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Stark tillväxt och viktiga milstolpar under årets 
andra kvartal

Koncernens omsättning uppgick till 14,0 Mkr per den 30 juni 2017, 
varav 7,1 Mkr avser årets andra kvartal.

Nettovinsten uppgick till 1,8 Mkr per den 30 juni 2017, varav 0,7 
Mkr avser perioden april – juni. 

Resultat per aktie uppgick till 0,23 kr.

Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 
-5 699 Mkr, varav -3 184 Mkr avser årets andra kvartal. 

Balansomslutningen uppgick till 64,7 Mkr den 30 juni 2017.

Nettokassan uppgick till 21,3 Mkr den 30 juni 2017.

Soliditeten var 84,1 % vid periodens utgång. 

PAXMAN AB (publ)
Q2
2017
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Väsentliga Händelser  
Under Perioden

I april erhöll PAXMANs skalpkylningssystem 
godkännande av den amerikanska myndigheten FDA 
(Food and Drug Administration). 

I april beslöt en extra bolagsstämma att emittera  
3 202 500 nya aktier i bolaget, i samband med den 
planerade noteringen av PAXMAN AB på Nasdaq First 
North. 

Teckningsperioden avslutades i maj, och resulterade i 
en teckningsgrad om ca 200 %.

I början av juni erhöll PAXMAN sin första order på den 
amerikanska marknaden efter FDA-godkännandet 
i april, då sju av Rocky Mountains cancerkliniker 
beställde PAXMANs skalpkylningssystem. 

Den 12 juni noterades PAXMAN AB (publ) på Nasdaq 
First North.

Några dagar efter noteringen kunde PAXMAN 
bekräfta sin hittills största order, efter beslut av Texas 
Oncology att utrusta tjugo av sina kliniker i Texas med 
PAXMANs skalpkylningssystem. 

I slutet av juni godkändes PAXMANs 
skalpkylningssystem för försäljning i Taiwan av den 
taiwanesiska myndigheten Taiwan Food and Drug 
Administration (TFDA). 

Väsentliga Händelser Efter 
Periodens Utgång 

I juli erhöll PAXMANs system godkännande av ANMAT, 
Argentinas motsvarighet till FDA.

I augusti uppnådde PAXMAN 50 % av sitt kvantifierade 
mål för den amerikanska marknaden, då orders på 
totalt 127 system erhållits sedan FDA-godkännandet 
i april. 

Några dagar efter noteringen 
kunde PAXMAN bekräfta sin hittills 
största order, efter beslut av Texas 
Oncology att utrusta tjugo av sina 
kliniker i Texas med PAXMANs 
skalpkylningssystem.  
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Kommentar Från VD

VIKTIGA MILSTOLPAR HAR PASSERATS

Under andra kvartalet 2017 tog vi några av de absolut 
viktigaste stegen i PAXMANs historia. Vi inledde vår 
marknadslansering i USA efter FDA-godkännandet 
i april, och vi noterade vårt moderbolag på Nasdaq 
First North. Detta har varit extremt betydelsefulla 
händelser för familjen Paxman, samtidigt som de 
ger en klar indikation om vilken spännande framtid 
som väntar oss. För oss familjemedlemmar påminner 
dessa stolta ögonblick oss självklart om den person 
som egentligen är orsaken till det vi gör idag: 
min och mina syskons mamma, Glenn Paxmans 
fru: Sue Paxman. Som förlorade håret till följd av 
cytostatikabehandling, och som även förlorade sin 
kamp mot cancern. Därav hela vår familjs passion för 
att göra allt vi kan för att lindra denna påfrestande 
bieffekt för cancerpatienter över hela världen. 

Under återstoden av 2017 kommer vi självklart att 
ha stort fokus på USA, som är en enorm marknad. 
De betydande investeringar vi gjort här börjar nu 
ge effekt, och vi ser redan hur mycket positivt vi 
åstadkommer inom cancervården i USA. I synnerhet 
för patienten, som är och förblir den som kommer i 
första hand för oss, och som står i centrum för alla 
beslut vi fattar. Med orders på mer än 127 system från 
över 58 kliniker i 12 stater håller vi högt tempo när det 
gäller vårt uppsatta mål om 250 installerade system 
under våra första tolv månader på marknaden. Vi ser 
också fram emot möjligheten att i framtiden kunna 
erbjuda vår skalpkylning till patienter med solida 
tumörer även i USA – något vi redan gör på andra håll 
i världen. 

I USA är nu vår infrastruktur på plats, med en ”Paxman 
Hub” som vårt viktiga nav för denna marknad. 
Hit vänder sig både patienter och vårdgivare för 
råd, service och support. Vår Hub hanterar även 
registrering av nya patienter, recept och fakturering 
för vår kylmössa som är personlig för varje patient 
och levereras direkt till patientens hem. Det känns 
även väldigt tillfredsställande att se vårt USA-team 
växa i sådan takt att vi kan ta väl hand om marknaden; 
i dagsläget har vi fem utbildningsspecialister som 
servar kundbasen i USA. Sist men inte minst ser vi 
självklart fram emot att inviga vårt huvudkontor i 
Houston, beläget i Texas Medical Center. PAXMAN 
US kommer fortsättningsvis att göra betydande 
marknadsinvesteringar för att ytterligare utveckla den 
amerikanska marknaden.

