdetektor för proteinidentifiering som är relativt 
enkel att använda. OmicsHub kräver bara en webbläsare för att köras och stöder komplexa

dataformat från olika masspektrometriinstrument.

Progenesis (kommersiell, dedikerad)

Progenesis ägs av Nonlinear och är en stark konkurrent till Spectrolyze™. Det utför ”pre-pro-
cessing” av data, ”label-free” kvantifiering, enkla statistiska analyser och proteinidentifiering. 
Progenesis är också kompatibelt med data från de flesta instrument från Thermo, Bruker, Wa-
ters och Agilent. Progenesis är uppdelat i tre program (moduler) ansvariga för LC-MS-, GE-
2D- respektive MALDI-data. LC-MS-modulen fokuserar på ”label-free” kvantifiering medan 
MALDI-modulens huvudmål är tillförlitlig biomarkördetektion. Progenesis är användarvän-
ligt och refereras till i vetenskapliga publikationer, men innehåller inte avancerade multivar-
iata metoder för statistisk dataanalys.

Mascot (kommersiell, dedikerad)

Mascot ägs av Matrix Science och är den mest välrenommerade produkten på marknaden. 
Den används enbart för proteinidentifiering. Spectrolyze™ kopplas samman med flera protein-
identifieringsverktyg, däribland Mascot och X! Tandem, så det kan betraktas som ett komple-
ment snarare än en konkurrent. Mascot stöder både proteinidentifiering baserat på ”peptide 
mass fingerprint” (för MALDI-instrument) och proteinidentifiering från MS/MS-spektra. Det 
stöder data från alla viktiga masspektrometriinstrument.

Trans-Proteomic Pipeline (TPP) (fri mjukvara, dedikerad)

Trans-Proteomic Pipeline (TPP) utvecklas vid Seattle Proteome Center, Institute for Systems 
Biology, av en forskargrupp ledd av professor Ruedi Aebersold. TPP är en serie verktyg med 
öppen källkod för analys av MS/MS-proteomikdata. Mjukvaran är tillgänglig utan kostnad 
och dess komponenter inkluderas också i andra program, både kommersiella och icke-kom-
mersiella. Det består av verktyg för ”pre-processing” av data, visualisering av data, tilldelning 
och validering av proteinidentifikationssannolikheter, proteinkvantifiering och LC-MS-analys. 
TPP hanterar många öppna masspektrometridataformat liksom de ledande masspektrometri-
tillverkarnas format. Mjukvaran stöder för närvarande Sequest, Mascot, ProbID, X! Tandem 
och Phenyx för proteinidentifiering. TPP stöder inte multivariatstatistisk analys av masspek-
trometridata.
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ProteoWizard (fri mjukvara, dedikerad)

ProteoWizard är sammansatt av kostnadsfria mjukvarubibliotek och enkla program för analys 
av proteomikdata. ProteoWizard har öppen källkod och finns för flera plattformar. Biblioteken 
erbjuder färdiga ramverk som förenklar och standardiserar inläsning av data och utför van-
liga kemiska beräkningar och LC-MS-analyser på dataset. Det kan användas både i akad-
emiska och kommersiella projekt. Mjukvaran stöder alla ledande masspektrometriinstrument-
tillverkares dataformat och innehåller moduler för beräkning av kromatogram på utvalda 
joner, skapande av pseudo-2D-gel-bilder, hantering av kemiska formler, peptidberäkningar 
och ”isotope envelopes”. Det är inte ett lättanvänt verktyg. Det kräver professionell kunskap 
inom programmering för att utföra mer avancerade uppgifter. ProteoWizard är inte en direkt-
konkurrent till Spectrolyze™.
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Försäljningsstrategi

MedicWaves mjukvaror levererar reproducerbara resultat till användarna, som hittills är 
främst forskningsinstitut och universitetssjukhus. För att validera mjukvaran har ett stort 
antal analyser gjorts med mycket goda resultat.
Reproducerbarhet av analysresultat är utan tvekan det största problemet som proteinforsk-
ningen dras med idag. De befintliga mjukvarorna ute på marknaden levererar inte resultat 
som är tillräckligt stabila. Bara det faktum att MedicWave har underlag som validerar repro-
ducerbarheten i analysresultaten gör att bolaget har ett bra säljargument för att uppnå en 
stark position på marknaden.

