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Kvartal 3 (1 juli – 30 september 2021 jämfört med 1 juli – 30 

september 2020) sammanfattat  
 

• Rörelsens intäkter uppgick till 426 (556) TSEK. 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (15) TSEK.  

• EBITDA (rörelseresultatet före avskrivningar) uppgick till -3 613 (-3 555) TSEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -3 831 (-3 782) TSEK. 

• Periodens totala kassaflöde uppgick till 18 888 (-4 181) TSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,4) SEK. 

 

 

 

Delåret (1 januari – 30 september 2021 jämfört med helåret 1 juli 

2019 – 31 december 2020) sammanfattat 
 

• Rörelsens intäkter uppgick till 1 787 (4 637) TSEK. 

• Nettoomsättningen uppgick till 10 (684) TSEK.  

• EBITDA (rörelseresultatet före avskrivningar) uppgick till -9 748 (-15 765) TSEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -10 697 (-14 712) TSEK. 

• Periodens totala kassaflöde uppgick till 10 684 (13 170) TSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,65 ( -1,32) SEK. 
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Viktiga händelser under det tredje kvartalet 
 

Förstärkt marknadsorganisation 

Under kvartalet har företaget förstärkt sin marknadsorganisation med Ulrika Flock, som tillträtt rollen 

som Sales & Marketing Manager, och Nicklas Rosendal är företagets nya Communications Director. 

 

Schweizisk samarbetspartner 

I augusti tecknade Prostatype Genomics ett samarbetsavtal med Proteomedix AG (”Proteomedix”), 

ett i Zürich baserat vetenskapsdrivet företag som har en godkänd produkt inom området 

prostatacancer. Avtalet omfattar samarbete avseende såväl marknadsföring som FoU. 

 

Riktad nyemission 

I augusti genomförde bolaget en riktad nyemission som tillförde bolaget cirka 24,7 MSEK. Kapitalet är 

avsett att finansiera aktiviteter som genomförs inom ramen för samarbetet med Proteomedix AG, 

samt ett accelererat marknadsinträde på prioriterade europeiska marknader. 

 

Nya distributörer i Spanien och Portugal 

I augusti 2021 ingick Prostatype avtal med Eligen Diagnostica och BioPortugal Lda. som bolagets 

distributörer i Spanien och Portugal. Dessa bolag är ledande distributörer av avancerade 

vårdlösningar i Spanien och Portugal och kommer att marknadsföra och distribuera Prostatype®. 

Avtalet sträcker sig fram till och med 2024.   

 

Nytt samarbete i Storbritannien, Cambridge Clinical Laboratories  

I augusti meddelade Bolaget att det ingått ett samarbetsavtal med det ledande brittiska 

laboratorieföretaget Cambridge Clinical Laboratories (”CCL”). CCL kommer inte bara att erbjuda 

Prostatype® i sina egna laboratorier utan även att främja dess användande i andra urologiska 

laboratorier runtom i Storbritannien och Irland.  

 

Studie vid Akademiska sjukhuset 

I augusti släppte Bolaget de preliminära resultaten från den kliniska studie som har genomförts på 

Akademiska Sjukhuset i Uppsala under ledning av docent Michael Häggman. Studien genomfördes 

för att visa om resultat från användning av Prostatype® innan beslut om behandling av patienter med 

prostatacancer överensstämmer med tumörens faktiska aggressivitet, samt korrelationen i P-score 

mellan indextumör och andra cancerområden i prostata. För båda frågeställningar indikerar studien 

korrelation med hög statistisk signifikans. 

 

 

 

https://news.cision.com/se/prostatype-genomics-ab/r/prostatype-genomics-utser-eligen-diagnostica-och-bioportugal-lda--till-distributor-for-bolagets-prog,c3401463
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Viktiga händelser efter periodens utgång 
 

Förlängd Lock-up period 

I samband med börsintroduktionen av Prostatype Genomics ingick styrelseledamöter samt ledning 

och andra aktieägare avtal om lock up. Dessa avtal löpte ut den 3 november 2021, vilket är 12 

månader efter den första dagen för handel i Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First 

North Growth Market. 