Men det är inte bara i USA vi ser en spännande 
framtid – även resten av världen har vaknat. Sedan 
bolaget startade har vi aldrig någonsin haft en 
starkare orderbok, ett bevis på de dedikerade insatser 
våra medarbetare, partners och distributörer världen 
över gör för PAXMAN. Det känns också väldigt 
tillfredsställande att kunna berätta att vi nu har 
förstärkt organisationen med två nya exportsäljare 
som i första hand ska stötta vårt växande nätverk av 
nya partners och distributörer, bland annat  
i Argentina och Taiwan, men som samtidigt ska 
förstärka och utveckla vår verksamhet på redan 
etablerade marknader. 

Jag vill gärna ta tillfället i akt att tacka alla våra nya 
aktieägare, och hälsa er välkomna på en spännande 
resa som inte bara kommer att innehålla tillväxt 
och lönsamhet, men som även kommer att göra 
skillnad för ett stort antal cancerpatienter och deras 
närstående över hela världen. 

Huddersfield i augusti,

Richard Paxman 
Verkställande direktör
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USA är världens enskilt största marknad 
för sjukvård och utgör därmed den största 
tillväxtpotentialen för PAXMAN. Samtidigt är cancer 
en globalt utbredd sjukdom, vilket innebär att 
även resten av världsmarknaden erbjuder stora 
utvecklingsmöjligheter. Parallellt med utrullningen 
i USA fortsätter därför PAXMAN att investera i 
övriga världen. Varje år drabbas ca 14 miljoner 
människor av cancer, en siffra som beräknas öka till 
22 miljoner inom de närmaste tjugo åren. Ett stort 
antal av dessa patienter kommer att gå igenom 
cytostatikabehandlingar som orsakar håravfall – en 
vanlig och traumatisk bieffekt av cancerbehandlingen.

EUROPA OCH AFRIKA
Storbritannien och Nederländerna har kommit 
i särklass längst inom skalpkylning och erbjuder 
i dagsläget skalpkylning hos över 90 % av sina 
cancerkliniker; såväl statliga som privata. Övriga 
Europa har en bit kvar innan samma acceptansgrad 
uppnås, även om PAXMAN nu börjar se allt större 
genomslag i länder som Frankrike, Tyskland och 
Italien.  

PAXMAN har haft ett starkt första halvår i 
Storbritannien, med ca 40 system sålda till den 
privata och offentliga sektorn. Samtidigt översteg 
leasingintäkter och omsättning inom hemsjukvården 
1,5 Mkr under årets första sex månader.
 
I Tyskland har PAXMAN nu installerat ca 50 system 
på 33 kliniker via sin partner och distributör PAXMAN 
GmbH. Marknaden har en mycket stor potential i 
form av flera hundra cancerkliniker som fortfarande 
inte erbjuder skalpkylning. Acceptansgraden ökar 
hela tiden tack vare pågående studier som leds av 
internationellt erkända cancerläkare som exempelvis 
Professor Harbeck vid universitetet i München,  
Dr Kurbacher i Bonn och Dr Scharper i Düsseldorf - 
samtliga starka förespråkare av skalpkylning. 

I Frankrike fortsätter PAXMAN att sälja direkt till 
slutkund, men planerar att eventuellt övergå till ett 
distributörssamarbete under nästa kvartal. Under årets 
första sex månader har 7 system levererats till den 
franska marknaden. I Italien har PAXMANs partner 
gjort stora framsteg med över 10 system beställda 
under första halvåret, varav de senaste kommer att 
installeras under årets tredje kvartal. 

Totalt har 82 system sålts till tolv europeiska länder 
under första halvåret 2017, varav 35 till PAXMANs 
hemmamarknad Storbritannien.  

I Sydafrika har PAXMAN nyligen inlett ett 
partnersamarbete med PharmaCentrix, en 
sydafrikansk distributör som specialiserat sig 
på försäljning till cancerkliniker med ambition 
att tillhandahålla ett omfattande urval av 
kvalitetsprodukter för cytostatikabehandlingar, 
inklusive diagnostik och förebyggande tester. 
PharmaCentrix’s mål är att bli förstahandsvalet 
för både cancerkliniker och patienter, och är väl 
positionerad för att etablera nya produkter på 
sina lokala och regionala marknader. PAXMAN 
och PharmaCentrix kommer att inleda sin 
marknadsetablering i Sydafrika och närliggande 
afrikanska marknader under september, efter en 
förberedande marknadsundersökning. 

