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Kvartal 3 (1 juli – 30 september 2022 jämfört med 1 juli – 30 

september 2021) sammanfattat  
• Nettoomsättningen uppgick till 109 (0) TSEK 

• Rörelsens intäkter uppgick till 110 (426) TSEK. 

• EBITDA (rörelseresultatet före avskrivningar) uppgick till -7 175 (-3 613) TSEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -8 526 (-3 831) TSEK. 

• Periodens totala kassaflöde uppgick till 10 627 (18 888) TSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,35 (-0,25) SEK. 

 

 

 

Delåret (1 januari  – 30 september 2022 jämfört med delåret 1 

januari – 30 september 2021) sammanfattat 
• Nettoomsättningen uppgick till 378 (10) TSEK.  

• Rörelsens intäkter uppgick till 378 (1 787) TSEK. 

• EBITDA (rörelseresultatet före avskrivningar) uppgick till -19 113 (-9 748) TSEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19 844 (-10 697) TSEK. 

• Periodens totala kassaflöde uppgick till -891 (10 684) TSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,92 ( -0,65) SEK. 
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Viktiga händelser under det tredje kvartalet 
 

 

Förstärkt kommersiell organisation 
 

Prostatype Genomics fortsätter att stärka den europeiska säljorganisationen och har anställt Albin 

Bremer som försäljningschef ansvarig för den nordiska marknaden. Albin har över 20 års erfarenhet 

från såväl sälj-som säljchefsroller i flera ledande läkemedelsbolag som Abbott och ALK-Abelló. Senast 

kommer Albin från Ipsen där han var delaktig i att starta upp och utveckla företagets onkologidivision 

med ett starkt kommersiellt fokus. 

 

Förstärkt tillgänglighet för laboratorier 
 

Tillsammans med Karolinska Institutet i Stockholm har Prostatype Genomics genomfört en 

omfattande valideringsprocess med syfte att kraftigt öka tillgängligheten till Prostatype®. Genom att 

validera laboratoriekit från fler leverantörer samt flera instrument för RNA-amplifiering kan nu 

många fler laboratorier utföra testet då resultaten från valideringarna utfallit positivt. 

 

Starka resultat för Prostatype® i asiatisk pilotstudie 
 

Den senaste studien genomfördes i Kina i samarbete med Nanjing Drum Tower University Hospital, 

Jiangsu, och Prostatype Genomics partner GloriousMed baserad i Shanghai. Studien indikerar att den 

kliniska prestandan av Prostatype® i östasiatisk befolkning ligger i linje med de resultat som tidigare 

uppvisats i flera studier i kaukasiska populationer. Totalt ingick 108 patienter i pilotstudien. Samtliga 

patienter som antingen avled av prostatacancer eller utvecklade metastaser identifierades som 

"högriskpatienter" enligt Prostatype®  P-score.  Studien blev utvald för presentation på den kinesiska 

urologiföreningens nationella kongress. 

 

Utfall i genomförd företrädesemission av units 
 

Den 20 juli avslutades Bolagets företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades till 

totalt cirka 17,9 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 8,5 MSEK, motsvarande en 

teckningsgrad om cirka 79,5 procent. Därutöver har garantiåtagande motsvarande cirka 4,6 MSEK 

aktiverats, innebärande att Prostatype Genomics tillförs 100 procent av emissionsvolymen. 

Prostatype Genomics tillförs därmed cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader om totalt cirka 3,1 

MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 1,4 MSEK). Genom företrädesemissionen nyemitteras 

således totalt 7 755 895 aktier samt 7 755 895 teckningsoptioner av serie TO 2. Totalt 306 315 units 

(motsvarande cirka 16,9 MSEK) tecknades med stöd av uniträtter, inklusive teckningsförbindelser om 

cirka 8,5 MSEK. Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i 

det prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med företrädesemissionen. 
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Viktiga händelser efter periodens utgång 
 

 