Såväl styrelse som ledning har nu, baserat på att de ursprungliga avtalen löper ut inom kort, ingått 
förlängda avtal om lock up. Parterna som har ingått avtalen är Creathor Venture Fund III (SCS) SICAR, 
Creathor Venture Fund III Parallel (SCS) SICAR, styrelseledamöterna Håkan Englund, Michael Häggman, 
Anders Lundberg, VD Fredrik Persson och CFO Michael af Winklerfelt. Dessa aktieägare äger 
tillsammans cirka 30 procent av de totala antalet aktier i Bolaget. 

 

Marknadsinträde Italien 

I Italien har Prostatype Genomics etablerat verksamhet genom att kontraktera Maurizio Ballerini 

(MD) som Senior Director of Market Development Italia för bolaget. Ballerini är medicinsk doktor och 

har bl.a. arbetat för medicinteknik-bolag som Abbott Diagnostics och Randox med framgångsrika 

resultat som ansvarig för försäljning av PCA3-test (test för att utröna risken att drabbas av 

prostatacancer).  

 

Marknadsinträde Tyskland 

I Tyskland har Prostatype Genomics etablerat verksamhet genom att kontraktera Karlheinz Dewald 

som Director of Market Development Germany för bolaget. Dewald har många års erfarenhet från 

kommersiella roller i ledande företag inom områden som bioteknik, onkologi och urologi. Senast 

ledde Dewald implementeringen av en ny molekylär biomarkör för onkologisk diagnostik och 

behandlingsövervakning i Tyskland, Schweiz och Österrike. 

 

 

 

 

 

  

https://news.cision.com/se/prostatype-genomics-ab/r/prostatype-genomics-etablerar-sig-pa-den-italienska-marknaden,c3432956
https://news.cision.com/se/prostatype-genomics-ab/r/prostatype-genomics-gar-in-pa-tysk-marknad---ytterligare-information,c3432485
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VD har ordet 
 

 

Flera av mina senaste kvartalsreflektioner har innehållit förhoppningar om att begränsningarna på 

grund av coronapandemin ska upphöra och ge vården möjlighet att börja beta av den vårdskuld som 

har byggts upp och som drabbar många cancerpatienter som får vänta på behandling. Det är självklart 

så att Prostatype Genomic har påverkats negativt av pandemin, med försenade lanseringar av 

Prostatype® på våra målmarknader. Ett konkret och mycket positivt tecken på att förutsättningarna är 

på väg att förändras är att viktiga medicinska kongresser på senare tid har öppnat upp för fysiska 

möten, och nu hoppas vi att den utvecklingen fortsätter. Att få möjlighet att träffa behandlande läkare 

och berätta hur vi kan hjälpa dem fatta rätt beslut är oerhört tillfredsställande och ett mycket viktigt 

steg i att etablera oss internationellt. Sjukvården har efter pandemin också ett behov av mer potenta 

och specifika verktyg för att effektivisera arbetet med att hantera de vårdköer som uppstått, bland 

annat när det gäller prostatacancer. Prostatype® är ett utmärkt verktyg i den situationen och flera 

länder, bland annat Tyskland och Frankrike, accelererar arbetet med att införa moderna biomarkörer 

för en effektivare diagnostik och prognostik, bland annat inom området prostatacancer. 

När detta skrivs har Prostatype Genomics deltagit i flera svenska och internationella möten, och ännu 

fler är inplanerade de närmaste månaderna. Två av de internationella kongresser vi deltagit i har tagit 

plats i Italien och Tyskland och vi ser redan effekten av att ha lokala säljorganisationer på plats. Under 

det fjärde kvartalet kommer bolaget att medverka i kongresser i Storbritannien och Tyskland 

tillsammans med våra nya samarbetspartners Cambridge Clinical Labs och vår tyske kollega Karlheinz 

Dewald.  

I samband med noteringen på Nasdaq First North Market förra året offentliggjorde vi vår ambition att 

inleda internationell marknadsnärvaro. Vi har trots ovanstående utmaningar under året realiserat 

denna genom att etablera oss på fem nya marknader. Bakom marknadsetableringarna ligger ett 

omfattande strategiskt och taktiskt arbete för att hitta ett optimalt angreppssätt.  Varje marknad 

behöver bearbetas efter sina unika förutsättningar, varför vi har valt olika etableringsstrategier på olika 

marknader. Detta har resulterat i att Prostatype Genomics utöver den nordiska hemmamarknaden så 

här långt även har marknadsnärvaro i Tyskland, Italien, Storbritannien, Spanien och Portugal. Vi har för 

avsikt att den närmsta framtiden fokusera på dessa marknader för att säkerställa att de resurser som 

krävs är fullt tillgängliga innan vi fortsätter vår geografiska expansion ytterligare. 

