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Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Org. nr. 556705-8903 
  
Sammanfattning av delårsrapporten (avser koncernen) 
 
Nio månader (2021-01-01 – 2021-09-30) 

• Nettoomsättning uppgick till 901 KSEK (1 371 KSEK).  
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -44 221 KSEK (-42 635 KSEK). 
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,25 SEK (-0,97 SEK). 
• Soliditeten uppgick per den 30 september 2021 till 50 % (48 %). 

 
Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30) 

• Nettoomsättning uppgick till 7 KSEK (812 KSEK).  
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 872 KSEK (-9 411 KSEK). 
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 SEK (-0,21 SEK). 
• Soliditeten uppgick per den 30 september 2021 till 50 % (48 %). 

 
Väsentliga händelser det tredje kvartalet 2021 
 
• CLS erhöll i juli godkännande från Health Canada för sin uppdaterade steriliseringsdokumentation och för en 

ny leverantör av steriliseringstjänster, ROSE GmbH. Detta innebar att CLS och University Health Network, där 
Toronto General Hospital i Toronto ingår, kunde återuppta sin kliniska studie avseende behandling med MRI-
ledd fokal laserablation av prostatacancer i tidig fas. 

• CLS meddelade att bolaget är inne i slutfasen av arbetet med att anpassa Thermoguide Workstation som 
används för temperaturmonitorering och styrning av MR-bildledda ablationer till GE Healthcares MR-
skannrar. Sluttester kommer att genomföras under andra halvåret 2021. 

• CLS deltog vid Tyska Urologisällskapets Kongress i Stuttgart den 15-18 september och demonstrerade 
användningen av TRANBERG Laser Thermal Therapy System inom bildledd laserablation med hög precision 
för behandling av prostatacancer för ledande experter inom urologi. 

  
  
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
  
• CLS rapporterade att en ny klinisk studie av ablationsbehandling av kärlmissbildningar, där TRANBERG 

Thermal Therapy System använts, indikerar att metoden är säker och effektiv. Studien, som genomförts av 
bland andra Dr. David Woodrum vid Mayo Clinic, Rochester, Minnesota i USA, beskrivs utförligt i en 
vetenskaplig artikel publicerad i Journal of Vascular and Interventional Radiology. 

• CLS förstärkte bolagets organisation och ledningsgrupp med Liselotte Nilsson som tillträder en ny tjänst som 
VP Marketing & Scientific Marketing och Anders Qvarlander som efterträder Lotta Ljungberg som VP 
Regulatory Affairs & Quality Assurance. Anders Qvarlander kommer även ingå i CLS ledningsgrupp. Gunilla 
Savring lämnade samtidigt sin roll som Chief Investor Relations Officer och funktionen kommer tills vidare att 
skötas av tf VD Dan Mogren och CFO Lars-Erik Eriksson. 

• Via sitt dotterbolag CLS Americas Inc, frisläppte CLS åter hela sitt sortiment av TRANBERG® sterila 
engångsprodukter på marknaden i USA. CLS har arbetat intensivt med att hitta en ny lösning efter att bolaget 
i april i år återkallat alla sina sterila engångsprodukter på grund av brister hos bolagets tidigare leverantör. Den 
nya leverantören är Rose GmbH. 

 
  



Tf VD Dan J. Mogren kommenterar 
 
 
Periodens resultat påverkas av kostnader för externa konsulter, framför allt kopplade till det pågående arbetet med 
att hantera CLS övergång från MDD till MDR, samt för det fortsatta arbetet med den kommande 510(k)- ansökan 
till amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gällande vår andra generation av TRANBERG® Thermal Therapy 
System med Thermoguide™ Workstation för användning i MR-miljö. Bolaget har också haft kostnader för det 
pågående arbetet med att anpassa mjukvaran i Thermoguide Workstation till MR-skanners från GE Healthcare. Vi 
har även detta kvartal sett uteblivna försäljningsintäkter och oförutsedda kostnader som en konsekvens av den 
produktåterkallelse och byte av leverantör av steriliseringstjänster som bolaget tvingats in i som ett resultat av att 
vår tidigare leverantör av dessa tjänster fråntagits sitt certifikat. Periodens resultat påverkas också av fortsatta 
avskrivningar på balanserade utgifter kopplade till teknisk utveckling. 
  