Förändringar i säljorganisationen och uppdaterad försäljningsprognos 
 

Bolaget noterar att framsteg har gjorts på de utpekade målmarknaderna. I samarbete med lokala 
kliniker bygger vi nu upp de rutiner och processer som är nödvändiga för att Prostatype® på ett 
enkelt sätt ska kunna användas rutinmässigt på respektive marknad. Innovationer som Prostatype 
ger vården helt nya möjligheter, samtidigt som det initialt utmanar befintliga rutiner och etablerade 
processer varför försäljningsutvecklingen förskjuts något framåt i tiden då sjukvården behöver tid att 
anpassa sig. För att förstärka utvecklingen flyttar Prostatype Genomics ansvaret för 
försäljningsorganisationen till Sverige för att säkerställa att hela processen sker så enhetligt och 
effektivt som möjligt. I samband med detta har Mats Bergström anställts som Sales Director EMEA. 
Mats har en lång och gedigen erfarenhet från försäljning och introduktion av nya avancerade 
Medtech-produkter och kommer påtagligt att förstärka Bolagets kommersiella förmåga. 
Försäljningsprognosen för året har också uppdaterats till 700 000 kr.  

 

 

 
Ny CTO 
 

Emelie Berglund kommer att ta över rollen som CTO den 8 november efter Lidi Xu som innehaft 

rollen sedan 2019.  Lidi lämnar företaget för att tillsammans med sin familj flytta tillbaka till Kina men 

kommer även i fortsättningen att arbeta med olika projekt för Prostatype Genomics. Emelie Berglund 

har en PhD i Bioteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och över sju års sammanlagd 

erfarenhet av forskning inom prostatacancer. Efter sin examen har Emelie lett R&D verksamheten 

hos ett svenskt life science bolag som utvecklar produkter inom upptäckt av cancer och analys av 

biomarkörer. 
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VD har ordet 

 
Positivt momentum 

Under det tredje kvartalet har vi vidtagit ett antal åtgärder för att intensifiera kommersialiseringen, 
och vi ser nu positiva signaler på flera marknader, även om vi givetvis skulle önska se snabbare 
beslutsprocesser inom vissa delar av sjukvårdsystemen. Det centrala är dock är att vi får bekräftat av 
våra kunder att Prostatype® uppfyller det kliniska behov som föreligger och att försäljningen har 
börjat komma igång, om än på låga nivåer. Att sjukvården ser mervärdet av Prostatype® så tydligt att 
de vill införa produkten i klinisk rutin för att mer effektivt kunna stratifiera patienter diagnosticerade 
med prostatacancer är förstås nyckeln för vidare marknadsbearbetning.   

Försäljnings- och marknadsutveckling 

Vi kan redan nu konstatera att försäljningen för helåret 2022 inte når upp till de förväntningar vi 
hade i början av året. Under kvartalet omsatte bolaget drygt 0,1 MSEK vilket gör att vi under de tre 
första kvartalen nått en omsättning på knappt 0.4 MSEK. Vi befinner oss dock i en positiv trend 
försäljningsmässigt och att vi gör konkreta framsteg är uppenbart. Totalt har vi erhållit acceptans från 
fler än 100 kliniker/sjukvårdsinrättningar som kommer att påbörja sin egen utvärdering av 
Prostatype® vilket är mycket glädjande. Av dessa är redan ett 20-tal enheter klara med sin validering 
med goda resultat. Ytterligare ett 30-tal enheter befinner sig i skrivande stund mitt i 
utvärderingsfasen. Till detta ska ytterligare ett 50-tal enheter adderas som är på gång att starta sin 
utvärdering av Prostatype.  

Av det 20-tal vårdinrättningar som redan är klara med sin utvärdering så har samtliga uttryckt 
önskemål om att de vill arbeta med Prostatype® i klinisk rutin. Ett bättre betyg är svårt att uppnå och 
det visar tydligt på den potential Prostatype® besitter vilket kommer att resultera i en fortsatt positiv 
försäljningstillväxt.  