Arbetet med att lansera en produkt som Prostatype® är inte unik utan följer en modell som enklast 

beskrivs genom nedanstående bild. 
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Vi befinner oss idag i steg 2 till och med 4, där vi rent operativt har ett starkt fokus på den privata 

sjukvårdsmarknaden. Vi har också initierat arbetet med reimbursement (ersättning från nationella 

myndigheter), men det är en relativt tidskrävande process. Den privata sjukvårdsmarknaden är stor 

och vanligtvis snabbare på att ta till sig nyheter, varför vi fokuserar på detta segment. Jag återkommer 

angående hur arbetet med privatmarknaden fortskrider och vilka framsteg vi har gjort när det gäller 

reimbursement. 

I Sverige har Prostatype Genomics förstärkt marknadsorganisationen. Under hösten har Ulrika Flock 

tillträtt rollen som Sales & Marketing Manager, och kommer att arbeta med att bygga upp den nordiska 

marknaden. Nicklas Rosendal är vår nya Communications Director och kommer att accelerera vårt 

arbete med att bygga patientintresse via sociala medier och samarbeten med svenska och 

internationella patientorganisationer. 

Prostatype Genomics har en stor potential att bidra till bättre individanpassad prognostisering, rätt 

behandling samt stora besparingar för sjukvården. I syfte att ta vara på denna potential, genomförde 

vi under kvartalet en riktad nyemission som tillförde bolaget cirka 24,7 miljoner SEK.  

Vi har därigenom stärkt vår finansiella position och kunnat accelerera vår europeiskanärvaro, 

genomföra internationella valideringsstudier och kan tidigarelägga ytterligare marknadsinträden, bl.a. 

med hjälp av vår samarbetspartner det schweiziska bolaget Proteomedix.  

Vi har i och med samarbetet med Proteomedix forskningsmässigt också tagit steget in i segmentet 

multiomics där vi just nu studerar möjligheterna med att kombinera två moderna biomarkörer till vad 

som kan utveckla sig till en mycket intressant möjlighet. När våra initiala pilotstudier är genomförda 

kommer jag självklart att återkomma med vilka ytterligare steg vi tar i detta arbete. 
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Coronapandemin har haft en negativ inverkan på vårt resultat under det tredje kvartalet och vi är 

självklart inte nöjda. Men, som nämnt ovan märker vi för närvarande att vården och dess beslutsfattare 

på nytt öppnar upp för möten och diskussioner, vilket ger oss bättre möjligheter att accelerera arbetet 

med att kommersialisera Prostatype®.  

Jag vill också ta vara på detta tillfälle och tacka alla er aktieägare för ert löpande stöd och er fortsatta 

övertygelse om att Prostatype Genomics har något unikt att erbjuda patienter drabbade av 

prostatacancer.  

 

 

Fredrik Persson 

 

VD Prostatype Genomics AB 

Solna 18 november 2021 
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Finansiell information och kommentarer  
 

Jämförelse mellan juli - september 2021 och juli - september 2020 
 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under det tredje kvartalet 2021 till 0 (15 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 tredje kvartalet 2021 till - 3 636 (- 3 578) TSEK, vilket 

motsvarar en försämring av rörelseresultatet med ca 2 procent jämfört med motsvarande period 

föregående år. Bolagets kostnader består i huvudsak av produktutveckling, testning samt 

personalkostnader.  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet för det tredje kvartalet 2021 uppgick till 18 888 (-4 181) TSEK. Kassaflödet från den 

löpande verksamheten uppgick till -3 831 ( -3 782) TSEK. Kassaflödet för perioden ligger i linje med 

Bolagets löpande rörelsekostnader. Den stora förändringen är hänförlig den nyemission som skett 

under perioden.  