Positionering

Dagens tillverkare av analysmjukvara för masspektrometri positionerar ofta sin mjukvara 
mot specifika analysmetoder och instrument. MedicWave har genom lång forskning och strat-
egiska forskningssamarbeten positionerat sig mot analyser av proteindata från LC-MS-, MAL-
DI- och SELDI-instrument. Med mindre modifieringar är MedicWaves algoritmer tillämpliga 
på analys av DNA-sekvenser. Därmed kommer MedicWaves mjukvara att täcka behoven för 
mer än 80 % av marknaden. Analyskvalitet samt snabbhet vid analyser är viktiga konkur-
rensfördelar för MedicWave.

Produktmix

Genom att erbjuda en produktsvit bestående av en serie olika moduluppbyggda mjukva-
ror (program) skapas en diversifiering och en potential till merförsäljning. Att leverera ett 
moduluppbyggt programpaket där kunden väljer vad han vill köpa ger en ökad aktivitet mot 
kunden. Försäljning och marknadsföring av produkterna kommer att ske genom att trycka på 
lång forskning, överlägsen kvalitet, funktionalitet och snabbhet i genomförandet av analyser.

Försäljningsmodell

Bolagets produkter kommer under de kommande åren i första hand att användas av forskn-
ingsinstitut, läkemedelsföretag och bioteknikföretag. Eftersom vi är både specialister inom 
dataanalyser och mjukvaruutveckling så identifierar vi två direkta sätt där vi kan skapa 
intäkter: Att sälja programlicenser och att sälja analystjänster.
När vi vänder oss mot forskningsinstitut och läkemedelsföretag så kommer vi att direkt vända 
oss till den enskilde forskaren eller den person som arbetar med analys av proteiner eller bio-
markörer. Vi kommer initialt att i egen regi besöka kunderna och demonstrera mjukvaran och 
samtidigt erbjuda kunden en demoversion av vår mjukvara för provtestning. Marknaderna för 
proteomik och bioinformatik kommer att prioriteras under 2011 och 2012.

Försäljning och marknadsföring
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Kommersialisering av produkterna

MedicWaves mål är att bygga upp ett samarbete med en eller flera globala partners kring 
försäljning, distribution och marknadsföring. Ett sådant partnerskap innebär att MedicWave 
optimerar försäljningen trots egna begränsade resurser, och når en väsentligt högre försäljn-
ingsvolym än bolaget skulle uppnå på egen hand. Prognoserna i detta memorandum bygger 
enbart på egna försäljningsinsatser. För att attrahera en sådan partner och erhålla fördelakti-
ga samarbetsvillkor är det viktigt att bolaget har referenser från nöjda kunder, blir omnämnt 
i vetenskapliga publikationer (vilket redan förekommit) och har finansiell styrka.

Inledningsvis har MedicWave därför börjat sälja direkt till slutkund. Fokus för Bolagets 
marknadsförings och försäljningsstrategi har under den inledande fasen varit att identifiera 
kunder som vi bedömer har korta beslutsvägar i sina organisationer. Naturligtvis tar vi också 
tillvara på kunder som bolaget kan komma i kontakt med via våra partnersamarbeten. De 
kunder som bolaget själv vänder sig till har ansetts behöva vara geografiskt samlade för att 
försäljningen skall kunna bedrivas kostnads- och tidseffektivt. De kundsegment som bolaget 
initialt identifierat som mest intressanta är LC-MS-, MALDI- och SELDI-användare i de nord-
iska länderna, Tyskland, Storbritannien samt Frankrike. Vår målsättning är att med hjälp av 
avtal med en eller flera större marknadsaktörer lansera MedicWaves produkter till masspek-
trometrianvändare globalt.