Nya leverantörer av steriliseringstjänster 
Tidigt i juli fick vi ett positivt besked från Kanadas hälsodepartement Health Canada om att CLS nya leverantör av 
steriliseringstjänster, Rose GmbH, och den uppdaterade steriliseringsdokumentationen blivit godkända. I och med 
detta kunde den kliniska studien vid Toronto General Hospital återupptas. 
 
I mitten på november månad, efter periodens slut, kunde CLS frisläppa och återuppta leveranser av TRANBERG® 
sterila engångsprodukter till partners och kunder på USA-marknaden. I ett nästa steg kommer vi frisläppa samtliga 
sterila engångsprodukter även för Europamarknaden, det beräknar vi kunna genomföra inom de kommande 
veckorna efter ett finalt godkännande från CLS anmälda organ (TüV Süd). Vi befinner oss också i slutskedet av en 
utvärdering av ytterligare leverantörer av steriliseringstjänster. Målsättningen är att hitta en långsiktigt hållbar 
lösning och minska risken i leveransen av en för bolaget affärskritisk tjänst. 
  
Utökade kliniska studier 
Ett viktigt arbete inom CLS är genomförandet av kliniska studier för att uppnå satta regulatoriska och kommersiella 
mål för våra TRANBERG-produkter. Vi arbetar på flera parallella spår som kan indelas i fokalterapi (lokal behandling 
av tumörområdet) och abskopalterapi (imILT behandling av ett tumörområde med förväntad effekt i hela kroppen). 
Universitetssjukhuset i Magdeburg ingår exempelvis i vårt kliniska program i Europa för bildledd fokal 
laserablationsbehandling av prostatacancer. Kliniska studier inom abskopalterapi sker i samarbete med 
Immunophotonics/SAKK som genomför kombinationsbehandlingar av solida tumörer med våra produkter. Toronto 
General Hospital är också en del i en expansion, genom det tidigare utökade antalet patienter i studien. 
 
Nya kliniska samarbeten som syftar till att ytterligare underbygga bolagets lanseringsarbete är också på gång och 
vi ser fram emot att kunna berätta mer om dessa inom en snar framtid. 
 
Nästa generations TRANBERG-produkter 
Vi har pågående produktuppdateringar och processer för marknadsgodkännanden, vilket gör att vi kommer att 
lansera flera nya produkter som ger förnyad kraft i etableringen av CLS TRANBERG-portfölj på den globala 
marknaden, med start under nästa år. Dessa produktlanseringar blir viktiga värdedrivare för bolaget de närmsta 
åren.  
 
För den nya generationen TRANBERG-produkter har systemet blivit uppdaterat på en ny teknikplattform. Vi har 
också tillfört Thermoguide™ Workstation för temperaturmonitorering och styrning av MR-bildledda ablationer. 
Thermoguide™ Workstation har, som tidigare kommunicerats, under kvartalet anpassats till ytterligare en skanner 
som gör oss redo att även plugga in vår utrustning till GE Healthcare MR-skannrar. Sedan tidigare finns 
Thermoguide Workstation i en version som kan installeras på Siemens MR-skannrar. 
  
Andra generationens TRANBERG-produkter har redan fått CE-märkning i Europa och vår 510(k)-ansökan till 
amerikanska FDA, gällande vår andra generation av TRANBERG® Thermal Therapy System med Thermoguide™ 
Workstation för användning i MR-miljö i hjärna, kommer enligt plan att lämnas in under andra halvåret 2021. Vad 
gäller Asien-Stillahavsregionen har vi under tredje kvartalet arbetat fram det underlag som behövs för att registrera 
andra generationens TRANBERG-produkter i Singapore och marknadsgodkännande väntas erhållas under första 
halvåret nästa år. 
 
  



Förnyad kraft i vår Marknadsetablering 
Det är mycket glädjande att konferenser och resor som ställts in för att hindra spridningen av covid 19 återigen blivit 
möjliga att genomföra, inte minst eftersom fysiska möten med kliniker och användare av våra produkter är en 
förutsättning för en framgångsrik etablering på marknaden. I september kunde CLS medverka vid tyska 
urologsällskapets kongress i Stuttgart och demonstrera vår andra generation TRANBERG-portfölj för bildledd 
laserablation med hög precision för potentiella kunder och partners som arbetar med behandling av prostatacancer 
i tidigt stadium med fokal terapi. Även i USA pågår konferenser och i slutet av oktober och början av november 
deltog CLS med sin nya generation TRANBERG-produkter på amerikanska urologsällskapets årliga kongress på 
västkusten. 
 