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -426 (-365) TSEK. Bolaget har fortsatt 

genomfört investeringar i produktutveckling. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 23 145 (-33) TSEK. Likvida medel per den 30 

september 2021 uppgick till 26 546 (4 420) TSEK. 

Antalet aktier 
Den 30 september 2021 uppgick antalet aktier till 15 088 761 (9 301 550). Förändringen beror på 

nyemissioner och kvittning av aktier. Genomsnittligt antal aktier under det tredje kvartalet 2021 

uppgick till 14 137 816. 

 

Jämförelse mellan januari 2021 – september 2021 (9 månader) och juli 2019 – december 2020 (18 
månader) 
 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för Bolaget under perioden uppgick till 10 (684) TSEK. Bolaget har ännu ej börjat 

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

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet under perioden uppgick till -9 815 (-15 914) TSEK. Minskningen beror främst på att 

föregående period var ett förlängt räkenskapsår och omfattade 18 månader. 
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Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet under perioden uppgick till 10 684 (13 170) TSEK. Kassaflödet från den löpande 

verksamheten uppgick till -10 697 ( -14 712) TSEK. Kassaflödet för perioden ligger i linje med Bolagets 

löpande rörelsekostnader. Inflödet av likvida medel är hänförligt de emissioner som genomförts i 

respektive period. 

 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 764 (-3 258) TSEK. Bolaget har fortsatt 

genomfört investeringar i produktutveckling. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 23 145 (31 139) TSEK. Likvida medel per den 

30 september 2021 uppgick till 26 546 (15 862) TSEK.  

Antalet aktier 
Den 30 september 2021 uppgick antalet aktier till 15 088 761 (13 186 870). Genomsnittligt antal 

aktier för perioden uppgick till 14 137 816. 
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Prostatype Genomics i siffror 
 

 

Belopp i SEK 
2021-07-01 
2021-09-30 

2020-07-01 
2020 09-30 

2021-01-01 
2021-09-30 

 
2019-07-01 
2020-12-31 

(18 månader*) 
 

 

Rörelsemarginal neg neg neg neg  

Vinstmarginal neg neg neg neg  

Avkastning på eget kapital neg neg neg neg  

Soliditet 92% 5% 92% 84%  

Eget kapital 41 659 090 1 175 384 41 659 090 28 290 359  

Kassaflöde 19 322 319 -4 180 590 10 683 744 13 169 631  

Antal aktier, periodens slut 15 088 761 9 301 550 15 088 761 13 186 870  

Antal aktier, genomsnitt perioden 14 137 816 9 301 550 14 137 816 6 644 476  

Antal aktier med full utspädning, 
periodens slut 

19 133 952 9 461 421 19 133 952 13 346 741  

Resultat per aktie -0,25 -0,40 -0,65 -1,32  

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

-0,19 -0,39 -0,52 -1,30  

Antal anställda vid periodens slut, st 6 6 6 5  

Utdelning per aktie - - - -  

 

 

 

 

 

 

*Perioden omfattar 18 månader. Bolaget har haft ett förlängt räkenskapsår 
 
 
 
 
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) 
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Resultaträkning  
 

Belopp i SEK 2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2019-07-01 

  2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 
2020-12-31 

(18 
månader*) 

          

Nettoomsättning 0 15 000 10 000 683 878 

Aktiverat arbete för egen räkning 426 442 354 394 1 764 622 3 231 665 

Övriga rörelseintäkter 0 186 341 12 187 721 004 

Summa intäkter 426 442 555 735 1 786 809 4 636 548 

          

Rörelsens kostnader         

Produktutveckling inom forskning -405 535 -187 814 -877 230 -2 414 232 

Övriga externa kostnader -1 897 831 -2 437 336 -5 650 137 -9 834 459 

Personalkostnader -1 731 898 -1 471 065 -4 990 064 -8 136 244 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-22 121 -22 121 -66 361 -149 052 

Övriga rörelsekostnader -4 658 -14 899 -17 519 -16 373 

Rörelseresultat -3 635 600 -3 577 500 -9 814 502 -15 913 812 

          

Resultat från finansiella poster         

Ränteintäkter och liknande resultatposter   - -   

Räntekostnader och liknande resultatposter -19 980 -139 112 -62 006 -1 494 411 

Resultat efter finansiella poster -3 655 580 -3 716 612 -         9 876 508  -17 408 222 