Initialt kommer säljinsatserna att rikta sig mot kunder som består av ett tjugotal särskilt 
utvalda stora institut och företag som använder LC-MS-, MALDI- och SELDI-teknikerna i for-
skningsändamål. Dessa institut är vart och ett av dem innehavare av flera masspektrometri-
instrument. Dessa har ofta en utvecklingsavdelning för utprovning av ny teknologi, exempel-
vis mjukvara och en produktionsavdelning/forskningsavdelning.

Under en kortare tid erbjuder MedicWave kunderna att prova mjukvaran kostnadsfritt.
MedicWave har på egen hand och tillsammans med Svenska Exportrådet i Berlin identifierat 
och sammanställt kontaktinformation till drygt 80 % av alla innehavare av masspektrometri-
instrument i Tyskland. I samråd med exportrådet i Berlin har en aktionsplan utarbetats för 
att metodiskt ta sig an den tyska marknaden.

Förhoppningen är att de ovan beskrivna marknadsaktiviteterna, i kombination med de samtal 
som är inledda med instrumenttillverkare, skall leda till att bolaget kommer i gång med 
försäljning av sina produkter på den internationella marknaden. Detta i en större omfattning 
än vad bolagets resurser tillåter i nuläget. De instrumenttillverkare som MedicWave dis-
kuterar med är intresserade av att tillhandahålla bra analysmjukvaror till sina instrument 
och åt sina kunder. En sådan partner kan snabbt och effektivt nå ut på världsmarknaden då 
de redan har alla kundkontakterna.
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Potentiella kunder

MedicWave har ett stort antal potentiella kunder, som har visat intresse för produkten och 
är i slutfasen för att fatta beslut om att teckna avtal. Vi räknar med att sälja ytterligare 12 
licensrättigheter under Q3 2011 till ett värde av c:a 800 000 SEK och vidare 4–5 licenser per 
månad under 2012 till ett sammanlagt värde av c:a 8 MSEK.

Exempel på företag som är i ett sent utvärderingsskede av Spectrolyze™:

•	 University of Birmingham
•	
•	 University of Oslo 
•	
•	 Göteborgs universitet
•	
•	 University of Münster
•	
•	 Cambridge Institute for Medical Research
•	
•	 Max-Planck Institute, Tyskland
•	
•	 University of Rome “Tor Vergata”
•	
•	 Abbott
•	
•	 AstraZeneca
•	
•	 Harvard
•	
•	 Cancer Research UK Clinical Centre

Befintliga kunder

Bland annat följande kunder har tecknat licensavtal med bolaget:

•	 Karolinska Institutet
•	
•	 Public Utilities Board, Singapore
•	
•	 Université de Genève
•	
•	 University of Münster
•	
•	 Uppsala universitet
•	
•	 Linköping universitet
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Samarbete med olika partners

För närvarande har MedicWave ett fördjupat samarbete med bland annat Karolinska In-
stitutet i Stockholm med professor Roman Zubarev och dennes forskargrupp, Sahlgrenska 
Universitetssjukhus i Göteborg med professor Kaj Blennow och dennes forskargrupp, Freie 
Universität Berlin med professor Knut Reinert och dennes forskargrupp, Eberhard-Karls-
Universität Tübingen med professor Oliver Kohlbacher och dennes forskargrupp, samt med 
ett antal olika forskargrupper från England, Holland, Frankrike, Polen, Danmark, Tyskland, 
Ryssland och USA.