Vi har tagit flera stora steg framåt i vår utveckling och när effekterna av pandemin på vår verksamhet nu minskar, 
ökar vi takten i vår etablering av den nya generationen av TRANBERG-produkter på marknaderna i Europa, USA 
och Asien-Stillahavsregionen. Målsättningen är att, inom ramen för vårt etableringsarbete, under nästa år påbörja 
lanseringen av vår nya generation TRANBERG-ablationsprodukter i Europa för minimalinvasiv 
fokalterapibehandling av prostatacancer i tidigt stadium. Vi lanserar då TRANBERG-system optimerade för både 
MR- såväl som MR-US fusion bildledda behandlingar, vilket innebär att vi blir unika på marknaden med att kunna 
erbjuda en gemensam produktplattform för de viktigaste bildledningssystem som idag används av urologer och 
radiologer vid både diagnostisering och fokal behandling av prostatacancer. Detta innebär i sin tur att den 
adresserbara marknaden och vår intäktspotential från försäljning av TRANBERG-produkter för fokalterapi inom 
behandling av prostatacancer därmed ökar markant. 
 
  
Dan J. Mogren, 
Tf VD Clinical Laserthermia Systems 
 
 

 

 
 
  



CLS i korthet 
Clinical Laserthermia Systems AB utvecklar och säljer laserbaserade behandlingssystem under varumärket 
TRANBERG®. Systemen består av medicinska laserenheter med integrerade funktioner för avancerad bildbaserad 
övervakning och styrning av behandling samt tillhörande engångsinstrument, för: 
 
• laserablation (FLA/LITT) vid fokal behandling av lokaliserad icke-metastaserad malign och benign 

tumörsjukdom. 
• Immunstimulerande laserablation, imILT®, vid behandling av icke-metastaserad och metastaserad 

tumörsjukdom i sena stadier. 
  
CLS produkter har hittills använts vid behandling av sammantaget ca 250 patienter, såväl inom som utanför kliniska 
studier, främst inom minimalinvasiv fokal behandling av prostatacancer i tidigt stadium. 
 
CLS fokus för imILT är att utvärdera behandlingen för levermetastaser, som kan uppkomma vid cancer i olika organ 
till exempel bukspottskörtel, tjocktarm och bröst. CLS har hittills genomfört ett antal kliniska studier på ett fåtal 
patienter. Dessa studier har visat att vidare utvärdering är intressant.  
  
För FLA/LITT är CLS fokus främst fokal behandling av tidig lokal prostatacancer (PCa) samt behandling av tumörer 
i hjärnan. Kliniska studier med avseende på laserablation för fokal behandling av tidig prostatacancer pågår, och 
har initialt visat på lovande resultat. Ytterligare studier på prostata planeras, liksom utvärdering av TRANBERG-
systemet för behandling i hjärna.  
  
Mer information om CLS finns på företagets webbplats www.clinicallaser.se 
Där hittar du också Bolagets finansiella rapporter under https://clinicallaser.se/svenska-ir/rapporter/ 
  
Affärs- och intäktsmodell 
CLS intäktsmodell bygger främst på en försäljning av de sterila engångsprodukter som används vid en behandling. 
Intäkter för att täcka kostnaden för levererade laserbehandlingsenheter beräknas komma över tid via påslag på 
förbrukningsmaterial. Sjukhuset kan dock leasa eller köpa laserbehandlingsenheten. Försäljning sker dels i 
Nordamerika genom CLS Americas Inc och CLS partner Clearpoint Neuro, dels i Europa genom CLS egen 
organisation i Sverige och Tyskland samt i nästa steg också via CLS Asia Pacific i Asia Pacific-regionen. CLS 
övergripande strategi är att genom utvalda Key Opinion Leaders (opinionsledare med expertis inom ett särskilt 
medicinskt område) och med stöd av resultat från kliniska studier, etablera CLS innovativa produkter för 
minimalinvasiv behandling med bildledd laserablation inom indikationsområden där det medicinska behovet är stort. 
TRANBERG-systemet är idag godkänt för försäljning i Europa (CE) och USA (510(k)/FDA) inom de indikationer 
som certifikaten medger. 
  