Det är också glädjande att notera att sjukvården i allt större utsträckning vänder sig direkt till 
Prostatype Genomics för att få information om Prostatype® och det är det tydligaste beviset av dem 
alla att vi är på rätt väg till glädje för aktieägare, patienter och sjukvårdssystem. Vi har nu ökat vårt 
fokus på att i samarbete med lokala kliniker bygga upp de rutiner och processer som är nödvändiga 
för att Prostatype® på ett enkelt sätt ska kunna användas rutinmässigt. Innovativa tester och terapier 
ger vården helt nya möjligheter, samtidigt som det initialt utmanar befintliga rutiner och etablerade 
processer. Det är vår uppgift att tillsammans med den lokala sjukvården hitta de logistiska och 
praktiska lösningar som krävs för att Prostatype® ska kunna göras tillgängligt för allt fler patienter 
diagnosticerade med prostatacancer. 

För att sätta saker och ting i perspektiv så finns det cirka 23 000 urologer verksamma på de 
målmarknader vi bearbetar inom EMEA. En genomsnittlig urolog specialiserad på prostatacancer 
träffar varje år cirka 80 nydiagnosticerade patienter. Lågt räknat har 50 av dessa patienter en låg eller 
intermediär risk vilket är den patientgrupp där Prostatype® ger mest nytta. Konkret innebär detta att 
vi globalt bara behöver ha 150 urologer som använder Prostatype® rutinmässigt för att vi ska nå 
break even. Det betyder en penetrationsgrad på mindre än 1% och visar på de mycket intressanta 
finansiella möjligheter en investering i Prostatype Genomics innebär. Vi har fortfarande en bit att 
vandra innan vi uppnår detta mål, men vi är tydligt på rätt väg och med de alla de positiva 
kommentarer vi får från våra kunder känns det betryggande. 

För att ännu bättre kunna svara upp mot våra kunders förväntningar så är det en glädje att hälsa 
Mats Bergström och Albin Bremer välkomna till Prostatype Genomics. Mats har tagit det 
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övergripande försäljningsansvaret för Europa och besitter en ovärderlig kunskap av att framgångsrikt 
ha introducerat medicinska innovationer på den europeiska marknaden och vi har redan sett 
konkreta resultat av vad Mats kommer att bidra med. Albin har försäljningsansvaret för den nordiska 
marknaden och har mer än 20 års erfarenhet inom terapiområde urologi vilket förstås innebär en 
mycket god tillgång till våra prioriterade kunder. Albin har under kvartalet gjort ett enormt arbete på 
mycket kort tid och vi har alla anledning att se fram mot Albins vidare insatser för bolaget. 

USA 

En annan mycket intressant region är naturligtvis USA. Den amerikanska marknaden är inte bara 
mycket stor i termer av värde, den kännetecknas också av en mognadsnivå och en generell acceptans 
hos sjukvården för prognostiska markörer som ligger mer än ett decennium framför Europa. Den 
framgångsrika nyemission vi genomförde under sommaren ger oss nu möjligheter att öka 
hastigheten i vår USA-etablering, och jag räknar med att återkomma till er med spännande nyheter 
inom kort.  

Nya möjligheter att använda Prostatype® lokalt stärker vårt erbjudande 
 

En av de stora kommersiella och vetenskapliga styrkorna hos Prostatype® är att det är enkelt att 
utföra testet vilket gör det möjligt för de flesta kvalifierade testlaboratorier att utföra det lokalt. För 
att öppna upp för att ännu fler testlaboratorier ska kunna använda Prostatype® har vi genomfört en 
omfattande process för att validera  laboratoriekit såväl som instrument för RNA- amplifiering från 
ett antal olika leverantörer. Valideringsprocessen utfördes tillsammans med Karolinska Institutet i 
Stockholm och resultaten innebär stora logistiska fördelar, då antalet laboratorier som kan utföra 
testet, i Sverige, Europa och globalt ökar dramatiskt.  

Sammanfattningsvis är vi väl positionerade inför det fjärde kvartalet i år och framförallt för helåret 
2023 då vi på allvar kommer att kunna börja skörda frukterna av allt hårt arbete som är nedlagt 
under innevarande år och jag ser fram mot att få dela fortsatta framsteg med er.  
 
