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Kvartalsrapport 
1 oktober 2020 – 31 december 2020  

& 

Bokslutskommuniké 2020 
1 juli 2019 – 31 december 2020* 

 

 

 

Kvartal 6* (1 oktober – 31 december 2020) sammanfattat 
• Nettoomsättningen uppgick till 347 (10) TSEK. 

• EBITDA (rörelseresultatet före avskrivningar) uppgick till -4 731 (-1 831) TSEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -3 919 (-1 736) TSEK. 

• Periodens totala kassaflöde uppgick till 11 442 (826) TSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,36 (-10) SEK. 

 

*Bolaget har ett förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 6 sedan senast avgivna årsredovisning per 2019-
06-30. Räkenskapsåret avslutades den 31 december 2020 och omfattar således 18 månader tillika 6 kvartal. 

 

 

 

Helåret (1 juli 2019–31 december 2020) sammanfattat 
• Nettoomsättningen uppgick till 684 (74) TSEK. 

• EBITDA (rörelseresultatet före avskrivningar) uppgick till -15 765 (-7 708) TSEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 712 (-9 631) TSEK. 

• Periodens totala kassaflöde uppgick till 13 170 (-5 516) TSEK.  

• Resultat per aktie -1,32 (-83,72) SEK 
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Väsentliga händelser under det sjätte kvartalet  
 

• I december 2020 avslutades planenligt laboratoriefasen av den pågående studien i samarbete med 

Akademiska sjukhuset i Uppsala. Preliminära data förväntas presenteras under Q1 2021  

• Under december 2020 genomfördes de första faktureringarna till Bolagets samarbetspartners på de 

prioriterade marknaderna i Tyskland (Universitätsklinikum Frankfurt) och Kina (Rendong Medical).   

• I november 2020 beslutades det att tillträdande CFO Michael af Winklerfelts arbetsuppgifter utökas till 

att utöver ekonomi och finansiell rapportering även innefattar affärsutveckling, HR- och IT-frågor. 

• Den 3 november 2020 listades Bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Anmälningstiden för 

teckning av aktier i emissionen avslutades den 1 oktober. Totalt tecknades 3 885 320 units (aktier med 

vidhängande teckningsoptioner). Initialt tillfördes bolaget därmed brutto 37,5 MSEK i eget kapital. Efter 

avdrag för emissionsutgifter, kompensation till konvertibelägare och brygglånefinansiärer tillfördes 

bolagets eget kapital netto ca 31,5 MSEK. Likvidtillskottet beräknas uppgå till netto 15,8 MSEK efter 

avdrag för emissionsutgifter samt kvittning av konvertibler och brygglån. Utöver detta kan bolaget, i 

februari 2022, tillföras ytterligare ca 42,3 MSEK, före emissionsutgifter, under förutsättning att de 

vidhängande teckningsoptionerna fullt utnyttjas 

• Den 15 oktober 2020 undertecknade Bolaget och Rendong Medical Technology Co. Ltd ett avtal för att 

starta en pilotstudie i Kina som en förberedelse inför kommersialiseringsprocessen av Prostatype® i Kina 

(exklusive Hongkong, Taiwan och Macao). 

• Den externa valideringsstudie för Prostatype som genomförts under ledning av docent Göran Ahlgren, 

Skånes Universitetssjukhus, slutfördes och har skickats in för publicering i relevant medicinsk tidskrift. 

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

• Under räkenskapsåret har ett konvertibellån tillförts bolaget uppgående till 4,1 MSEK. Lånet har kvittats 

i den emission som skedde under perioden. Vidare tillfördes Bolaget en bryggfinansiering uppgående 

till 11,6 MSEK vilken också har kvittats i emissionen under perioden. 

• Vid en extra bolagsstämma i juni 2020 beslutades om två optionsprogram till ledning och personal 

respektive till styrelsens ledamöter. Per dagen för denna delårsrapport var totalt 159 871 optioner 

tecknade varav 41 856 för styrelseledamöter vilka ger möjlighet att för varje option teckna en aktie, i 

augusti 2023, till en kurs på 13,51 kronor. 