          

Resultat före skatt -3 655 580 -3 716 612 -9 876 508 -17 408 222 

          

Periodens resultat -3 655 580 -3 716 612 -9 876 508 -17 408 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
*Perioden omfattar 18 månader. Bolaget har haft ett förlängt räkenskapsår som avslutades den 31 december 2020. 
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Bolagets balansräkning 
 

(SEK) 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 
liknande arbeten 

17 831 344 15 323 820 16 066 722 

Patent 55 763 130 115 111 527 

Summa Immateriella anläggningstillgångar 17 887 107 15 453 935 16 178 249 

        

Materiella anläggningstillgångar       

Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0 0 

Inventarier, verktyg och installationer 17 623 42 749 28 220 

Summa materiella anläggningstillgångar 17 623 42 749 28 220 

        

        

Summa anläggningstillgångar 17 904 730 15 496 684 16 206 469 

        

Omsättningstillgångar       

Varulager mm.        

Färdiga varor och handelsvaror 180 675 463 257 366 369 

Förskott till leverantörer 93 278 82 012 28 578 

Summa omsättningstillgångar 273 953 545 269 394 947 

        

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 146 573 12 500 336 352 

Övriga fordringar 285 763 794 961 578 467 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 324 223 301 309 284 643 

Summa kortfristiga fordringar 756 559 1 108 770 1 199 462 

        

Kassa och bank 26 545 531 4 420 109 15 861 788 

        

Summa omsättningstillgångar 27 576 043 6 074 148 17 456 196 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 45 480 773 21 570 832 33 662 665 

 

 

 

 

 

 

 



 | 13 

 

 

Bolagets balansräkning     
 

(SEK) 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital 905 326 558 093 791 212 

Nyemission under registrering - - 0 

Fond för utvecklingsutgifter 17 831 344 15 323 820 16 066 722 

Summa bundet eget kapital 18 736 670 15 881 913 16 857 934 

        

Fritt eget kapital       

Överkursfond 130 452 900 75 664 917 107 321 774 

Balanserad vinst eller förlust -97 653 971 -77 738 225 -78 481 127 

Periodens resultat -9 876 508 -12 633 222 -17 408 222 

Summa fritt eget kapital 22 922 420 -14 706 530 11 432 425 

        

Summa eget kapital 41 659 090 1 175 384 28 290 359 

        

Långfristiga skulder       

Konvertibellån - 4 084 882 0 

Övriga skulder till kreditinstitut 1 066 667 1 166 667 1 066 667 

Summa långfristiga skulder 1 066 667 5 251 548 1 066 667 

        

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 300 000 400 000 400 000 

Leverantörsskulder 1 015 237 1 363 040 1 779 007 

Skatteskulder 82 627 62 990 55 374 

Övriga kortfristiga skulder 663 406 12 014 927 552 325 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 693 748 1 302 943 1 518 933 

Summa kortfristiga skulder  2 755 017 15 143 900 4 305 639 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45 480 773 21 570 832 33 662 665 
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Bolagets kassaflödesanalys 
 

(SEK) 
2021-07-01 
2021-09-30 

2020-07-01 
2020-09-30 

2021-01-01 
2021-09-30 

 
    2019-07-01 
    2020-12-31* 
   (18 månader) 

          

Den löpande verksamheten         

Resultat efter finansiella poster -3 655 580 -3 716 612 -9 876 508 -17 408 222 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet m.m 

22 121 137 695 66 361 776 184 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
för förändringar av rörelsekapital 

-3 633 459 -3 578 915 -9 810 147 -16 632 038 

          

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 50 731 -157 442 120 994 269 053 

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 228 279 -377 980 442 902 -79 418 

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder -476 083 332 470 -1 450 622 1 730 472 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 830 532 -3 781 867  -10 696 874 -14 711 931 

          

Investeringsverksamheten         

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -426 442 -354 394 -1 764 622 -3 231 664 

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -426 442 -365 389 -1 764 622 -3 257 859 

          