Utmärkelser och uppmärksamhet

MedicWave har hittills erhållit ungefär 550 000 kronor i stipendier vid olika tillfällen för att 
kunna arbeta vidare med produktutvecklingen fram till dess bolaget bildades och kapitalis-
erades. Följande organisationer har stött och belönat grundarna med stipendier:

•	 VIMM I-stipendium från Innovationsbron Väst AB.
•	
•	 Region Hallands utvecklingsstipendium.
•	
•	 Sparbanksstiftelsen Kronans stipendium.
•	
•	 Thure-bidrag från högskolan i Halmstad och Näringslivsservice.
•	
•	 Smarta Pengar från BDO och Svenskt Näringsliv.
•	
•	 Espira-stipendium från Espira Tillväxt Cup.
•	
•	 Bidrag från ALMI Företagspartner.
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”Vårt mål är att vara den marknadsledande leverantören av 
programvaror för masspektrometriinstrument”

Enligt presenterade marknadsanalyser av välrenommerade källor (se avsnittet Marknad) 
kommer marknaden för proteomiklösningar att fortsätta att öka. MedicWaves produkter lig-
ger tekniskt långt framme och är rätt positionerade för att nå försäljningsframgångar i de 
marknadssegment där bolaget verkar, framför allt inom de strategiskt viktiga analysområde-
na för LC-MS och MALDI.

Mjukvaruutveckling karakteriseras av höga utvecklingskostnader, men när kostnaderna är 
betalade är produktionskostnaden per såld licens låg och täckningsbidraget per licens högt!

Vår prognos är att MedicWave AB omsätter c:a 8 MSEK under 2012 med en marginal översti-
gande 25 % och att vi kommer att nå break-even 2013. Vi räknar därefter med en exponentiell 
tillväxt, både i omsättning och i marknadsandelar. Vi ser även att mjukvara för angränsande 
analysområden utvecklas och/eller förvärvas in från de forskningssamarbeten där bolaget in-
går. Vårt mål är att som hittills själva äga alla rättigheter avseende våra produkter, vilket ger 
bolaget ett bra utgångsläge i förhandlingar.

I Sverige samarbetar bolaget med bland annat kända forskargrupper från Uppsala univer-
sitet, Karolinska Institutet och Sahlgrenska Universitetssjukhus, för att kontinuerligt verifi-
era programvarans funktionalitet och duglighet i forskarvärdens ständigt växande och än-
drade behov.

Mål och framtid
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Kommande projekt mot klinisk sjukdomsdiagnostik

Sjukdomsdiagnostik i ett tidigt stadium är nyckeln till framgångsrik sjukdomsbehandling. En 
cancersjukdom kan botas enkelt om tumören upptäckts tidigt, så att den kan behandlas i tid 
och sedan tas bort. Men för att tidig sjukdomsdiagnostik skall kunna bli möjlig, måste man 
först hitta tillförlitliga molekyler (proteiner), så kallade biomarkörer, som visar på sjukdomen. 
Med hjälp av dessa biomarkörer kan sjukdomsdiagnostik bli möjlig.
Det krävs innovativa metoder för att hitta tillförlitliga biomarkörer för bättre och säkrare 
sjukdomsdiagnostik. I samarbete med professor Roman Zubarev, en världsledande forskare 
inom området verksam vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet, har en ny teknik 
vid namn Pathway-Search-Engine (PSE) utvecklats. Med hjälp av PSE har professor Zubarev 
lyckats utöka sökandet efter nya biomarkörer genom att applicera nya söktekniker direkt 
på kroppens biologiska processer, så kallade ”pathways”. Denna metod kallas för ”Pathway 
Analysis” (PA). MedicWave är ensamt om att ha validerade program för PA-analyser med 
algoritmer utvecklade av professor Zubarev och hans forskargrupp, något som instrumenttill-
verkare har uppmärksammat och intresserar sig för.
Av MedicWaves samtliga projekt och produkter så är detta projekt det som ligger närmast i 
tiden att användas som instrument vid sjukdomsdiagnostik. Detta projekt har bedömts vara 
det som har störst möjlighet att nå klinisk användning och med detta kommer MedicWave att 
kunna lansera sin första produkt för sjukdomsdiagnostik. Denna marknad är värd miljarder. 
Intäktsmässigt kommer detta i framtiden att vara den mest betydelsefulla produkten för bola-
get.
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Finansiell översikt