 

 

Händelser efter periodens utgång 
• I januari 2021 kunde Bolaget meddela att det kanadensiska patentverket (Canadian Intellectual 

Properaty Office) har för avsikt att bevilja Bolaget patent för gentestet Prostatype® i Kanada. Patentet 

”Marker genes for prostate cancer classification” är giltigt till och med oktober 2032. 
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Om Prostatype Genomics 

Bolaget är resultatet av över tio års forskningsarbete inom prostatacancerns genomik. Bolaget grundades 2007 

som en avknoppning från Cancer Center Karolinska (Karolinska Institutet, Stockholm). Resultatet blev 

utvecklandet av den idag CE-märkta och marknadsklara produkten Prostatype® Test System. Prostatype® är ett 

test för prognostisering som har utvecklats för att tillhandahålla den kompletterande information som ofta krävs 

för att välja den optimala behandlingsstrategin för varje patient. Testet analyserar genernas uttryck i cancerceller 

från prostatavävnad och som i kombination med en avancerad algoritm och dataanalys ger beslutsstöd för 

optimal behandling av enskilda patienter när prostatacancer har bekräftats. Med hjälp av AI-teknik (artificiell 

intelligens) gör Prostatype Genomics gentest det möjligt att bättre prognosticera prostatacancern och 

kategorisera patientens tillstånd i olika risktyper. På detta vis kan bolaget reducera risken för över- eller 

underbehandling, vilket i många fall leder till stora besvär för patienten. Prostatype® är i dagsläget det enda 

gentestet för prostatacancer som finns tillgängligt i kit-format. Produkten är dessutom mycket skalbar i volym 

tack vare den algoritm som ligger till grund för testet. 

 

Vision 

Vår vision är att läkare och patienter efter diagnosticerad prostatacancer ska ha fullt förtroende för sina 

behandlingsbeslut. 

 

Mission 

Prostatype Genomics mission är att genom utveckling och kommersialisering av transformativa test som 

vägleder behandlingsbeslut göra en skillnad i livet för patienter som lider av prostatacancer. Därigenom kan vi 

förbättra livskvaliteten och sinnesron för patienter och samtidigt reducera sjukvårdskostnader. Prostatype 

Genomics kommer att uppnå detta genom att göra Prostatype® till det globalt föredragna testsystemet 

nydiaognistiserade patienter med prostatacancer.   

 

Kommande milstolpar 2021 

• Publicering av extern valideringsstudie genomförd av Skånes universitetssjukhus. 

• Slutförande av valideringsstudie i Taiwan omfattande cirka  40 patienter 

• Introduktion av Bolagets molnlösning PWS (Prostatype® Web Service) för enkel och säker tillgång för 

kunderna till Prostatype® resultat 

• Sammanställande av data och presentation av studie genomförd av Akademiska Sjukhuset  Uppsala 

• Avtal med distributörer i EMEA-regionen signerade 

• Försäljningsstart i EMEA-regionen 

• Förberedelser för lansering av Prostatype® i USA under 2022 
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VD har ordet  
 

Under det sista kvartalet av 2020 tog Prostatype Genomics flera avgörande steg i Bolagets fortsatta utveckling, 
främst av allt givetvis den framgångsrika noteringen på First North i november. Listningen på First North var 
resultatet av en lång periods enträget arbete och jag vill ta tillfället i akt att tacka alla som varit delaktiga i denna 
framgång. Jag vill rikta ett särskilt tack till både gamla och nya aktieägare, ert förtroende och stöd är helt 
avgörande för Prostatype Genomics fortsatta utveckling. Låt mig också ta tillfället i akt att återigen välkomna alla 
nya aktieägare till Bolaget. 1 400 nya aktieägare deltog i emissionen vid noteringen.   

Listningen var det främsta men långt ifrån det enda steget som togs under kvartalet. Bolaget fortsatte sin 
transformering från ett rent forsknings- och utvecklingsbolag till ett kommersiellt inriktat företag. Vi genomförde 
flera viktiga rekryteringar under perioden, framförallt av en ny CFO samt mycket erfaren marknad- och 
säljpersonal baserad i Europa, och vi har nu en organisation som är mycket väl placerad för att leverera på de 
mål som vi har satt upp. Vår avsikt är att förbli en liten och flexibel organisation och det innebär att alla 
medarbetare måste ha hög kompetens och kapacitet. De rekryteringar vi har genomfört är i linje med den 
ambitionen.    