ASIEN OCH AUSTRALIEN
Skalpkylning befinner sig fortfarande i sin linda på 
många av dessa marknader, vilket innebär betydande 
tillväxtmöjligheter för PAXMAN. Med jämförbar eller 
till och med högre cancerincidens, och med Japan 
som en av världens största sjukvårdsmarknader, är 
utvecklingspotentialen enorm. PAXMAN prioriterar för 
närvarande investeringar på den japanska marknaden, 
där man redan har ett s k NINSHO-godkännande men 
även räknar med ett SHONIN-godkännande under 
2018. I detta syfte driver PAXMAN för närvarande en 
klinisk prövning i Japan, där man samarbetar med 
fem av Japans främsta cancerkliniker. Man har nu 
fullbordat rekryteringen av patienter till studien.

I Japan har PAXMAN ett nära samarbete med sin 
distributör, Century Medical Inc. och planerar att 
tillsammans med denne utarbeta sin marknadsstrategi 
innan utgången av 2017, inför SHONIN-
godkännandet. PAXMAN erhöll nyligen en order på 10 
skalpkylningssystem till den japanska marknaden. 

I Taiwan har PAXMANs skalpkylningssystem 
nyligen godkänts av TFDA (Taiwan Food and Drug 
Administration) efter omfattande regulatoriska 
prövningar. JiaXin Biotech Co. Ltd, som är leverantör 
till alla större sjukhus i Taiwan, har utsetts till 
PAXMANs licensierade distributör för denna marknad. 

Marknadsutveckling
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I regionen Hong Kong och Macau tecknade 
PAXMAN nyligen ett exklusivt distributörsavtal med 
WKK Medical Equipment Company Ltd, vilket ger 
WKK exklusiv rätt att marknadsföra och distribuera 
PAXMANs skalpkylningssystem inom hela denna 
region. 5 demo-system har nyligen beställts inför 
marknadslanseringen i Hong Kong.  

I Indien har PAXMAN ett nära samarbete med sin 
distributör, och stödjer bland annat en pågående 
klinisk prövning vid TATA Memorial Hospital i 
Mumbai som ett led i marknadsföringen av sina 
skalpkylningssystem. 

Australien har länge varit en en stark marknad för 
PAXMAN. Så sent som i juni erhölls en order på över 
20 system för leverans under årets tredje kvartal. 
Starka relationer med viktiga opinionsledare i 
kombination med en mycket framgångsrik distributör 
har bidragit till att befästa PAXMANs marknadsledande 
position. 

I Singapore har PAXMAN nyligen undertecknat 
ett avtal om en klinisk prövning i samarbete med 
National University of Singapore, i syfte att etablera 
skalpkylning som en accepterad behandlingsmetod 
för patienter i denna region. 4 skalpkylningssystem 
kommer att levereras och installeras under  
november månad. 

Under årets första sex månader har endast 3 system 
levererats in i Asien. Nästa kvartal kommer att 
uppvisa betydligt starkare siffror då PAXMAN i nuläget 
har order på 43 system för leverans till Asien och 
Australien under Q3. 

NORD- OCH SYDAMERIKA 
I USA har PAXMAN tecknat avtal med ett antal 
strategiska partners, bland annat med McKesson 
Speciality Health och MERA avseende distribution 
och service. PAXMAN har vidare tecknat avtal med 
US Oncology Network och därmed utsetts till s 
k “preferred supplier”. US Oncology är en kedja 
bestående av fler än 400 cancerkliniker över hela 
USA, med 1 700 cancerläkare som årligen behandlar 
över 850 000 patienter. PAXMAN installerar nu 
skalpkylningssystem på ett antal av de kliniker som 
ingår i US Oncology’s nätverk.

De första månaderna efter FDA-godkännandet i april 
har präglats av uppbyggnaden av den infrastruktur 
som krävs dels för en effektiv utrullning på den 
amerikanska marknaden, men framför allt för att 
framgent kunna hålla en hög servicenivå gentemot 
både patienter och vårdgivare.

I början av augusti invigdes ”the PAXMAN Hub”,  
navet i USA-verksamheten, vilket innebär att PAXMAN 
US Inc. nu är i full drift. Sedan mitten av augusti 
har PAXMAN US fem heltidsanställda s k Training 
Specialists, och har även invigt sitt kontor i Houston 
med adress Texas Medical Center. 

PAXMAN US, Inc. har i dagsläget installerat 42 system 
på 27 olika kliniker i USA. Bolaget har även bekräftade 
orders på ytterligare drygt 100 system som inom 
kort kommer att installeras på ytterligare 31 kliniker. 
Förutom avtalet med US Oncology har PAXMAN 
även tecknat avtal med Arizona Oncology, Compass 
Oncology, Hardin Memorial Health, Oncology 
Hematology Care, Pinnacle Health, RCCA, Rocky 
Mountain Cancer Centers (RMCC), Seattle Cancer 
Care Alliance, South Florida Oncology, Summit 
Medical Group, Texas Oncology, UCSD Encinitas,  
UW Health, Virginia Cancer Specialists och White 
Plains Hospital.