Rörelsens Nettoomsättning   13 720 43 400 42 500
   
Varukostnad     0  -1 311  -9 442
Övriga externa kostnader    -1 254 956 -537 135 -523 126
Personalkostnader     -825 497 -106 260 -163 530
Avskrivningar enligt plan    -32 047 -19 286 -19 286
Summa externa kostnader*   -2 080 453 -644 706 -696 098
Rörelseresultat     -2 098 780 -620 592 -672 884
   
Finansiella poster   
Resultat från andelar i koncernbolag   
Ränteintäkter       746   1 021
Räntekostnader     -191 591 -131 583 -26 565
Finansiellt netto     -191 591 -130 837 -25 544
Resultat efter finansiella poster   -2 290 371 -751 429 -698 428
   
Avsättning till periodiseringsfond   
Återföring periodiseringsfond   
Resultat före skatt     -2 290 371 -751 429 -698 428
Övrig skatt   
Redovisat resultat     -2 290 371 -751 429 -698 428

*Avskrivningar inte inkluderat

2009-2010
(2009-07-01 -
2010-06-03)

2008-2009
(2008-07-01 -
2009-06-03)

2007-2008
(2007-07-01 -
2008-06-03)

       2011  2012  2013
   
TOTALA FÖRSÄLJNING   2 600  7 700  18 500
FoU (forskning och utveckling   -640  -1 280  -2 300
Personalkostnader     -4 200  -7 900  -14 000

RESULTAT EFTER SKATT   -2 240  -1 480  -2 200

Budget SEK Tusen

Budget SEK Tusen
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Anläggningstillgångar   
   
Immateriella anläggningstillgångar  4 070 771 2 917 591 1 983 097
(FoU)
Materiella anläggningstillgångar  121 020 46 119 65 405
Summa anläggningstillgångar   4 191 791 2 963 710 2 048 502
Rörelseresultat     -2 098 780 -620 592 -672 884
   
Omsättningstillgångar  
Övriga fordringar     35 319 88 472 52 472
Likvida medel     -125 450 126 170 197 879
Summa omsättningstillgångar  -90 131 214 651 250 351
   
Summa tillgångar    4 101 660 3 178 361 2 298 853  

Eget kapital
   
Bundet eget kapital    
Aktiekapital      -723 748 -575 500 -575 500
Fritt eget kapital   
Pågående emission     401 504
Balanserat resultat    26 190 -840 111 250 961
Överkursfond     -3 706 198   -1 789 500
Aktieägartillskott     -114 872
Årets resultat     2 290 371 751 429 698 428
Summa fritt eget kapital   -1 103 005 -88 682 -840 111

Summa eget kapital    -1 826 753 -664 182 -1 415 611

Långfristiga skulder    -2 187 164 -2 409 954 -850 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder    -10 235 -5 685  -15 753
Övriga skulder     -77 083 -98 540 -17 489
Summa kortfristiga skulder   -87 319 -104 225 -33 242

Summa eget kapital och skulder  -4 101 236 -3 178 361 -2 298 853  

2010-06-03) 2009-06-03) 2008-06-03)Budget SEK Tusen
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Händelse Kvotvärde
Ökning av 

aktier
Ökning av 

aktiekapital

2005 Bildande
2006 Split
2007 Nyemission
2008 Fondemission
2009 Split
2009 Nyemission
2011 Nyemission, preliminär.

        Totalt

 

1 000
999 000
151 000

0
10 359 000

0
2 964 958

18 093 697

 

100 000
0

15 100
460 400

0
148 248
180 937
904 685

 

100
0,10
0,10
0,05
0,05
0,05
0,05

 