Den närmaste tiden kommer Prostatype Genomics fortsatt att koncentrera våra aktiviteter på våra två 
fokusområden:  

i) att ytterligare utveckla den redan starka vetenskapliga basen för vår produkt  

ii) att öka försäljningen genom att bygga upp våra kommersiella kanaler, framförallt genom 
distributionsavtal på prioriterade marknader. 

Vi har flera studier som nu befinner sig i slutfas och där data håller på att sammanställas. Det gäller den studie 
som genomförs tillsammans med Akademiska Sjukhuset i Uppsala, och det arbete som nu genomförs i Taiwan i 
samarbete med Cheng Gung Memorial Hospital i Taipei. Den sistnämnda är i det närmaste unik, i och med att 
väldigt få studier har gjorts på patienter med östasiatisk etnicitet.  

Vår kommersiella lansering, med inledande fokus på Europa, framskrider enligt plan. Vi kan återigen konstatera 
att våra inledande kontakter med potentiella partners och Key Opinion Leaders bekräftar det stora ouppfyllda 
behov på marknaden som Prostatype® tillgodoser. Prostatype Genomics kan med vår teknologi avsevärt 
förbättra livskvaliteten för många av de patienter runtom i världen som lider av prostatacancer, och samtidigt 
bidra till stor nytta för samhället i form av lägre sjukvårdskostnader.  

Det är därför med stor tillförsikt som vi nu ser fram emot att intensifiera våra kommersiella aktiviteter under det 
kommande året. 

Både gällande studier och gällande kommersialisering fortsätter givetvis situationen med Covid-19 att vara en 
utmaning. När det gäller delar av kommersialiseringen så har den självfallet försvårats av till exempel att 
konferenser och kongresser har ställts in och att det är en utmaning att få till fysiska möten med 
hälsovårdspersonal. Vissa delar av arbetet med externa studier tar också lite längre tid än normalt även om 
Bolaget och dess samarbetspartners så här långt levererat enligt plan. Vi kan konstatera att vi har lyckats hantera 
den här svåra situationen över förväntan och att de förseningar vi har sett i slutändan varit marginella. Vi har 
därför också förtroende för att vi även fortsättningsvis kommer att kunna leverera enligt kommunicerade 
milstolpar. Pandemin har påverkat sjukvårdssystemen globalt vilket bland annat resulterat i längre vårdköer 
också för cancerpatienter. Användandet av Prostatype skapar möjligheter för sjukvårdssystemet att snabbare 
och med högre säkerhet kunna avgöra vilka patienter som behöver genomgå radikal behandling och vilka 
patienter som kan sättas på aktiv monitorering. På det sättet frigörs resurser vilket skapar förutsättningar för en 
modern och effektiv prognostisering av patienter som lider av prostatacancer.  

Jag vill avslutningsvis återigen tacka alla de som bidrog till att göra 2020 till ett så framgångsrikt år för Prostatype 
Genomics. Det gäller medarbetare, externa samarbetspartners, styrelsen och inte minst våra aktieägare. Jag ser 
fram emot att fortsätta att arbeta tillsammans för att uppnå de ambitiösa mål som vi har ställt upp för det här 
bolaget.   

 

Fredrik Persson, VD, Prostatype Genomics AB 



 | 6 

 

Finansiell information och kommentarer  
 

Jämförelse mellan oktober-december 2020 och oktober-december 2019 
 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under det sjätte kvartalet 2020 till 347 (10) TSEK. Bolaget har ännu ej börjat sälja 

sin produkt i någon större omfattning varför omsättningen är enligt förväntan. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under det sjätte kvartalet 2020 till -4 753 (-1 831) TSEK, vilket motsvarar en minskning 

med cirka 55 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I förberedelse för kommersiell lansering har Bolaget 

förstärkt sina resurser samt haft kostnader av engångskaraktär relaterade till den kommande noteringen. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet för det sjätte kvartalet 2020 uppgick till 11 441 (862) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 

till -3 919 (-1 736) TSEK. Kassaflödet för perioden ligger i linje med Bolagets löpande rörelsekostnader. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -732 (-758) TSEK. Bolaget har fortsatt genomfört investeringar i 

produktutveckling. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 16 093 (3 357) TSEK. Likvida medel per den 31 december 2020 

uppgick till 15 862 (1 449) TSEK. 