För den amerikanska marknaden använder PAXMAN 
en affärsmodell som skiljer sig från den som använts 
historiskt och som baserat sig på rak försäljning. 
I den nya affärsmodellen beräknas ersättningen 
per behandlad patient. Varje patient utrustas med 
en personlig kylmössa, och PAXMAN erhåller en 
fast ersättning per patient och kylmössa samt en 
ersättning per gång patienten erhåller skalpkylning. 
Detta innebär att ju fler system PAXMAN installerar 
hos olika vårdgivare, desto snabbare ökar 
intjäningsförmågan. Den genomsnittliga kostnaden 
för patienten beräknas till totalt ca 11 000 - 19 000 
kronor.  

I Argentina erhöll PAXMANs skalpkylningssystem 
nyligen marknadsgodkännande av ANMAT som  
är Argentinas motsvarighet till amerikanska FDA.  
I denna del av världen förväntas en stark tillväxt  
inom medicinteknik, vilket gör Argentina till en 
mycket attraktiv exportmarknad för PAXMAN. 

Brasilien utgör den största sjukvårdsmarknaden  
i Latinamerika, och är även det land som kommit 
längst vad gäller acceptansgrad och utbredning  
av skalpkylning. I Brasilien samarbetar PAXMAN 
med Latinamerikas största privata vårdgivare, Grupo 
Oncoclincas. Detta samarbete i kombination med 
systeminstallationer på berömda Albert Einstein 
University Hospital och Sirio Libanes Hospital har 
bidragit positivt till PAXMANs utveckling på denna 
marknad sedan ANVISA-godkännandet i slutet av 
2014. Efter en lite trög start har PAXMAN nu installerat 
25 system, varav 7 under första halvåret 2017.
Ytterligare 7 system har beställts för installation under 
augusti månad vilket innebär att detta definitivt kan 
betraktas som en växande marknad.
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Orders Erhållna Efter
Periodens Utgång...18
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USA* 101

Storbritannien 8

Australien 22

Nederländerna 5

Japan 10

Frankrike 2

Brasilien 8

Thailand 5

Hong Kong 5

Italien 5

Österrike 3

Kanada 2

Litauen 1

Cypern 1

Argentina 2

Taiwan 1

Bulgarien 2

Kuwait 1

Portugal 1

TOTAL 185

Antal Sålda Och Installerade 
System Under Första Halvåret 
2017...119

USA* 26

Storbritannien 35

Tyskland 10

Nederländerna 9

Frankrike 7

Brasilien 7

Italien 5

Ryssland 4

Indien 3

Irland 3

Spanien 3

Schweiz 2

Polen 2

Libanon 1

Sverige 1

Litauen 1

TOTAL 119

* I USA beräknas ersättningen per behandlad patient. 
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JÄMFÖRELSESIFFROR
Koncernens moderbolag PAXMAN AB (publ) bildades 
i slutet av 2016. Koncernen bildades den 10 februari 
2017, när PAXMAN AB förvärvade samtliga aktier i 
Paxman Group Ltd i samband med en nyemission 
riktad till de dåvarande ägarna av Paxman Group. 
De nyemitterade aktierna betalades genom 
apportegendom i form av samtliga 22 000 aktier i 
Paxman Group Ltd. Eftersom varken moderbolag 
eller koncern existerade under första halvåret 2016 
rapporteras inga jämförelsesiffror för denna period. 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
April – juni 2017
Omsättningen uppgick till 7 131 Tkr under andra 
kvartalet 2017. Rörelseresultatet uppgick till 875 Tkr, 
finansnettot till -152 Tkr och nettoresultatet till 723 
Tkr. Resultatet har under årets andra kvartal belastats 
med kostnader för marknadslanseringen i USA. 

Januari – juni 2017
Omsättningen för årets första sex månader uppgick 
till 13 994 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till 1 943 Tkr, 
finansnettot till -153 Tkr och nettoresultatet till  
1 790 Tkr. 

KASSAFLÖDE
För perioden april – juni uppgick koncernens 
kassaflöde från den löpande verksamheten till 412 Tkr. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
under samma period till -3 596 Tkr, i huvudsak 
hänförligt till materiella anläggningstillgångar. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till 26 996 Tkr, i sin helhet hänförligt till nyemission 
av aktier i moderbolaget efter avdrag för direkta 
emissionskostnader. Förändringen av likvida medel 
under det andra kvartalet 2017 uppgick till 23 812 Tkr. 

För perioden januari - juni uppgick koncernens 
kassaflöde från den löpande verksamheten till -1 
485 Tkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till 29 650 Tkr, varav 2 654 Tkr från ökad 
upplåning och 26 996 Tkr från nyemission av 

aktier i moderbolaget, efter avdrag för direkta 
emissionskostnader. Förändringen av likvida medel 
under det första halvåret 2017 uppgick till 23 951 Tkr. 

FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens totala skulder uppgick till 10 309 Tkr per 
den 30 juni 2017, varav 2 654 Tkr var räntebärande. 
Koncernens nettokassa per 30 juni 2017 uppgick 
till 21 347 Tkr, varav 24 001 Tkr utgjordes av likvida 
medel. Koncernens egna kapital uppgick till 54 344 
Tkr vid halvårsskiftet, och soliditeten var 84,1 %. 