Aktiekapitalets utveckling

Procent

27,29 %
30,74 %
7,25 %
3,80 %
30,92 %
100,00 %

Antal aktier

3 950 000
4 450 000
1 050 000

550 000
4 474 958

14 474 958

Aktieägare

Michal Lysek
Tobias Persson
Nordica Life
Cristian Hallin
Övriga aktieägare
     Totalt

Efter emissionen 2009
Aktieägare

Procent

19,07 %
21,00 %
11,33 %
3,04 %
25,56%
20,00%

100,00 %

Antal aktier

3 450 000
3 800 000
2 050 000

550 000
4 624 958
3 618 739

14 474 958

Aktieägare

Michal Lysek
Tobias Persson
Nordica Life
Cristian Hallin
Övriga aktieägare
Nya aktieägare 2011, 
Preliminär
       Totalt

Efter emissionen 2011

Nya aktieägare 2011
Antal nya aktier 2011
Emissionskurs SEK
Värdering före emission
Värdering efter emission

20,00 %
3 618 739

1:50
21 712 437
27 140 546
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Följande sammanfattning syftar till att ge en övergripande information om beskattning av 
kapitalinkomster för privatpersoner som är obegränsat skatteskyldiga i Sverige.
Sammanfattningen är inte ämnad att behandla alla skattekonsekvenser som kan uppkomma 
med anledning av erbjudandet i detta memorandum.
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer och dödsbon. Kapitalvin-
ster på svenska marknadsnoterade aktier beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital. Up-
pkommer kapitalförlust beaktas hela förlusten förutsatt att den kan kvittas mot kapitalvinst 
på aktier och andra aktiebeskattade värdepapper. I andra fall görs ett avdrag på 70 % av 
förlusten i inkomstslaget kapital.
Avdraget måste utnyttjas samma år som förlusten uppkommit. Uppkommer underskott 
i inkomstslaget kapital beviljas reduktion från skatten av tjänst, näringsverksamhet och 
fastighet med 30 % av underskottet upp till 100 000 och däröver 21 %. För personer hem-
mahörande i Sverige beskattas utdelningen på svenska marknadsnoterade aktier med 30 % i 
inkomstslagets kapital. Den preliminära skatten innehålls normalt av VPC eller förvaltare.
För aktieägare bosatta i utlandet gäller kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30 %.
För aktiebolag och juridiska personer gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst 
av näringsverksamheten. Skattesatsen är för närvarande 28 %. Avdrag för kapitalförlust vid 
avyttring av aktier som innehas som kapitalplacering får dras av endast mot kapitalvinster 
vid avyttringar och andra delägarrätter. Kvarstående kapitalförlust får kvittas mot mots-
varande kapitalvinster under senare år. För näringsbetingade andelar gäller särskilda regler.

Skattefrågor i Sverige
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Bolagsordning

Antagen vid årsstämman den 27 december 2010 och 
trädd i kraft den 1 januari 2011.

§ 1 Firma

Bolagets firma är MedicWave AB (publ). Bolaget är 
publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Halmstad.

§ 3 Föremål för företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt erbjuda mjukvara 
utvecklad för medicinska analyser eller annan förenlig 
verksamhet i vid mening.

§ 4 Aktiekapital och antalet aktier

Aktiekapitalet skall utgöras av lägst 500 000 svenska 
kronor och högst 2 000 000 svenska kronor.
Antal aktier skall vara lägst 10 000 000 aktier och 
högst 40 000 000 aktier.

§ 5 Styrelse

Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av 
lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av 
lägst tre och högst nio ledamöter med högst tre sup-
pleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen 
på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av 
nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 6 Aktieslag

Aktier skall kunna utges av ett slag. En aktie medför 
en röst.