Pågående kliniska studier 
Toronto General Hospital, Toronto, Kanada 
Studie avseende fokuserad laserablationsbehandling av lokaliserad prostatacancer. Studien utökades med 
ytterligare 30 patienter under 2020 och kommer sammanlagt att omfatta 55 patienter. 
  
Immunophotonics 
Ett forskningssamarbete där bolagets TRANBERG®-system och imILT®-metod används i en fas 1b/2a klinisk 
studie avseende cancerpatienter med solida tumörer. I den kliniska studien, som faciliteras av en ledande 
organisation inom cancerforskning, kommer Bolagets TRANBERG® Thermal Therapy System och imILT®-metod 
att användas tillsammans med Immunophotonics egenutvecklade läkemedel, IP-001. Studien finansieras i sin 
helhet av Immunophotonics och CLS fakturerar engångsinstrument och leasar ut den laserenhet som används i 
studien. 
  
Otto-von-Guericke-University Magdeburg 
I oktober 2020 tecknade CLS ett avtal med Otto-von-Guericke-University Magdeburg, medicinska fakulteten, om 
en klinisk studie, initierad av sjukhuset, avseende behandling med MR-UL-fusion-guidad fokal laserablation av 
prostatacancer, Gleason 7a (3+4), med CLS TRANBERG® Thermal Therapy System. Inom ramen för den kliniska 
studien kommer 10 patienter med lokaliserad prostatacancer att få behandling med fokal laserablation. 
Uppföljningstiden efter behandling är 12 månader och den sammanlagda tiden för studien förväntas bli 18 månader. 
Etiskt godkännande erhölls i juni 2021 och studien förväntas starta under december månad 2021. 
  

http://www.clinicallaser.se/
https://clinicallaser.se/svenska-ir/rapporter/


Planerade kliniska studier  
Kliniska studier – bildledd laserablation 
För kommersialiseringen av CLS TRANBERG-produkter behövs stödjande kliniska evidens, som visar på säkerhet 
och effektivitet vid användning tillsammans med bildledningssystem från olika leverantörer. Därför har bolaget 
under 2021 utökat sitt kliniska utvecklingsprogram, i Europa och USA, med studier inom bildledd fokal ablation av 
tidig prostatacancer samt MR-bildledd ablation i hjärnan. 
  
Registerstudie – PRECISE 
För att säkerställa att relevanta kliniska data fortsatt samlas in för TRANBERG-systemet, har CLS tagit fram en 
registerstudie, som fått namnet PRECISE. Detta innebär att kliniker som vill behandla patienter med imILT®-
protokollet eller FLA/LITT och TRANBERG-systemet, med olika typer av bildledning, kommer att kunna anslutas till 
studien och rapportera in patientdata enligt ett studieprotokoll. Målet med en registerstudie är framför allt att fånga 
eventuella biverkningar och systemets funktion i den dagliga användningen och det på mer kommersiella villkor. 
När ett sjukhus erhållit etiskt godkännande för att ansluta sig till studien kommer CLS att meddela detta.  
  
Multicenterstudie 
Baserat på resultaten i de genomförda studierna med avseende på bildledd imILT-behandling, kommer bolaget att 
ta fram upplägget för en större multicenterstudieför att kartlägga effekten av imILT® som tillägg till den behandling 
som idag är standard för bukspottkörtelcancer i stadium IV. Målsättningen är att studien ska helt eller delvis 
finansieras av projektmedel och kunna inledas under 2022. 
  
Målsättning 
CLS målsättning är att, på den globala marknaden för minimalinvasiv bildledd vävnadsablation, etablera Bolagets 
egenutvecklade portfölj av laserbaserade behandlingssystem under varumärket TRANBERG®. 
 
TRANBERG® för bildledd imILT behandling 
I bolagets långsiktiga kommersiella målsättning ingår att sälja TRANBERG® produkter för användning vid bildledd 
imILT® för att, med hög precision och immunstimulerande effekt, behandla cancertumörer i sena sjukdomsskeden. 
De indikationer som CLS bedömer som lämpliga och kommersiellt intressanta för behandling med imILT är tumörer 
i lunga, bröst, prostata, bukspottkörtel, lever, njure och hud. Marknaden för CLS produkter inom dessa 
indikationsområden beräknas i USA och EU5 (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien) sammantaget 
ha en marknadspotential värd ca 1,7 miljarder EUR (cirka 17,8 miljarder SEK) per år enligt World Health 
Organisation/International Agency for Research on Cancer, 2019. Prissättningen av CLS produkter kommer även 
här att variera mellan indikationsområden och bildledningssystem. 
 