ANSTÄLLDA
Per den 30 juni hade PAXMAN-koncernen totalt 23 
anställda, varav 1 anställd i moderbolaget PAXMAN 
AB, 19 i Paxman Coolers Ltd och 3 i Paxman US, Inc. 

MODERBOLAGET
PAXMAN AB (publ) är moderbolag i PAXMAN-
koncernen. Verksamheten omfattar koncernledning 
och koncerngemensamma funktioner som treasury, 
juridik och kommunikation. Moderbolaget har sitt 
säte i Karlshamn, Sverige. PAXMAN AB (publ) bildades 
i slutet av 2016, och dess första räkenskapsår omfattar 
perioden 7 oktober 2016 - 31 december 2017.

REDOVISNINGSPRINCIPER
PAXMAN AB (publ) upprättar sina räkenskaper i 
enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3), vilket därmed även kommer 
att vara de principer och beräkningsmetoder 
som kommer att tillämpas på koncernens första 
årsredovisning. 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisorer. PAXMAN följer i 
största utsträckning bestämmelserna i Svensk Kod för 
Bolagsstyrning, vilket innebär att delårsrapporten per 
2017-09-30 kommer att granskas. 

Kommentarer Till Delårsrapporten
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
PERIODEN
Den 19 april godkändes PAXMANs Scalp Cooler av 
FDA (amerikanska Food and Drug Administration) 
för försäljning på den amerikanska marknaden. I 
samband med FDA-ansökan användes PAXMANs 
skalpkylningssystem i marknadens första 
randomiserade kliniska prövning någonsin, för att 
utvärdera modern skalpkylning. Prövningen visade 
att PAXMANs kylhätta bidrog till att över 50 % av de 
kvinnor som deltog i prövningen fick behålla sitt hår 
trots cellgiftsbehandlingen. 

Den 26 april beslöt en extra bolagsstämma i 
PAXMAN AB att emittera 3 202 500 nya aktier i 
bolaget. Emissionen genomfördes i enlighet med 
det erbjudande som lämnats till allmänheten 
och till institutionella investerare i samband med 
bolagets planerade notering på Nasdaq First North.  
Emissionskursen fastställdes till 9,50 kr per aktie.

Den 24 maj avslutades teckningsperioden för 
spridningsemissionen, med en teckningsgrad om ca 
200 %. Till följd av emissionen ökade antalet aktieägare 
i PAXMAN med ca 440 stycken, och bolaget tillfördes 
30,4 miljoner i emissionslikvid. 

Den 8 juni bekräftade PAXMAN sin första order på den 
amerikanska marknaden, då sju av Rocky Mountains 
cancerkliniker i Denver, Colorado blev de första 
klinikerna i USA som erbjuder behandlingar med 
PAXMANs skalpkylningssystem. RMCC är Colorados 
största och mest kompletta cancervårdgivare. 

Den 12 juni noterades PAXMAN AB (publ) på Nasdaq 
First North. 

Den 15 juni offentliggjorde PAXMAN sin hittills största 
enskilda order, då Texas Oncology beslutat att installera 
Paxman Scalp Coolers på 20 av sina över 175 kliniker i 
Texas. Texas Oncology ingår i nätverket US Oncology. 

Den 29 juni godkändes PAXMANs skalpkylningssystem 
av Taiwan Food and Drug Administration (TFDA), efter 
en omfattande regulatorisk prövning. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Den 31 juli godkändes PAXMANs skalpkylningssystem 
av ANMAT, FDAs motsvarighet i Argentina. I samband 
med godkännandet utsåg PAXMAN XEIKON DIAGNO 
S.A. till sin licensierade distributör för denna marknad. 

I augusti uppnådde PAXMAN 50 % av sitt kvantifierade 
mål för den amerikanska marknaden, då orders på 
totalt 127 system erhållits sedan FDA-godkännandet  
i april.

Utöver detta har inga för PAXMAN-koncernen 
väsentliga händelser inträffat efter den 30 juni 2017. 

FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören för PAXMAN 
AB (publ) försäkrar att denna delårsrapport ger en 
rättvisande översikt av koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. 

Karlshamn den 29 augusti 2017

PAXMAN AB (publ)
 

Per-Anders Johansson Styrelsens ordförande

Robert Kelly Styrelseledamot

Björn Littorin Styrelseledamot

Glenn Paxman Styrelseledamot

Richard Paxman Styrelseledamot och   

  verkställande direktör

Maria Öhlander Styrelseledamot

För ytterligare information, kontakta Richard Paxman, 
VD, PAXMAN AB (publ)
Tel +44 7968 020641 
Richard@paxmanscalpcooling.com

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg 
för offentliggörande klockan 08.00 CET den 30 augusti 2017. 
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KSEK Apr – Jun 2017 Jan – Jun 2017