Ett stort tack till alla aktieägare för allt intresse och stöd ni visar bolaget. Det betyder mycket för oss 
som arbetar och lever med Prostatype Genomics varje dag! 

 

 

 

 

Fredrik Persson 

VD Prostatype Genomics AB 

Solna 10 november 2022 
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Finansiell information och kommentarer  
 

Jämförelse mellan juli - september 2022 och juli - september 2021 
 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under det tredje kvartalet 2022 till 110 (0) TSEK. Bolaget 

befinner sig i en initial lanseringsfas på utvalda marknader i EMEA. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under det tredje kvartalet 2022 till -7 641 (- 3 636) TSEK, vilket 

motsvarar en försämring av rörelseresultatet med ca 110 procent jämfört med motsvarande period 

föregående år. Ökningen beror fram för allt på Bolagets expansion i USA. Bolagets kostnader består i 

huvudsak av produktutveckling, testning samt personalkostnader.  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet för det tredje kvartalet 2022 uppgick till 10 627 (18 888) TSEK. Kassaflödet från den 

löpande verksamheten uppgick till -8 526 ( -3 831) TSEK. Kassaflödet för perioden ligger i linje med 

Bolagets löpande rörelsekostnader.  

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 (-426) TSEK. Bolaget har nu börjat 

kostnadsföra i stället för att aktivera sin produktutveckling från och med i år.  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 19 153 (23 145) TSEK. Likvida medel per den 

30 september 2022 uppgick till 19 439 (26 546) TSEK. 

Antalet aktier 
Den 30 september 2022 uppgick antalet aktier till 22 859 497 (15 088 761). Förändringen beror på 

nyemission. Genomsnittligt antal aktier under det tredje kvartalet 2022 uppgick till 18 974 129. 

 

Jämförelse mellan januari 2022 – september 2022 och januari 2021– september 2021 
 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för Bolaget under perioden uppgick till 378 (12) TSEK. Bolaget befinner sig i en 

initial lanseringsfas på utvalda marknader i EMEA. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet under perioden uppgick till -20 552 (-9 815) TSEK. Förändringen beror dels på 

förstärkningar på personalsidan dels på expansion i USA. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet under perioden uppgick till -891 (10 684) TSEK. Kassaflödet från den löpande 

verksamheten uppgick till -19 844 ( -10 697) TSEK. Kassaflödet för perioden ligger i linje med Bolagets 

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

respektive period. 
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Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 (-1 765) TSEK. Bolaget har fortsatt genomfört 

investeringar i produktutveckling. Bolaget har börjat kostnadsföra i stället för att aktivera sin 

produktutveckling från och med i år. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 18 952 (23 145) TSEK. Likvida medel per den 

30 september 2022 uppgick till 19 438 (20 329) TSEK.  

Antalet aktier 
Den 30 september 2022 uppgick antalet aktier till 22 859 497 (15 088 761). Förändringen beror på 

nyemission. Genomsnittligt antal för perioden uppgick till 18 974 129. 
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Prostatype Genomics i siffror 
 

Belopp i SEK 
2022-07-01 
2022-09-30 

2021-07-01 
2021-09-30 

2022-01-01 
2022-09-30 

2021-01-01 
2021-09-30  

 

Rörelsemarginal neg neg neg neg  

Vinstmarginal neg neg neg neg  

Avkastning på eget kapital neg neg neg neg  

Soliditet 87% 92% 87% 92%  

Eget kapital 34 310 075 41 659 090 34 310 075 41 659 090  

Kassaflöde 10 627 093 18 888 266 -890 643 10 683 744  

Antal aktier, periodens slut 22 859 497 15 088 761 22 859 497 15 088 761  

Antal aktier, genomsnitt perioden 18 974 129 14 137 816 18 974 129 14 137 816  

Antal aktier med full utspädning, periodens 
slut 

23 019 368 19 133 952 23 019 368 19 133 952  

Resultat per aktie -0,35 -0,25 -0,92 -0,65  

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

-0,26 -0,19 -0,68 -0,52  

Antal anställda vid periodens slut, st 6 6 6 6  

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) 
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Resultaträkning  
 