TRANBERG® för bildledd laserablation 
I USA och EU5 (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien) marknadsför Bolaget TRANBERG®-system 
för ablation i mjukvävnad vid lokal behandling av prostatacancer och i nästa steg, benign prostatahyperplasi, cancer 
i hjärnan samt läkemedelsresistent epilepsi. I bolagets kommersiella målsättning ingår att sälja TRANBERG® 
produkter för användning vid bildledd ablation med hög precision för behandling av ovanstående patientgrupper, 
en marknad som i USA och EU5, enligt World Health Organisation/International Agency for Research on Cancer, 
2019, tillsammans beräknas vara värd cirka 2,5 - 3 miljarder EUR årligen för CLS (cirka 26,1 – 31,4 miljarder SEK). 
Prissättningen av CLS produkter bedöms variera mellan indikationsområden och bildledningssystem.  
 
Bolagsstruktur och aktieinnehav 
CLS har sedan 2014 ett helägt dotterbolag i USA (CLS Americas Inc.) och sedan 2017 ett helägt dotterbolag i 
Tyskland (CLS GmbH). 2020 registrerade CLS tillsammans med Advanced Medical Systems Pte Ltd. (AMS) en 
exklusiv leverantör av medicintekniska produkter och tjänster, det samägda bolaget CLS Asia Pacific Pte, Ltd., där 
CLS innehar 50 % av aktierna.  
 
Utveckling av resultat och ställning 
CLS har ännu endast begränsade intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av kostnader för 
produktutveckling, marknadsföring och personal, samt kostnader kopplade till bolagets kliniska studier. 
 
Finansiering 
I april 2021 genomförde CLS nyemissioner som tillförde bolaget sammanlagt cirka 71,5 MSEK före avdrag för 
emissionskostnader. Emissionerna genomfördes enligt följande: en företrädesemission av aktier och 



teckningsoptioner (units) om 47,7 MSEK samt en riktad emission av units om sammanlagt 20 MSEK. 
Företrädesemissionen övertecknades vilket gjorde att en överteckningsoption om 3,7 MSEK kunde utnyttjas.  
De låneavtal som bolaget ingått, samt lånelöfte som bolaget utnyttjat under första halvåret beskrivs i CLS rapport 
för första kvartalet.  
 
Aktien  
B-aktien i CLS noterades på Nasdaq Stockholm First North den 21 mars 2017. Per den 30 september 2021 uppgår 
antalet aktier i Bolaget till 65 822 310, varav 600 000 icke noterade A-aktier, och antalet röster till 70 400 699,00. 
Aktiekapitalet uppgår till cirka SEK 6 088 564. Genomsnittligt antal aktier uppgick för perioden januari – september 
2021 till 35 430 848. Det totala antalet ägare av CLS B-aktie, enligt Euroclear, uppgick per den 30 september 2021 
till 4 074 stycken. 
 
Teckningsoptioner 
Per den 30 september uppgick antalet teckningsoptioner till 20 364 810 stycken fördelat på två serier med lösenpris 
mellan SEK 3,50 och SEK 5,25 avseende TO1 och mellan SEK 4,20 och SEK 7,00 avseende TO2. Vid fullt nyttjande 
av samtliga utgivna teckningsoptioner ökar antalet aktier i CLS med 20 364 810 aktier. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Regulatoriska frågor bedöms som den enskilt största risken för bolaget. 
Effekterna av Covid-19, relaterade åtgärder och restriktioner i olika länder, har påverkat bolagets möjlighet till 
marknadsbearbetning och det är, trots det något förbättrade läget, svårt att bedöma om denna påverkan kommer 
att kvarstå även under kommande period. 
 
Principer för delårsrapportens upprättande 
Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 och därmed enligt samma redovisningsprinciper och bedömningar 
som Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med de av EU godkända International Financial 
Reporting Standards (IFRS). 
 
 
Granskning av revisor 
Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.  
 