Nettoomsättning 7 131 13 994

Summa rörelsens intäkter 7 131 13 994

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader

-463 
-3 134
-2 625

-34 
-6 256

-2 231
-5 672
-4 114

-34 
-12 051

Rörelseresultat
Rörelsemarginal

875 
12,3%

1 943 
13,9%

Finansiellt netto
Resultat efter finansnetto

-152 
723

-153 
1 790

Skatt
Periodens nettoresultat 

-
723

-
1 790

KSEK 30 Jun 2017

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

13 664
4 100

17 764

Varulager och pågående arbeten
Rörelsefordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

6 028
16 860
24 001
46 889

Summa tillgångar 64 653

Eget kapital och skulder
Eget kapital 54 344

Räntebärande skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

2 654
16

2 670

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

6 739
900

7 639

Summa eget kapital och skulder 64 653

Koncernens Resultaträkning I Sammandrag

Koncernens Balansräkning I Sammandrag
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Tkr Apr – Jun 2017 Jan – Jun 2017

Kassaflöde från den löpande verk-
samheten
Kassaflöde från investeringsverk-
samheten
Kassaflöde från finansieringsverk-
samheten

412

-3 596

26 996

-1 485 

-4 214 

29 650

Periodens kassaflöde 23 812 23 951

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

189
24 001

50 
24 001

Koncernens Kassaflödesanalyser I Sammandrag

Tkr 30 Jun 2017

1 januari 2017 50

Nyemissioner
Direkta emissionskostnader
Förändring av omräkningsdifferens 
avseende dotterbolag
Periodens resultat

55 944
-3 132

-308
 

1 790

30 juni 2017 54 344

Förändringar Av Koncernens Eget Kapital

Under första halvåret 2017 genomförde PAXMAN AB 
(publ) två olika nyemissioner. I februari emitterades 
12 760 000 nya aktier i en apportemission varigenom 
samtliga utgivna aktier i Paxman Group Ltd tillfördes 
moderbolaget. Paxman Group Ltd blev därigenom 
ett helägt dotterbolag till PAXMAN AB. I maj/
juni emitterades 3 202 500 nya aktier i samband 

med att bolaget noterades på Nasdaq First North. 
Totalt emitterades därmed 15 962 500 aktier under 
perioden 1 januari – 30 juni 2017, varigenom 
aktiekapitalet ökade med 15 962 500 kronor. Endast 
spridningsemissionen i samband med noteringen var 
kassaflödespåverkande.

Apr – Jun 2017 Jan – Jun 2017

Rörelsemarginal, %
Soliditet, %
Nettokassa, Tkr
Börsvärde vid periodens slut, Tkr

12,3
84,1

21 347
168 131

13,9
84,1

21 347
168 131

Nyckeltal
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Tkr Apr – Jun 2017 Jan – Jun 2017

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

-
-

-
-

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

-238
-307
-545

-312
-575
-887

Rörelseresultat
Rörelsemarginal

-545
Neg

-887
Neg

Finansnetto
Resultat efter finansnetto

-39
-584

-43
-930

Skatt - -

Periodens nettoresultat -584 -930

Tkr 30 Jun 2017

Tillgångar

Aktier i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

25 520  
25 520

Fordringar på koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

3 965
188

23 712
27 865

Summa tillgångar 53 385

Eget kapital och skulder
Eget kapital 51 932

Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder

789
664

1 453

Summa eget kapital och skulder 53 385

Moderbolagets Resultaträkning I Sammandrag

Moderbolagets Balansräkning I Sammandrag
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KSEK Apr – Jun 2017 Jan – Jun 2017

Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
Kassaflöde från den löpande verk-
samheten per aktie, kr
Börskurs vid periodens slut, kr
Antal aktier vid periodens slut, st
Genomsnittligt antal aktier under 
perioden, st

0,06
3,39

-0,17
10,50

16 012 500

13 081 676

0,23
3,39

-0,19
10,50

16 012 500

7 681 948

DATA PER AKTIE

Resultat respektive kassaflöde är beräknat på 
genomsnittligt antal aktier under perioden. Eget 
kapital per aktie baseras på antalet utestående aktier 
vid periodens slut.  

Bolaget har inte gett ut några teckningsoptioner eller 
liknande instrument och det finns därmed ingen 
utspädningseffekt att rapportera. 

PAXMAN - VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Skalpkylningssystemet Paxman Scalp Cooling 
har utvecklats av familjen Paxman för att göra 
det möjligt för cancerpatienter som går igenom 
cytostatikabehandling att behålla sitt hår under och 
efter behandlingen. Tanken bakom detta banbrytande 
system föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman 
själv fick uppleva vilket trauma det innebär att förlora 
håret på grund av cellgiftsbehandling. När Sues 
make, Glenn Paxman, såg hur bristfälliga dåtidens 
skalpkylningssystem var grundade han bolaget 
Paxman Coolers Ltd. Kort tid därefter, år 1996, 
lanserades det första vätskekylda systemet och 
bolaget var därmed först i världen med att erbjuda 
effektiv skalpkylning. 

