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• Bra orderingång med fyra IQwave™ samt 
återkommande köp av behandlingskit 
 

• Nya distributörsavtal slutna i Singapore, 
Vietnam och Kenya 
 

• Uppstart av nytt affärsområde inom 
veterinärmedicin 
 

• Framgång i första fasen i EUs Horizon 2020 
SME Instrument-program samt bidrag till 
fortsatt ansökan 
 

• Riktad nyemission inbringar sex MSEK 
 

• Erhållet banklån om fem MSEK 
 

• Inklusive nyemissionen och banklånet 
uppgick tillgängliga likvida medel till 13,8 
MSEK vid periodens utgång 

• Nettoomsättning       20 (393) TSEK 
• Rörelseresultat -2 793 (-1 621 TSEK 
• Nettoresultat -2 599 (-1 584) TSEK 
• Resultat per aktie     -0,89 (-1,08) SEK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med en bättre orderingång än förväntat blev första kvartalet en 

bra start på 2019. Ett kvartal med order på fyra IQwave™ samt 

återkommande köp av behandlingskit. 

 

Mohan Frick, VD 
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VD har ordet 

Det första kvartalet har i de flesta avseenden 

överträffat våra förväntningar. Orderingången 

var bättre än vi prognosticerat med beställningar 

från Singapore, Vietnam och Kenya. Vi har skrivit 

flera nya distributörsavtal. Antalet behandlingar 

har varit fortsatt god. Vi tilldelades 50 000 EURO 

för vårt forskningsprojekt D-EEPC. 

Ny finansiering 

Under kvartalet gjordes en riktad emission om 

sex miljoner kronor till sex aktieägare. Därtill fick 

bolaget ett banklån om 5 miljoner kronor från 

Erik Penser Bank. Totalt tillfördes bolaget alltså 

11 miljoner kronor i ny finansiering.  

Orderingång och kassaflöde  

Att vi fick order på fyra IQwave™ på tre 

marknader samt order på nya behandlingskits 

från såväl förstagångsköpare som efterköp från 

existerande kunder gjorde att kvartalet blev en 

bättre start än förväntat på 2019.  

Det intensifierade arbetet med CE-märkningen 

påverkade kassaflödet negativt under kvartalet 

med ca 1 200 tSEK. Dessa utgifter kommer 

successivt reduceras under årets andra kvartal. 

Forskning och utveckling 

ChemoTechs smärtlindringprojekt D-EEPC gick 

vidare till andra omgången i Horizon 2020 SME 

Instrument, ett europeiskt forsknings- och 

innovationsprogram. 

Målet är att få anslag för att påbörja utvecklingen 

av ChemoTechs innovation D-EEPC (Dynamic-

ElectroEnhanced Pain Control) och initiera studier 

för att generera kliniska data, som är nödvändiga 

för registrering och kommersialisering. I mars 

2019 passerade vi första milstolpen i ansökan. 

ChemoTech nådde 13,54 poäng av 14 möjliga, 

vilket kvalificerade oss för ett bidrag på 50 000 

Euro för andra fasen av ansökan. Når vi framgång 

även där tilldelas D-EEPC-projektet ett bidrag 

som kan uppgå till 30 miljoner kronor. 

D-EECP är en ny minimal-invasiv behandlings-

metod för att kontrollera smärtan från meta- 

 

 

 

 

 

staser i skelett och ryggrad.  Sekundär 

skelettcancer drabbar cirka en miljon européer 

varje år.  

 

Nytt affärsområde 

I början av året togs det strategiska beslutet att 

starta ett andra affärsområde inom ChemoTech - 

Veterinärmedicin, som inom cancerbehandlingar 

på många sätt delar de utmaningar som vi ser 

inom humanmedicinen. IQwave™ kommer på 

några områden att behöva anpassas till denna 

nya marknad, dock anses dessa inte vara allt för 

omfattande.  Det veterinärmedicinska området är 

en mycket stor och växande marknad där vi ser 

att en IQwave™ för veterinärmedicin kan bli ett 

värdefull tillskott i behandlingsregimen av cancer 

hos djur. Årligen utvecklar 10 procent av hundar 

och katter cancer och bara i USA betyder detta 

ungefär 14 miljoner cancersjuka hundar och 

katter. USA tillsammans med Europa är det nya 

affärsområdets huvudmarknader.   