Antalet aktier 
Den 31 december 2020 uppgick antalet aktier till 13 186 870 (186 031). Den stora förändringen beror på en genomförd split 

om 50/1 som registrerades hos Bolagsverket den 6 juli 2020 samt nyemittering av aktier i samband med notering. 

Genomsnittligt antal aktier under det sjätte kvartalet 2020 uppgick till 11 244 210 (176 367). 

 

Jämförelse mellan juli 2019 – december 2020 (18 månader) och juli 2018 – juni 2019 (12 månader) 
 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för Bolaget under perioden uppgick till 684 (74) TSEK. Bolaget har ännu ej börjat sälja sin produkt i 

någon större omfattning varför omsättningen är enligt förväntan. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet under perioden uppgick till -15 914 (-7 862) TSEK, vilket motsvarar minskning med cirka 51 % procent 

jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror främst på att perioden är längre (18 jämfört med 12 månader) 

samt expansion på personalsidan, kostnader associerade till noteringen på Nasdaq First North Growth Market samt 

produktutveckling. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet under perioden uppgick till -14 712 (-9 631) TSEK, kassaflödet för perioden ligger i linje med Bolagets löpande 

rörelsekostnader.  

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3 258 (-3 261) TSEK. Bolaget har fortsatt genomfört investeringar i 

produktutveckling. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 31 139 (7 376) TSEK. Likvida medel per den 31 december 2020 

uppgick till 15 862 (2 692) TSEK. Förändringen beror på att bolaget har noterats. 

Antalet aktier 
Den 31 december 2020 uppgick antalet aktier till 13 186 870 (102 082). Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 

6 644 476. 
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Prostatype Genomics i siffror 
 

Belopp i SEK 

2020-10-01 2019-10-01 2019-07-01_ 2018-07-01_ 

2020-12-31 2019-12-31 
2020-12-31* 
(18 månader) 

2019-06-30* 
(12 månader) 

Rörelsemarginal neg neg neg Neg 

Vinstmarginal neg neg neg Neg 

Avkastning på eget kapital neg neg neg Neg 

Soliditet 84% 60% 84% 49% 

Eget kapital 28 290 359 10 409 484 28 290 359 8 546 482 

Kassaflöde 11 441 680 862 130 13 169 631 -5 516 440 

Antal aktier, periodens slut 13 186 870 186 031 13 186 870 102 082 

Antal aktier, genomsnitt perioden 11 244 210 176 367 6 644 476 102 082 

Antal aktier med full utspädning, 
periodens slut 

13 346 741 202 955 13 346 741 102 082 

Resultat per aktie -0,36 -10,00 -1,32 -83,72 

Resultat per aktie med full utspädning 
från utestående optioner, periodens 
slut 

-0,36 -9,17 -1,30 -83,72 

Antal anställda vid periodens slut, st 5 4 5 4 

Utdelning per aktie   - - - 

 

 

Definitioner av nyckeltal 
 

Rörelsemarginal    Rörelseresultat efter avskrivningar / nettoomsättning 

Vinstmarginal    Årets resultat / omsättning 

Avkastning på eget kapital   Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital 

Soliditet    Justerat eget kapital / totala tillgångar 

Resultat per aktie    Årets resultat / antalet aktier vid periodens slut 

Resultat per aktie med full utspädning från utestående optioner, periodens slut Årets resultat / (antal aktier + teckningsoptioner vid periodens slut 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Perioden omfattar 18 månader. Bolaget har ett förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 6 sedan senast 
avgivna årsredovisning per 2019-06-30. Räkenskapsåret avslutades den 31 december 2020 och omfattar således 18 
månader tillika 6 kvartal. 
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Resultaträkning 
 