Med mer än 2 500 levererade skalpkylningssystem 
till över 30 olika länder har PAXMAN etablerat sig 
som den ledande aktören inom skalpkylning. Idag är 
skalpkylning en helt etablerad behandlingsmetod i 
bolagets hemmamarknad Storbritannien, men även 
i Skandinavien, Nederländerna, Belgien, Australien 

och ytterligare ett antal länder. En nyckelmarknad 
för PAXMAN är USA, där bolaget erhöll 
marknadsgodkännande för sitt skalpkylningssystem i 
april 2017. 

Under de senaste 25 åren har PAXMAN genomfört 
omfattande kliniska prövningar och vidareutvecklat 
och förfinat ett system som idag är kliniskt bevisat, 
kostnadseffektivt och har hög acceptansgrad 
bland såväl läkare, sjuksköterskor som patienter. 
PAXMANs skalpkylningssystem är en fristående, mobil 
och eldriven kylenhet till vilken man ansluter en 
specialdesignad kylmössa. Kylmössan kyls i sin tur av 
en kylvätska som cirkulerar mellan kylenheten och 
kylmössan. Varje kylenhet har en inbyggd pekskärm 
med ett menystyrt, grafiskt användargränssnitt vilket 
gör det enkelt för sjukvårdspersonal att initiera, 
övervaka och slutföra skalpkylningsprocessen. 
PAXMANs kylmössa är tillverkad av mjuk och formbar 
silikon av hög kvalitet som ger en optimal passform 
för varje enskild patient.  

Övrig Information
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VISIONER, MÅL OCH AMBITIONER
PAXMANs globala verksamhet har sina rötter i familjen 
Paxmans historia och baseras på tre fundamentala 
värden: Passionerat, Precist och Personligt. 
PAXMANs vision är att förbättra verkningsgraden av 
skalpkylning för patienter över hela världen. PAXMAN 
strävar hela tiden efter att ge patienter största 
möjliga kontroll över sin situation i samband med 
cytostatikabehandling. 

PAXMAN ser det som sitt ansvar att erbjuda 
cancerpatienter råd, stöd och tillgång till skalpkylning 
oavsett var i världen de befinner sig. Eftersom 
familjen Paxman själva har gjort samma resa som 
många patienter och deras närstående är de 
starkt engagerade i just detta: att ge alla patienter 
möjligheten att välja att behålla sitt hår i en mycket 
påfrestande situation i livet. 

Genomförda studier visar att risken för att förlora sitt 
hår innebär att 8 % av alla drabbade patienter väljer  
att avstå från cytostatikabehandling. Det är PAXMANs 
ambition att detta antal skall minska. 

I dagsläget reducerar skalpkylning risken för att 
förlora håret vid cellgiftsbehandling med 50 %. 
PAXMANs ambition är också att reducera risken ner 
till 20 %, genom fortsatt forskning och utveckling. 

PAXMANs mål är att Paxman Scalp Cooler ska bli det 
självklara valet i samband med cytostatikabehandling, 
över hela världen. Bolagets kvantifierade mål är att 
omsättningen ska överstiga 50 miljoner kronor år 
2018, för att därefter växa med minst 25 % per år. 
Ett särskilt mål för den amerikanska marknaden är 
att leverera minst 250 system under den närmaste 
tolvmånadersperioden, räknat från  
FDA-godkännandet i april 2017. 

FRAMTIDSUTSIKTER
Trots att PAXMAN har levererat skalpkylningssystem 
till ett stort antal länder över hela världen finns det 
många marknader där skalpkylning fortfarande 
inte nått samma acceptans som i exempelvis 
Storbritannien.  

Detta innebär att det finns en betydande 
tillväxtpotential för bolaget, över hela världen. En 
synnerligen viktig marknad för PAXMAN är självklart 
USA, där bolaget nu inlett sin marknadslansering och 
redan har etablerat strategiskt viktiga samarbeten 
som kommer att möjliggöra en snabb utrullning till 
cancerkliniker över hela USA. 

Dessa internationella möjligheter i kombination med 
PAXMANs starka position i Storbritannien och ett antal 
andra länder gör att bolaget anser sig väl positionerat 
för en stark framtida tillväxt. Denna tillväxt förväntas 
självklart även resultera i kraftigt ökande lönsamhet.  

PAXMANs prioriterade samarbete med den ideella 
organisationen HairToStay är ett led i bolagets vision att ge 
patienter världen över möjligheten att få behålla sitt hår i 
samband med cytostatikabehandling. Målgruppen för detta 
projekt är patienter i USA som saknar egna medel att bekosta 
en skalpkylningsbehandling, och HairToStay är i dagsläget 
den enda ideella organisation som ger ekonomiskt stöd till 
patienter i behov av skalpkylning i USA. Patienter ansöker om 
ekonomiskt bidrag till skalpkylning genom att kontakta vår 
PAXMAN Hub, där de får hjälp med ansökningsprocessen.  
Se www.hairtostay.org för mer information.   

www.hairtostay.org
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

PAXMANs verksamhet exponeras bland annat för 
följande risker: 

Patent och immateriella rättigheter – PAXMAN har 
erhållit patent relaterade till bolagets metod för 
skalpkylning. Det finns dock ingen garanti för att 
bolaget kommer att kunna skydda erhållna patent, 
varumärken och andra immateriella rättigheter. 