CE-märkning 

Det mest centrala för en CE-märkning är den så 

kallade ”Tekniska filen”, som omfattar samtliga 

dokument som analyseras av det notifierade 

bolag som ett bolag använder för att bli 

certifierade. ChemoTech avser att under juni 

månad överlämna hela den tekniska filen till 

detta bolag kallat ”Notified body”. Därefter 

kommer en revison genomföras för såväl CE 

märkningen som bolagets kvalitets/ 

ledningssystem ISO1385 som vi sjösatte för ett år 

sedan.  

Ny styrelse 

Tre av de ledamöter som suttit med i vår styrelse 

sedan starten har av olika anledningar valt att 

lämna styrelsearbetet i ChemoTech. Jag vill 

framföra ett stort tack till alla tre, Lars Peter 

Harbing som lett styrelsearbetet sedan starten, 

Anders Frick som aktivt delat med sig av sina 

kunskaper från sina år som styrelseproffs samt 

Martin Jerndal som med familj var en av första 

finansiärerna i ChemoTech. Martin Jerndal har 

valt att lämna styrelsen på grund av nya 

arbetsförhållanden. Vi tackar alla tre för deras 

betydelsefulla insatser i bolaget.  

 

 



 

 

 

Den nya styrelsen består av Dr. Göran Hellers, en 

av medgrundarna i ChemoTech, IngaLill Forslund 

Larsson och Johan Wennerholm samt 

undertecknad. IngaLill Forslund Larsson valdes in 

i styrelsen förra året och har nu utsetts till 

bolagets ordförande. Johan Wennerholm 

kommer att tillföra en gedigen operativ 

erfarenhet av finansiella och kommersiella frågor 

inom life science-sektorn. 

VD Mohan Frick 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Orderingång, omsättning och resultat  

Orderingången var stark under första kvartalet, den 
bästa hittills i bolagets historia. Dessa kommer att 
levereras under året.  Därför uppgick omsättningen 
under detta kvartal endast till 20 (393) TSEK.  
 

Investeringar 

Under första kvartalet uppgick investeringarna till 1 
142 (804) TSEK och avsåg huvudsakligen bolagets CE-
märkning. 
 

Finansiering 

Under kvartalet har moderbolaget beviljats en 
bankkredit om 5 000 TSEK samt genomfört en riktad 
nyemission om 6 000 TSEK, varav 4 500 TSEK 
inbetalats i mars och resterande belopp i början av 
april. 

Likvida medel jämte återstående inbetalning i 
nyemission samt outnyttjad del av beviljade krediter 
uppgick till 13 779 (1 630) TSEK vid periodens utgång. 
Soliditeten var 91 % (77 %).  

 

Risker och osäkerhetsfaktorer  

Koncernens verksamhet kan påverkas av ett antal 
faktorer, vilka beskrivs i Årsredovisningen för 2018. 
Dessa faktorer kan enskilt eller sammantaget innebära 
risker för koncernens verksamhet och resultat.  
 

Aktieägare 

Koncernens Bolaget har cirka 800 aktieägare. De 
största ägarna är VD Mohan Frick med 530 079 aktier 
(egna och genom bolag) och styrelseledamoten Göran 
Hellers med 320 000 aktier (genom bolag). 

 

Redovisningsprinciper 

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3)  

vid upprättandet av finansiella rapporter.  
 

Granskning 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisor. 

 

Uttalanden om omvärld och framtid  

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i 
denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn 
avseende framtida händelser och finansiell utveckling. 
Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de 
bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid 
tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl 
genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att  

dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade 
med osäkerhet. 
 