Belopp i SEK 2020-10-01 2019-10-01 2019-07-01 2018-07-01 

  2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31* 2019-06-30 

          

Nettoomsättning 346 605 10 000 683 878 74 085 

Aktiverat arbete för egen räkning 742 902 758 452 3 231 665 3 234 281 

Övriga rörelseintäkter 161 151 69 696 721 004   

Summa intäkter 1 250 658 838 148 4 636 548 3 308 366 

          

Rörelsens kostnader         

Produktutveckling inom forskning -124 014 -437 886 -2 414 232 -1 246 239 

Övriga externa kostnader -3 855 426 -1 112 545 -9 834 459 -5 107 036 

Personalkostnader -2 002 047 -1 094 206 -8 136 244 -4 661 242 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-22 121 -24 773 -149 052 -154 143 

Övriga rörelsekostnader -22 -192 -16 373 -1 391 

Rörelseresultat -4 752 972 -1 831 453 -15 913 812 -7 861 685 

          

Resultat från finansiella poster         

Ränteintäkter och liknande resultatposter         

Räntekostnader och liknande resultatposter -22 028 -29 261 -1 494 411 -684 243 

Resultat efter finansiella poster -4 775 000 -1 860 714 -17 408 222 -8 545 928 

          

Resultat före skatt -4 775 000 -1 860 714 -17 408 222 -8 545 928 

          

Periodens resultat -4 775 000 -1 860 714 -17 408 222 -8 545 928 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Perioden omfattar 18 månader. Bolaget har ett förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 6 sedan senast 
avgivna årsredovisning per 2019-06-30. Räkenskapsåret avslutades den 31 december 2020 och omfattar således 18 
månader tillika 6 kvartal. 
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Bolagets balansräkning - tillgångar 
 

(SEK) 2020-12-31 2019-06-30 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 
liknande arbeten 

16 066 722 12 835 058 

Patent 111 527 223 054 

Summa Immateriella anläggningstillgångar 16 178 249 13 058 112 

      

Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner och andra tekniska anläggningar   10 744 

Inventarier, verktyg och installationer 28 220 28 806 

Summa materiella anläggningstillgångar 28 220 39 550 

      

      

Summa anläggningstillgångar 16 206 469 13 097 662 

      

Omsättningstillgångar     

Varulager mm.      

Färdiga varor och handelsvaror 366 369 664 000 

Förskott till leverantörer 28 578   

Summa omsättningstillgångar 394 947 664 000 

      

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 336 352 5 000 

Övriga fordringar 578 467 752 278 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 284 643 362 765 

Summa kortfristiga fordringar 1 199 462 1 120 043 

      

Kassa och bank 15 861 788 2 692 157 

      

Summa omsättningstillgångar 17 456 196 4 476 200 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 33 662 665 17 573 862 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 | 10 

 

Bolagets balansräkning – skulder & eget kapital 
 
 

(SEK) 2020-12-31 2019-06-30 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Bundet eget kapital     

Aktiekapital 791 212 1 020 820 

Nyemission under registrering   640 250 

Fond för utvecklingsutgifter 16 066 722 12 835 058 

Summa bundet eget kapital 16 857 934 14 496 128 

      

Fritt eget kapital     

Överkursfond 107 321 774 70 602 034 

Balanserad vinst eller förlust -78 481 127 -68 005 752 

Årets resultat -17 408 222 -8 545 928 

Summa fritt eget kapital 11 432 425 -5 949 646 

      

Summa eget kapital 28 290 359 8 546 482 

      

Långfristiga skulder     

Konvertibellån   4 985 546 

Övriga skulder till kreditinstitut 1 066 667 1 466 667 

Summa långfristiga skulder 1 066 667 6 452 213 

      

Kortfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 400 000 400 000 

Leverantörsskulder 1 779 007 652 545 

Skatteskulder 55 374 61 050 

Övriga kortfristiga skulder 552 325 117 674 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 518 933 1 343 898 

Summa kortfristiga skulder  4 305 639 2 575 167 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 662 665 17 573 862 
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Bolagets kassaflödesanalys 
 