 
Finansiell kalender  
Bokslutskommuniké 2021  2022-02-24 
Delårsrapport 1/22 januari - mars 2022-05-19 
Årsstämma   2022-06-28  
Delårsrapport 2/22 januari – juni  2022-08-25 
Delårsrapport 3/22 januari – september 2022-11-17 
Bokslutskommuniké 2022  2023-02-23 
 
 
 
  

Avlämnande av delårsrapport 
Lund, den 18 november 2021 

Clinical Laserthermia Systems AB 
Styrelsen 

 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2021, kl. 08:30 
CET. 
 
Rapporten publiceras på CLS hemsida under IR. Direktlänk till rapporten https://clinicallaser.se/svenska-ir/rapporter/ 
 

Kontaktinformation: 
Dan J. Mogren, T f CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)  
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40 E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com  

https://clinicallaser.se/svenska-ir/rapporter/


Finansiell översikt 
 
 
 
Finansiell översikt 
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat för perioden 
 

(KSEK) 210701–210930 200701–200930 210101–210930 200101–200930 

 (3 mån) (3 mån) (9 mån) (9 mån) 

     

Nettoomsättning 7 812 901  1 371  
Förändring lager färdigvaror 0 382 -133 293 
Övriga rörelseintäkter 13 38 150 187 

     
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror -14 -495 -128 -586 
Övriga externa kostnader -9 037 -6 346 -32 902 -32 569 
Personalkostnader -2 234 -1 920 -7 409 -6 119 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

 
-785 

 
-763 -2 313 -2 258 

Övriga rörelsekostnader -58 3 -186 -97 

 -12 128 -9 521 -42 938 -41 629 
Rörelseresultat -12 108 -8 289 -42 020 -39 778 

     
Resultat från finansiella poster     
Res. från övriga värdepapper & fordringar som 
är anläggningstillgångar 

 
1 471 

 
-570 2 177 -723 

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

 
-1 

 
-110 35 -22 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 330 -442 -4 749 -2 112 
Resultat efter finansiella poster -11 968 -9 411 -44 557 -42 635 
Uppskjuten skatt -2 0 -1 0 
Periodens resultat -11 970 -9 411 -44 558 -42 635 
Minoritetens del av periodens resultat 98  337  
     
Övrigt totalresultat -11 872  -44 221  
Poster som kan komma omklassificeras till 
resultaträkningen 

  
  

Omräkning av utländskt dotterbolag 89 95 -2 467 495 
Periodens totalresultat -11 783 -9 316 -46 688 -42 140 
     

 



Koncernens rapport över finansiell ställning vid periodens slut 
 

 
 
 
  

(KSEK)                                                                                                                  Not  210930  201231  
   
 
Tillgångar   
   
Anläggningstillgångar   
   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 17 229 19 011 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter  2 661 2 237 
   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 1 597 2 054 
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristiga leasingfordringar 198 198 
Andra långfristiga fordringar 117 0 
Uppskjuten skattefordran                                                                                 1 2 955 0 
   
Summa anläggningstillgångar 24 757 23 500 
   
Omsättningstillgångar   
Varulager m m   
Lager av färdiga varor 2 638 2 754 
Förskott till leverantör 6 644 2 859 
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 397 345 
Aktuella skattefordringar 36 39 
Övriga fordringar 1 436 2 526 
Kortfristig del av långfristiga leasingfordringar 0 113 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 272 392 
   
Kortfristiga placeringar   
Obligationer, värdepapper 6 062 11 276 
   
Kassa och bank 40 724 595 
   
   
Summa omsättningstillgångar 58 209 20 899 
   
Summa tillgångar 82 966 44 399 



Koncernens rapport över finansiell ställning vid periodens slut forts 
 

 
  

(KSEK)  210930 201231 
   
   
Eget kapital och skulder   
   
Eget kapital   
   
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   
Aktiekapital 6 079 4 205 
Fond för utvecklingsutgifter 3 824 4 219 
Övrigt tillskjutet kapital 339 839 270 436 
Reserver -108  2 359 
Balanserade medel inkl årets resultat -308 595 -267 291 
Minoritetens andel 402 0 
   
Summa eget kapital 41 441 13 928 
   
Skulder till kreditinstitut 200 200 
Övriga skulder 0 240 
   
Kortfristiga skulder   
Kortfristig del av långfristig skuld kreditinstitut  100 400 
Leverantörsskulder 2 599 4 460 
Aktuella skatteskulder 0 0 
Övriga skulder 35 507 20 301 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 119 4 870 
   