Belopp i SEK 2022-07-01 2021-07-01 2022-01-01 2021-01-01 

  2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 

          

Nettoomsättning 109 755 0 378 477 10 000 

Aktiverat arbete för egen räkning   426 442   1 764 622 

Övriga rörelseintäkter 10 0 7 12 187 

Summa intäkter 109 765 426 442 378 484 1 786 809 

          

Rörelsens kostnader         

Produktutveckling inom forskning -1 378 458 -405 535 -2 779 557 -877 230 

Övriga externa kostnader -3 041 414 -1 897 831 -9 418 180 -5 650 137 

Personalkostnader -2 804 223 -1 731 898 -7 220 364 -4 990 064 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-466 237 -22 121 -1 438 796 -66 361 

Övriga rörelsekostnader -61 161 -4 658 -73 100 -17 519 

Rörelseresultat -7 641 728 -3 635 600 -20 551 513 -9 814 502 

          

Resultat från finansiella poster         

Ränteintäkter och liknande resultatposter     - - 

Räntekostnader och liknande resultatposter -341 865 -19 980 -375 979 -62 006 

Resultat efter finansiella poster -7 983 593 -3 655 580 
-       20 927 

491  
-9 876 508 

          

Resultat före skatt -7 983 593 -3 655 580 -20 927 491 -9 876 508 

          

Periodens resultat -7 983 593 -3 655 580 -20 927 491 -9 876 508 
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Bolagets balansräkning 
 

(SEK) 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 
liknande arbeten 

17 173 883 17 831 344 18 566 363 

Patent 0 55 763 37 175 

Summa immateriella anläggningstillgångar 17 173 883 17 887 107 18 603 538 

        

Materiella anläggningstillgångar       

Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0 0 

Inventarier, verktyg och installationer 4 949 17 623 14 089 

Summa materiella anläggningstillgångar 4 949 17 623 14 089 

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Övriga finansiella tillgångar 68 136 0 0 

Summa finansiella anläggningstillgångar 68 136 0 0 

        

Summa anläggningstillgångar 17 246 968 17 904 730 18 617 627 

        

Omsättningstillgångar       

Varulager mm.        

Färdiga varor och handelsvaror 185 840 180 675 107 520 

Förskott till leverantörer 159 010 93 278 74 506 

Summa omsättningstillgångar 344 850 273 953 182 026 

        

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 505 891 146 573 146 573 

Övriga fordringar 1 513 170 285 763 502 980 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 358 109 324 223 424 429 

Summa kortfristiga fordringar 2 377 170 756 559 1 073 982 

        

Kortfristiga placeringar       

Övriga kortfristiga placeringar 4 177 581 0 10 500 000 

Summa kortfristiga placeringar 4 177 581 0 10 500 000 

        

Kassa och bank 15 260 951 26 545 531 9 829 175 

        

Summa omsättningstillgångar 22 160 552 27 576 043 21 585 183 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 39 407 520 45 480 773 40 202 810 
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Bolagets balansräkning     
 

(SEK) 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital 1 371 570 905 326 905 326 

Nyemission under registrering - - - 

Fond för utvecklingsutgifter 17 173 883 17 831 344 18 566 363 

Summa bundet eget kapital 18 545 453 18 736 670 19 471 689 

        

Fritt eget kapital       

Överkursfond 149 318 381 130 452 900 130 452 900 

Balanserad vinst eller förlust -112 626 268 -97 653 971 -98 388 990 

Periodens resultat -20 927 491 -9 876 508 -15 629 758 

Summa fritt eget kapital 15 764 622 22 922 420 16 434 152 

        

Summa eget kapital 34 310 075 41 659 090 35 905 840 

        

Långfristiga skulder       

Konvertibellån 0   0 

Övriga skulder till kreditinstitut 566 667 1 066 667 866 667 

Summa långfristiga skulder 566 667 1 066 667 866 667 

        

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 400 000 300 000 400 000 

Leverantörsskulder 2 315 716 1 015 237 1 174 708 

Skatteskulder 212 422 82 627 176 876 

Övriga kortfristiga skulder 406 400 663 406 212 175 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 196 239 693 748 1 466 544 