(SEK) 
2020-10-01 2019-10-01 2019-07-01_ 2018-07-01 

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31* 2019-06-30 

          

Den löpande verksamheten         

          

Resultat efter finansiella poster -4 775 000 -1 860 714 -17 408 222 -8 545 928 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet m.m 

22 121 24 773 776 184 712 850 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

-4 752 879 -1 835 941 -16 632 038 -7 833 078 

          

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 150 322 -393 613 269 053 -64 605 

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -90 692 316 542 -79 419 4 179 

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder 774 027 176 592 1 730 472 -1 737 285 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 919 221 -1 736 419 -14 711 931 -9 630 789 

          

Investeringsverksamheten         

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -742 900 -758 451 -3 231 664 -3 234 281 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 10 995 0 -26 195 -26 995 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -731 905 -758 451 -3 257 859 -3 261 276 

          

Finansieringsverksamheten         

Inbetalade optionspremier 204 165   204 165   

Netto emissionslikvid inkl brygglån 15 988 641   27 877 506   

Erhållna konvertibellån   3 457 000 3 457 750 7 585 000 

Amortering av lån -100 000 -100 000 -400 000 -209 375 

Kassaflöde för finansieringsverksamheten 16 092 806 3 357 000 31 139 421 7 375 625 

          

Periodens kassaflöde 11 441 680 862 130 13 169 631 -5 516 440 

Likvida medel vid periodens början 4 420 109 587 131 2 692 157 8 208 597 

Likvida medel vid periodens slut 15 861 789 1 449 261 15 861 788 2 692 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Perioden omfattar 18 månader. Bolaget har ett förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 6 sedan senast 
avgivna årsredovisning per 2019-06-30. Räkenskapsåret avslutades den 31 december 2020 och omfattar således 18 
månader tillika 6 kvartal. 
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Bolagets förändringar i eget kapital 
 

1 juli 2019 – 31 december 2020* 

SEK Aktiekapital 
Pågående 

nyemission 
Fond för 

utvecklingsutgifter 
Överkursfond Balanserat resultat 

Vid periodens början 1 020 820 640 250 12 835 058 70 602 034 -76 551 680 

Nyemission 1 072 609 -640 250   42 046 523   

Emissionskostnader       -5 603 362   

Minskning av aktiekapital -1 302 217       1 302 217 

Optionspremier       276 579   

Avsättning fond för 
utvecklingsutgifter 

    3 231 664   -3 231 664 

Periodens resultat         -17 408 222 

Vid periodens slut 791 212 0 16 066 722 107 321 774 -95 889 349 

 

 

 

1 juli 2018 – 30 juni 2019 (rev.) 

SEK 
Aktiekapital 

Pågående 

nyemission 

Fond för 

utvecklingsutgifter 
Överkursfond 

Balanserat      

resultat 

Vid årets början 1 020 820 - 9 600 777 60 372 850 -64 771 471 

Aktivering av 

utvecklingsutgifter 

 

 

 

 

 

3 234 281 

  

-3 234 281 

Nyemission 

Årets resultat 

 

 

640 250 

 

 

 

10 229 184 

 

 

-8 545 928 

Vid årets slut 1 020 820 640 250 12 835 058 70 602 034 -76 551 680 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Perioden omfattar 18 månader. Bolaget har ett förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 6 sedan senast 
avgivna årsredovisning per 2019-06-30. Räkenskapsåret avslutades den 31 december 2020 och omfattar således 18 
månader tillika 6 kvartal. 
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Upplysningar och information 
 

Företagsinformation 
Prostatype Genomics AB med organisationsnummer 556726-0285 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. 

Adressen till huvudkontoret är Industrivägen 19, 171 48 Solna. Bolagets verksamhet består i forskning och utveckling av 

medicintekniska produkter. 

I denna rapport benämns Prostatype Genomics AB antingen med sitt fulla namn eller som ”Bolaget”, alternativt ”Prostatype”. 

Alla belopp i rapporten är tusentals kronor (TSEK) om ej annat anges. 