Investerarkalender 

2019-08-13 Delårsrapport 2 - 2019 

2019-11-12 Delårsrapport 3 - 2019 

2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019 

 

 

Om ChemoTech 

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor 
medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste 
lansering av IQwave™ är en innovation inom 
elektroporation, som är anpassad för Elektrokemo-
terapibehandling av olika typer av tumörer.  
ChemoTech strävar efter att bidra till en mer 
tillgänglig cancervård.  

ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på 
Nasdaq First North i Stockholm. 

 

Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets 
Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på  

Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt 
expansiva Öresunds-regionen. 

 

Styrelsen i Scandinavian ChemoTech AB (Publ) 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD 

Tele: +46 (0)10-218 93 00  

Mail: info@chemotech.se 
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Resultaträkning (TSEK) 

  Q1 – 2019 Q1 - 2018 Helår 2018  

Nettoomsättning  20 393 1 176  

Aktiverade utvecklingskostnader  1 115 805 3 854  

Övriga rörelseintäkter  6 - 11  

  1 141 1 198 5 041  

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader  -2 740 -1 197 -8 304  

Personalkostnader  -736 -813 -3 772  

Avskrivningar  -454 -204 -1 151  

Övriga rörelsekostnader  -5 -6 -36  

Rörelseresultat  -2 793 -1 621 -8 222  

Finansnetto  214 37 61  

Resultat efter finansiella poster  -2 579 -1 584 -8 160  

Skatt  -20 - -  

Periodens resultat  -2 599 -1 584 -8 160  

Resultat per aktie  -0,89 -1,08 -3,19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Balansräkning (TSEK) 
 

TILLGÅNGAR  2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31  

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  10 157 6 974 9 388  

Materiella anläggningstillgångar  67 117 71  

Summa anläggningstillgångar  10 224 7 091 9 459  

Omsättningstillgångar      

Varulager   650 38 605  

Kortfristiga fordringar  2 698 722 1 160  

Kassa och bank  7 279 1 630 7 563  

Summa omsättningstillgångar  10 627 2 390 9 329  

Summa tillgångar  20 851 9 481 18 788  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

     

 

Eget kapital 

 18 945 7 275 16 860  

Finansiella skulder  408 566 447  

Rörelseskulder  1 498 1 640 1 481  

Summa eget kapital och skulder  20 851 9 481 18 788  

  

Förändringar i eget kapital (TSEK) 
      

  Q1 – 2019 Q1 - 2018 Helår 2018  

Ingående balans  16 860 9 089 9 089  

Nyemissioner, netto  4 500 - 15 121  

Periodens resultat  -2 599 -1 584 -8 160  

Omräkningsdifferens  184 -230 810  

Utgående balans  18 945 7 275 16 860  

Soliditet  91% 77% 90%  

      

      

      

      

 



 

  

Kassaflödesanalys (TSEK) 

 
  2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -3 711 -2 158 -8 952 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 142 -804 -4 111 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  4 462 566 15 438 

Förändring av likvida medel  -391 -2 396 2 375 

     

Likvida medel vid periodens början  7 563 4 634 4 634 

Kursdifferens i likvida medel  107 -608 554 

Likvida medel vid periodens slut  7 279 1 630 7 563 

 

Data per aktie 
  Q1 – 2019 Q1 - 2018 Helår 2018  

      

Resultat per aktie, SEK  -0,89 -1,08 -3,19  

Eget kapital per aktie, SEK  6,48 4,97 5,76  

Genomsnittligt antal aktier  2 925 000 1 462 500 2 559 375  

Antal aktier vid periodens slut  2 925 000 1 462 500 2 925 000  

Varav a-aktier (rösträtt 3)  450 000 450 000 450 000  

           b-aktier (rösträtt 1)  2 475 000 1 012 500 2 475 000  

 