Summa kortfristiga skulder  4 530 777 2 755 017 3 430 303 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 39 407 520 45 480 773 40 202 810 
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Bolagets kassaflödesanalys 
 

(SEK) 
2022-07-01 
2022-09-30 

2021-07-01 
2021-09-30 

2022-01-01 
2022-09-30 

2021-01-01 
2021-09-30 

          

Den löpande verksamheten         

Resultat efter finansiella poster -7 983 593 -3 655 580 -20 927 491 -9 876 508 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet m.m 

466 237 22 121 1 438 796 66 361 

Kassaflöde från den löpande verksamheten för 
förändringar av rörelsekapital 

-7 517 356 -3 633 459 -19 488 695 -9 810 147 

          

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -196 104 50 731 -162 824 120 994 

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -470 798 228 279 -1 303 188 442 902 

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder -341 586 -476 083 1 111 126 -1 450 622 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 525 844 -3 830 532 -19 843 581 -10 696 874 

          

Investeringsverksamheten         

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -426 442 0 -1 764 622 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -426 442 0 -1 764 622 

          

Finansieringsverksamheten         

Netto emissionslikvid inkl brygglån 19 252 938 23 245 239 19 252 938 23 245 239 

Amortering av lån -100 000 -100 000 -300 000 -100 000 

Kassaflöde för finansieringsverksamheten 19 152 938 23 145 239 18 952 938 23 145 239 

          

Periodens kassaflöde 10 627 093 18 888 266 -890 643 10 683 744 

Likvida medel vid periodens början 8 811 439 7 657 265 20 329 175 15 861 788 

Likvida medel vid periodens slut 19 438 532 26 545 531 19 438 532 26 545 531 
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Bolagets förändringar i eget kapital 
 

 
1 januari 2022 – 30 september 2022 

SEK Aktiekapital 
Fond för 

utvecklingsutgifter 
Överkursfond 

Balanserat      
resultat 

Vid periodens början 905 325 18 566 363 130 452 900 -114 018 748 

Avsättning fond för 
utvecklingsutgifter 

  -1 392 480   1 392 480 

Nyemission 466 244   22 104 639   

Emissionskostnader     -3 239 158   

Periodens resultat       -20 927 491 

Vid periodens slut 1 371 569 17 173 883 149 318 381 -133 553 759 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

1 januari – 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 
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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 Gustaf III:s Boulevard 34, 169 73 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”.. 

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. 

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. 

Utestående optionsprogram 

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. 

I samband med nyemissionen under juni 2022 emitterades teckningsoptioner under serien TO 2 

till ett antal av 7 755 895. Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny 

aktie i Prostatype Genomics under perioden från och med den 9 mars 2023 till och med den 30 

mars 2023. Lösenkursen kommer att vara samma pris per aktie som teckningskursen i den initiala 

delen av företrädesemissionen, dvs. 2,90 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 

2 kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. 

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga på 

Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com). 
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Närstående transaktioner 
Under perioden från och med den 1 januari 2022 till den 30 september 2022 har utöver vad som anges 

nedan inga transaktioner mellan Bolaget och närstående parter förekommit.  

Bolaget har under perioden 1 januari 2022 – 30 september 2022 inhandlat tjänster om 310 000 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 2021.  
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Övrig information 
 

Datum för publicering av finansiell information 
    

Delårsrapport kvartal 4 & Bokslutskommuniké  2023-02-16 

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

www.prostatypegenomics.com.  

Certified Advisor 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB. 

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 10 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 10 november 2022 

 

 

 

 

 

 

_____________________  _____________________ _____________________ 

Anders Lundberg   Håkan Englund  Karlheinz Schmelig 

Styrelseordförande   Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 

_____________________  _____________________ __________________            

Michael Häggman   Fredrik Persson  Mattias Prage 

Styrelseledamot   Verkställande direktör  Styrelseledamot 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Gustaf III:s Boulevard 34, SE-169 73 
Solna 

Telefon:  

+46 (0)8-20 87 00 

Hemsida: 
www.prostatypegenomics.com 
 