Nyckelpersoner – PAXMAN som bolag är relativt 
litet, med ett begränsat antal anställda. Ett antal av 
dessa, tillsammans med styrelseledamöter och övriga 
nyckelpersoner, är väsentliga för bolagets fortsatta 
utveckling. 

Partnersamarbeten – På vissa geografiska marknader 
använder sig PAXMAN av distributörer och andra 
partners för försäljning och marknadsföring. Sådana 
väl fungerande partnersamarbeten är viktiga för 
bolagets försäljning och distribution, men kan vara 
svåra att ersätta på ett tidsmässigt, kvalitativt och 
fullgott sätt om samarbetet av någon anledning 
upphör. 

Produktkvalitet – Bristande kvalitet i PAXMANs 
levererade produkter skulle kunna få en negativ 
inverkan på efterfrågan på bolagets produkter. 

Konkurrenter - PAXMAN verkar på en global marknad, 
och det finns alltid en risk för att det tillkommer 
konkurrenter som förfogar över större resurser än 
PAXMAN. 

Förändringar inom sjukvården – Nya läkemedel och 
behandlingsmetoder kan medföra att efterfrågan på 
bolagets produkter och tjänster minskar. 

Marknadsacceptans – PAXMAN tillverkar produkter 
som avses användas av cancerpatienter i samband 
med cytostatikabehandling. Sjukvården kan vara en 
konservativ bransch där det tar lång tid innan nya 
läkemedel och behandlingsmetoder blir accepterade.  

AKTIEN
PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North 
sedan den 12 juni 2017. Aktien handlas under 
beteckningen PAX, med ISIN-kod SE0009806284 och 
LEI-kod 549300OT2V7Q4IDX8X68. Moderbolagets 
aktiekapital uppgår till 16 012 500 kr, fördelat på lika 
många aktier d v s ett kvotvärde per aktie om 1 krona. 
Det finns bara ett aktieslag i bolaget. 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
En förteckning över PAXMANs femton största 
aktieägare finns tillgänglig på www.paxman.se och 
uppdateras vid utgången av varje kvartal. Per den 30 
juni 2017 uppgick de 15 största ägarnas innehav till 
89,4 % av bolagets samtliga utgivna aktier. Bolaget 
hade vid samma tillfälle totalt 443 individuella 
aktieägare. 

ÅRSSTÄMMA 2018
PAXMAN AB (publ) kommer att hålla sin första 
årsstämma i Karlshamn, under maj månad 2018. 
Närmare detaljer kommer att tillkännages i samband 
med att bolaget publicerar sin delårsrapport per den 
30 september 2017. 

VALBEREDNING
I samband med publiceringen av PAXMANs Q3-
rapport kommer bolaget även att informera om 
valberedningens medlemmar. Den grundläggande 
principen för dessas tillsättande är att PAXMANs 
valberedning skall bestå av tre medlemmar som 
representerar tre bland bolagets största aktieägare. 
Principerna för valberedningens tillsättande kommer 
att finnas tillgängliga på www.paxman.se.



16DELÅRSRAPPORT PER 30 JUNI 2017

INFORMATIONSGIVNING

Delårsrapport per den 30 september 2017  

Bokslutskommuniké per den 31 december 2017 

Årsredovisning per den 31 december 2017 

Delårsrapport per den 31 mars 2018 

27 november 2017 

27 februari 2018 

25 april 2018 

24 maj 2018

Denna delårsrapport samt de senaste 

årsredovisningarna som lämnats av de engelska 

dotterbolagen finns tillgängliga på www.paxman.se.

BOLAGET
PAXMAN AB (publ), med organisationsnummer 
559079-3898, har sitt säte i Karlshamn, Sverige, med 
adress Pirgatan 13, SE-374 35 KARLSHAMN.  

Produktion och försäljning hanteras inom det 
engelska dotterbolaget Paxman Coolers Ltd, 
International House, Penistone Road, Fenay Bridge, 
HD8 0LE Huddersfield, England. 

Koncernen har även ett dotterbolag i USA: Paxman 
US, Inc med säte i Houston, Texas. Både Paxman 
Coolers Ltd och Paxman US, Inc är helägda 
dotterbolag till Paxman Group Ltd, som i sin tur är ett 
helägt dotterbolag till PAXMAN AB (publ). 

E-mail: info@paxmanscalpcooling.com
www.paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se
www.paxmanUSA.com

PAXMAN AB (publ) har utsett Erik Penser Bank till sin 
Certified Adviser.  
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paxmanscalpcooling.com 
paxmanUSA.com
paxman.se @scalpcooling

paxmanscalpcooling

Chasing Zero Hair Loss During Chemotherapy.