Redovisningsprinciper 
Rapporten har upprättat i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciper som har tillämpats för Bolaget 

överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes för upprättande av den senaste årsredovisningen. 

Covid-19 

Sedan räkenskapsårets kvartal fyra har Bolaget erfarit viss påverkan från Covid-19 pandemin, främst i form av viss försening 

av studier samt svårigheter att få tillgång till sjukvårdspersonal, men påverkan har varit av begränsad art. 

Närstående transaktioner 
Under perioden från och med den 1 juli 2019 till den 31 december 2020 har utöver vad som anges nedan inga transaktioner 

mellan Bolaget och närstående parter förekommit.  

Flera av de brygglån som togs upp under 2020 utgör närståendetransaktioner. Nedan presenteras de närstående parter som 

lånar ut pengar till Prostatype Genomics i samband med brygglånefinansieringen. 

 

    
Utestående 
lån 

Kvittat vid 
emission 

Kvarstående 

JDS Invest AB Styrelseledamot 1 222 211 -1 222 211 0 

Creathor Venture Fund III (SCSp) SICAR** Större aktieägare 1 196 243 -1 196 243 0 

Creathor Venture Fund III Parallel (SCSp) SICAR** Större aktieägare 362 555 -362 555 0 

AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB*** Styrelseordförande 183 331 -183 331 0 

Fredrik Persson Bolagets VD 54 455 -54 455 0 

 

*JDS Invest AB ägs till 100 procent av styrelseledamot Håkan Englund. 

**Styrelseledamot Karlheinz Schmelig är rådgivare för Creathor Venture och dess representant i styrelsen. 

***AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB ägs till 100 procent av Bolagets styrelseordförande Anders Lundberg. 

 

Det finns även ett konsultavtal med JDS Invest AB, som ägs till 100 procent av styrelseledamot Håkan Englund, avseende 

tjänster rörande prognostisering av prostatacancer genom företagsutveckling med ett både vetenskapligt och 

företagsorienterat perspektiv. JDS Invest AB är också involverad i nya potentiella marknadsföringsmöjligheter åt Bolaget. 

Totalt har 75 000 SEK fakturerats för konsulttjänster inom ramen för avtalet under perioden 1 juli 2019 – 31 december 2020. 

Under perioden har även royalites till tidigare styrelseledamot utbetalats om 9 032 SEK.  

Transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor 

Vinstdisposition 
Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning på kommande Årsstämma. 

Riskfaktorer 
För en beskrivning av de väsentligaste marknads- och verksamhetsrelaterade riskerna hänvisas till det prospekt som 

avlämnats och finns publicerat på bolagets hemsida www.prostatypegenomics.com under rubriken Investor Relations. 

 

 

http://www.prostatypegenomics.com/
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Övrig information 
 

Datum för publicering av finansiell information 
Årsredovisning 2019/2020   2021-05-17 

Delårsrapport kvartal 1 2021   2021-05-27 

Årsstämma 2021    2021-06-16 

Denna delårsrapport, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på Prostatype Genomics hemsida, 

www.prostatypegenomics.com.  

Certified Advisor 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, ca@skmg.se. 

Granskning av delårsrapport 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisor. 

Offentliggörande 
Denna information är sådan information som Prostatype Genomics AB, från och med noteringstidpunkten är skyldig att 

offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 19 februari kl 8.00. 

Fredrik Persson, VD, 073-049 77 01, fredrik.persson@prostatypegenomics.com 

 

 

Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm den 19 februari 2021 

 

 

_____________________  _____________________ _____________________ 

Anders Lundberg   Håkan Englund  Christoph Petry 

Styrelseordförande   Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 

 

_____________________  _____________________ _____________________ 

Karlheinz Schmelig   Fredrik Persson  Michael Häggman  

Styrelseledamot   Verkställande direktör  Styrelseledamot 

 
 

http://www.prostatypegenomics.com/
mailto:fredrik.persson@prostatypegenomics.com
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Prostatype Genomics AB  

Industrivägen 19, SE-171 48 Solna 

Telefon:  

+46 (0)8-20 87 00 

Hemsida: 
www.prostatypegenomics.com 
 