Finansieringsverksamheten         

Inbetalade teckningsoptioner 0   0 204 165 

Netto emissionslikvid inkl brygglån 23 245 239 0 23 245 239 27 877 506 

Erhållna konvertibellån   0 0 3 457 750 

Erhållna lån   0 0   

Amortering av lån -100 000 -33 333 -100 000 -400 000 

Kassaflöde för finansieringsverksamheten 23 145 239 -33 333 23 145 239 31 139 421 

          

Periodens kassaflöde 18 888 266 -4 180 590 10 683 744 13 169 631 

Likvida medel vid periodens början 7 657 265 8 600 698 15 861 788 2 692 157 

Likvida medel vid periodens slut 26 545 531 4 420 109 26 545 532 15 861 788 

 

 

 

 

*Perioden omfattar 18 månader. Bolaget har haft ett förlängt räkenskapsår som avslutades den 31 december 2020. 
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Bolagets förändringar i eget kapital 
 

 
1 januari 2021 – 30 september 2021 
 

SEK Aktiekapital 
Fond för 

utvecklingsutgifter 
Överkursfond 

Balanserat      
resultat 

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

Avsättning fond för 
utvecklingsutgifter 

  1 764 622   -1 764 622 

Nyemission 114 113   24 610 470   

Emissionskostnader     -1 479 344   

Periodens resultat       -9 876 508 

Vid periodens slut 905 326 17 831 344 130 452 900 -107 530 479 

 

 

 

  
 

1 juli 2019 – 31 december 2020 * (rev.) 
 

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       276 577   

Avsättning fond för 
utvecklingsutgifter 

    3 231 664   -3 231 664 

Periodens resultat         -17 408 222 

Vid periodens slut 791 212 0 16 066 722 107 321 772 -95 889 349 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Perioden omfattar 18 månader. Bolaget har haft ett förlängt räkenskapsår som avslutades den 31 december 2020. 
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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. 

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 diagnostisering och 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. 

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 föregående räkenskapsårets fjärde kvartal 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. Under de två första kvartalen av 2021 har 

bolaget erfarit vissa förseningar i den då pågående valideringsstudien i Uppsala på grund av Covid-19.  

 

Immateriella tillgångar  

Styrelsen bedömer att det inte föreligger något nedskrivningsbehov avseende de immateriella 

tillgångarna. En obligatorisk årlig nedskrivningsprövning kommer att genomföras under det fjärde 

kvartalet. Värdet av den immateriella tillgången är avhängigt att Bolaget uppnår ett positivt operativt 

kassaflöde, enligt den plan som föreligger, samt att den plan för framtida finansiering som finns 

kommer till stånd. 

Utestående optionsprogram 

I samband med listningen på Nasdaq First North emitterades teckningsoptioner under serien TO 1 till 

antalet 3 885 320 stycken. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas kommer aktiekapitalet 

att öka med ytterligare 233 119,20 SEK. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av 

en (1) aktie till en kurs om 10,90 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med 

den 27 januari 2022 till den 17 februari 2022.  

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 
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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. 
 

Närstående transaktioner 
Under perioden från och med den 1 januari 2021 till den 30 september 2021 har utöver vad som anges 

nedan inga transaktioner mellan Bolaget och närstående parter förekommit.  

Bolaget har under perioden januari 2021 – september 2021 inhandlat tjänster om 794 501 kr från 

bolaget SecureAppbox AB som levererar webbaserade lösningar för P-score. Prostatype Genomics ABs 

styrelseledamot Håkan Englund är styrelseordförande i SecureAppbox. Håkan Englund har inte varit 

delaktig i upphandlingen av dessa tjänster.  

Transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor. 

Riskfaktorer 
För en beskrivning av de väsentligaste marknads- och verksamhetsrelaterade riskerna hänvisas till den 

senast publicerade Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/20.  

Övrig information 
 

Datum för publicering av finansiell information 
    

Delårsrapport kvartal 4 & Bokslutskommuniké  2022-02-24 

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 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 18 november 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. 

Solna den 18 november 2021 

 

_____________________  _____________________ _____________________ 

Anders Lundberg   Håkan Englund  Karlheinz Schmelig 

Styrelseordförande   Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 

 

_____________________  _____________________            

 Michael Häggman   Fredrik Persson   

Styrelseledamot   Verkställande direktör  

 

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 
 