§ 7 Revisorer

Bolagsstämman utser en eller två revisorer med högst 
två suppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonser-
ing i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets 
webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information 
om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 9 Aktieägares och biträdes rätt att delta i 
bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid 
bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift el-
ler annan framställning av hela aktieboken avseende 
förhållandena fem var-dagar före stämman, dels göra 
anmälan till bolaget senast kl. 12:00 den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte 
vara söndag, annan allmän helgdag, lör-dag, midsom-
marafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 

tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt 
aktieägare får medföras endast om aktieägaren till 
bolaget anmäler det på sätt nu anfört samt därvid 
anger antalet biträden, ett eller två, som skall deltaga i 
bolagsstämman. 

§ 10 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.  Godkännande av dagordning.

4.  Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sam-
mankallad.

6.  Framläggande av årsredovisningen och revi-
sionsberättelsen.

7.  Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen och balan-
sräkningen;

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verk-
ställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet 
revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registre-
rade revisionsbolag.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och, i 
förekommande fall, revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesup-
pleanter samt, i förekommande fall, revisorer och 
revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisions-
bolag.

11.  Annat ärende, som ankommer på stämman 
enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara brutet, och omfattar 
verksamhetsåret första juli till sista juni påföljande 
kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämn-
ingsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument.



42

Villkor och anvisningar

Inbjudan till teckning i företrädesemission

Härmed inbjuds aktieägarna i MedicWave AB (publ) (nedan ”MedicWave” eller ”bolaget”), 
i enlighet med villkoren i detta memorandum, att för fyra (4) per avstämningsdagen den 
14 mars 2011 innehavda aktier i MedicWave AB (publ), teckna en (1) nyemitterad aktie till 
kursen 1:50 kronor per aktie. 

Emissionen, omfattande en företrädesemission av högst 3 618 739 aktier, har beslutats av sty-
relsen den 7 mars 2011, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 december 2010 . 
En fulltecknad emission kommer att inbringa bolaget 5 428 108:50 kronor före emissionskost-
nader.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 14 mars 2011 är aktieägare i MedicWave äger 
företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i relation till tidigare innehav. 

Teckningsrätter

Aktieägare i bolaget erhåller för varje (1) innehavd aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra 
(4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1:50 kronor per aktie. Courtage utgår ej.  

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) för rätt till deltagande i emis-
sionen är den 14 mars 2011.

Teckningstid

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 16 
mars 2011 till och med den 6 april 2011. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckn-
ingsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från 
respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter

Ingen organiserad handel i teckningsrätter kommer att ske.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar 
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Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 14 mars 2011 är 
registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller memorandum, 
förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel 
samt anmälningssedel för teckning utan företräde. Memorandumet kommer att finnas till-
gängligt på bolagets hemsida samt Aqurat Fondkommissions hemsida för nerladdning. I det 
fall memorandumet önskas skickat i utskrivet format erhålls det från bolaget på begäran. Den 
som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare 
med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar 
registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i MedicWave är förvaltarregistrerade hos bank eller annan 
förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller information. Teckning och betalning skall 
istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 
6 april 2011. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalning-
savi som bifogas emissionsredovisningen, eller med den inbetalningsavi som är fogad till den 
särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ: 

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi 
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall 
endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant 
betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. 

2) Särskild anmälningssedel 
I de fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsre-
dovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, 
skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant 
betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som ut-
nyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker på 
annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin skall anmälningssedelns nummer anges 
som referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. 

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission på nedanstående tel-
efonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt 
nedan och vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan 16:00 den 6 april 2011. 

MedicWave AB
c/o Aqurat Fondkommission AB 
Box 3297
103 65 Stockholm
Fax: 08-544 987 59
Telefon: 08-544 987 55
E-post: info@aqurat.se
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Teckning utan företrädesrätt

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt skall sty-
relsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. 
Därvid skall vid överteckning tilldelning i första hand ske till bolagets aktieägare per avs-
tämningsdagen den 14 mars 2011 i förhållande till det antal aktier de då ägde (sekundär 
företrädesrätt) och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till anmält antal tecknade 
aktier. 