   
Summa eget kapital och skulder 82 966 44 399 



Rapport över förändringar eget kapital – koncernen 
 
2020-01-01 - 2020-12-31 
 

(KSEK) Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet Reserver Balanserade vinstmedel 

    kapital   inkl årets resultat 

     
Vid årets början 3 209 213 753 286 -210 251 
Nyemission 996 61 430   
Upplösning till följd av årets avskrivningar på 
utvecklingsavgifter  -528  528 
Omräkningsdifferens   2 073 371 
Årets resultat    -57 939 
Vid årets slut 4 205 274 655 2 359 -267 291 

 

2021-01-01 - 2021-09-30 
 

(KSEK) Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet Reserver Balanserade vinstmedel 
    kapital   inkl årets resultat 

     
Vid periodens början 4 205 274 655 2 359 -267 291 
Nyemission 1 874 69 402   
Upplösning till följd av årets avskrivningar på 
utvecklingsavgifter  -395  395 
Förändring av uppskjuten skatt    1 
Omräkningsdifferenser   -2 467 2 858 
Periodens resultat    -44 558 
Minoritetens andel    402 
Vid periodens slut 6 079 343 662 -108 -308 193 

 
  



Koncernens rapport över kassaflöden för perioden 

(KSEK) 210701–210930 200701–200930 210101–210930 200101–200930 

 (3 mån) (3 mån) (9 mån) (9 mån) 

     
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Inbetalningar från kunder 18 379 999 1 371 

Utbetalningar till leverantörer och anställda -15 435 -8 644 -46 806 -42 113 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet     

Betald skatt -21 -21 -62 -62 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före betalda räntor och inkomstskatter 

 
-15 438 

 
-8 286 

 
-45 869 

 
-40 804 

     

Erhållen ränta 0 0 0 0 

Erlagd ränta -1 330 -442 -4 749 -2 112 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 768 -8 728 -50 618 -42 916 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -29 -348 -71 -348 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -409 -198 -409 -198 
Försäljning av kortfristiga placeringar 0 0 36 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -438 -546 -444 -546 

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyemission 2 850 0 71 277 62 425 

Upptagna lån 0 0 15 000 0 

Amortering av lån -100 -100 -300 -300 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 750 -100 85 977 62 125 

 
  

 
 

Periodens kassaflöde -14 456 -9 374 34 915 18 663 

Likvida medel vid periodens början 61 242 33 798 11 871 5 761 

Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0 

Likvida medel vid periodens slut 46 786 24 424 46 786 24 424 



Moderbolagets rapport över resultat för perioden 
 

(KSEK) 210701–210930 200701–200930 210101–210930 200101–200930 

 (3 mån) (3 mån) (9 mån) (9 mån) 

     
Nettoomsättning 0 788 542  1 006  
Förändring lager färdigvaror 0 382 -133 293 
Övriga rörelseintäkter 13 800 150 800 

     
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror 0 -501 -124 -589 
Övriga externa kostnader -7 833 -5 963 -28 911 -29 806 
Personalkostnader -1 415 -1 337 -5 276 -4 129 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

 
-737 

 
-714 -2 168 -2 107 

Övriga rörelsekostnader -60 -89 -186 -89 

 -10 045 -8 604   -36 665   -36 720 
Rörelseresultat -10 032 -6 634 -36 106 -34 621 

     
Resultat från finansiella poster     
Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anl.tillgångar 

 
1 470 

 
-60 2 799 -213 

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

 
227 

 
-448 36 -21 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 326 -444 -4 749 -2 116 
Resultat efter finansiella poster -9 661 -7 586 -38 020 -36 971 

     
Resultat -9 661 -7 586 -38 020 -36 971 

 



Moderbolags rapport över finansiell ställning vid periodens slut 
 

  

(KSEK)  210930  201231  
   
 
Tillgångar   
   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 17 617 19 011 
   
   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 1 520 1 815 
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 242 242 
Långfristiga fordringar hos koncernföretag 34 429 24 901 
Långfristiga leasingfodringar 198 198 
   