Anmälan om att förvärva aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln ”Teckn-
ing utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ner från www.aqurat.se. Anmälnings-
sedeln skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast kl. 16:00 den 6 april 2011. Vid 
åberopande av sekundär företrädesrätt skall uppgift om innehav per avstämningsdagen anges 
på anmälningssedeln. Anmälan är bindande. 

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter meddelas genom utskick av 
avräkningsnota. Betalning skall ske till bankgiro enligt instruktioner på avräkningsnotan. 
Någon avi skickas ej ut till de som inte erhållit någon tilldelning.

Styrelsen har bemyndigande att vid överteckning emittera ytterligare 2 381 261 aktier.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zee-
land, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan 
vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och 
betalning. 

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt in-
nebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse 
på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade 
aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsver-
ket. 

Handel i BTA

Ingen organiserad handel i BTA kommer att ske. 

Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under slutet av april 
månad 2011, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. 

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och 
med innevarande räkenskapsår.
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Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer bolaget att offentliggöra utfallet av 
emissionen. Offentliggörande kommer att publiceras på bolagets hemsida. 

Förlängning av erbjudandet

Styrelsen i bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden för erbjudandet. 

Handel i aktien

Aktierna i MedicWave är inte upptagna för handel på någon officiell lista. I dagsläget har 
bolaget c:a 300 ägare och en målsättning med denna emission är att bredda ägandet inför en 
notering av Bolagets aktie, vilket planeras ske inom 12 – 18 månader på lämplig marknad-
splats. MedicWave AB är idag ett publikt, onoterat aktiebolag som är anslutet till Euroclear 
Sweden.

Viktig information från emissionsinstitutet

Den som avser teckna sig för finansiella instrument som erbjudandet avser uppmanas att 
noga läsa igenom samtlig information som upprättats och utgivits i samband med erbjudan-
det. Denna information tillhandahålles endast på svenska. Mer information om emittenten 
och dess verksamhet finns att ta del av på emittentens hemsida. 

I. Finansiella instrument som omfattas av erbjudandet har inte och avses inte att registreras 
i något annat land än Sverige och kommer således inte att erbjudas till försäljning i något an-
nat land där sådan distribution (a) förutsätter ytterligare memorandum eller andra åtgärder 
än som följer av svensk rätt eller (b) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i 
sådant land. 

II. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads 
räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för 
erbjudandet. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljn-
ingslagen. Tillvägagångssättet samt teckningsperioden för erbjudandet framgår av den infor-
mation som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. 

III. Aqurat kategoriserar samtliga som tecknar aktier enligt erbjudandet som icke profes-
sionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran 
av order på tecknarens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömn-
ing om tjänsten är passande för tecknaren. De risker som följer med en investering i sådana 
finansiella instrument som erbjudandet avser framgår av den information som upprättats och 
utgivits i samband med erbjudandet. 

IV. Priset för de finansiella instrument som avses i erbjudandet framgår av den information 
som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. Skatter, courtage eller andra avgifter 
som kan komma att uppstå påföres eller erlägges inte av Aqurat. 

V. Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan eller som i övrigt reg-
istreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för 
förberedelse och administration av uppdraget. Lämnade uppgifter kan komma att registreras i 
Aqurats investerarregister. Behandlig av personuppgifter kan även ske hos andra företag som 
Aqurat eller emittenten samarbetar med. 
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VI. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i 
samband med inlämnandet av anmälningssedeln. 

VII. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som lämnats till Aqurat genom under-
tecknad 
anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva 
ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå förlorad. Eventuella klagomål 
med anledning av Aqurats hantering av order som lämnats till Aqurat genom undertecknad 
anmälningssedel kan skriftligen ställas till Aqurats klagomålsansvarige på den adress, som 
anges på anmälningssedeln. 

VIII. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till Allmänna reklama-
tionsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, www.arn.se.

IX. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqurats erhållna up-
pdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.