Summa anläggningstillgångar 54 006 46 167 

   
Omsättningstillgångar   
Varulager m.m.   
Lager av färdiga varor 2 621 2 754 
Förskott till leverantör 6 644 2 859 
 9 265 5 613 
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 411 345 
Kundfordringar hos koncernföretag 261 1 042 
Aktuella skattefordringar 36 40 
Övriga fordringar 1 215 2 312 
Kortfristig del av långfristiga leasingfordringar 0 113 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 272 392 
 2 195 4 244 
Kortfristiga placeringar   
Obligationer, värdepapper 6 062 11 276 
   
Kassa och bank 40 423 362 
   
Summa omsättningstillgångar 57 945 21 495 
   
Summa tillgångar 111 951 67 662 



Moderbolags rapport över finansiell ställning vid periodens slut forts 
 

 
 
  

(KSEK)  210930 201231 
   
   
Eget kapital och skulder   

   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 6 079 4 205 
Fond för utvecklingsavgifter 3 824 4 219 
Fritt eget kapital   
Överkursfond 339 838 270 436 
Balanserat resultat -240 926 -190 691 
Årets resultat -38 020 -50 630 
   
   
Summa eget kapital 70 795 37 539 
   
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 200 200 
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 2 470 4 403 
Skulder till kreditinstitut 100 400 
Övriga skulder 35 294 20 281 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 092 4 839 
Summa eget kapital och skulder 111 951 67 662 



Rapport över förändringar eget kapital – moderbolag 
 
2020-01-01 - 2020-12-31 
 

(KSEK) 
  

Aktiekapital 
  

Fond för 
utvecklings 

utgifter 
Överkursfond 

  

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

      
Vid årets början 3 209 4 747 209 007 -154 186 -37 033 
Nyemission 996  61 429   
Disposition enligt beslut av årets årsstämma    -37 033 37 033 
Upplösning till följd av årets avskrivningar på 
utvecklingsavgifter  -528  

528 
 

Årets resultat     -50 630 
Vid årets slut 4 205 4 219 270 436 -190 691 -50 630 

 

2021-01-01 - 2021-09-30 
 

(KSEK) 
  

Aktiekapital 
  

Fond för 
utvecklings- 

utgifter 
Överkursfond 

  

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

      
Vid periodens början 4 205 4 219 270 436 -190 691 -50 630 
Nyemission 1 874  69 402   
Disposition enligt beslut av årets årsstämma    -50 630 50 630 
Upplösning till följd av årets avskrivningar på 
utvecklingsavgifter  -395  

395 
 

Periodens resultat     -38 020 
Vid periodens slut 6 079 3 824 339 838 -240 926 -38 020 

 
 
 



Moderbolagets rapport över kassaflöden för perioden 
 
(KSEK) 210701–210930 200701–200930 210101–210930 200101–200930 

 (3 mån) (3 mån) (9 mån) (9 mån) 

     
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Inbetalningar från kunder 13 398 1 545 460 
Utbetalningar till leverantörer och anställda -12 140 -7 671 -39 574  -37 126  
Betald skatt -21 -21 -62 -62 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före betalda räntor och inkomstskatter -12 148 -7 294 -38 091 -36 728 

     
Erhållen ränta 0 0 0 0 
Erlagd ränta -1 326 -575 -4 749 -2 093 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 474 -7 869 -42 840 -38 821 

     

     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -71 -348 -71 -348 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -3 167 -667 -7 846 -4 002 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -367  -409  
Försäljning av kortfristiga placeringar 0 0 36 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 605 -1 015 -8 290 -4 350 

     

     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyemission 2 850 0 71 277 62 425 
Upptagna lån 0 0 15 000 0 
Amortering av lån -100 -100 -300 -300 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 750 -100 85 977 62 125 

     
Periodens kassaflöde -13 -8 984 34 847 18 954 
Likvida medel vid periodens början 60 814 33 364 11 638 5 426 
Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0 
Likvida medel vid periodens slut 46 485 24 380 46 485 24 380 

 
 
 
NOTER 
 
Not 1     Uppskjuten skattefordran 
Styrelsen i dotterbolaget i USA har i samband med upprättandet av bokslutet bedömt att bolaget kommer göra framtida 
vinster inom kort och har därför redovisat uppskjuten skattefordran motsvarande skatten på det skattemässiga underskottet. 
 
 
 
Definitioner 

 Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden 49 129 974 aktier för 
första halvåret och 52 762 091 aktier för andra kvartalet (varav 600 000 icke-noterade A-aktier). 

 Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
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