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INTRO
Vi ser starka trender på marknaden mot decentraliserad monitorering
och diagnos, utan att klinisk precision, behandling och professionell
analys av data går förlorad. Covid-19 har visat sig vara ett utmärkt
exempel som pekar på fördelarna med decentraliserad, exakt testning.
Decentraliserad monitorering underlättar patienters liv eftersom de
då inte behöver besöka ett sjukhus så ofta för att göra blodprov,
och monitorering kan i större utsträckning anpassas till individuella
behov. Decentraliserad monitorering spelar en viktig roll i den
framtida resursfördelningen på sjukhus, kliniker och i vårdmiljöer.
När grupper av patienter monitoreras på distans kommer det att bli
möjligt att fokusera resurser till patienter som behöver justera sina
behandlingsplaner.
För att säkerställa patienters säkerhet och få acceptans från läkare
och vårdpersonal måste decentraliserad monitorering hålla samma
kvalitetsnivå som det centrala laboratoriet erbjuder. Läkare, samhället
och patienter kommer inte att acceptera mindre exakta resultat som
grund för sina behandlingsplaner.
Vi tror att när tekniken finns är det en stor grupp privatpersoner som av
olika skäl vill monitorera sina hälsoparametrar. Det kan handla om att
optimera prestationen hos elitidrottare, övervaka riskparametrar eller
öka kunskapen kring vilken inverkan förändringar i ens livsstil har på
hälsan.
Det är därför som Qlife har utvecklat Egoo Health-systemet. För
närvarande erbjuder vi våra produkter till den kliniska världen, först och
främst med vårt Covid-19-virustest.
Vi banar väg för fler biomarkörer i väntan på den konsumentresa vi ser
framför oss.
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Q L I F E Å R E T S O M G ÅT T I K O R T H E T

ETT HÄNDELSERIKT ÅR
Första kvartalet

Tredje kvartalet

• Qlife fick CE-märkningen godkänd av Egoo-Homesystemet för professionellt bruk för den första
biomarkörkapseln. Egoo-Home-systemet är registrerat som
en in-vitro-diagnostisk anordning och CE-märket gäller för
övervakning av Hb/CRP-nivå från blodprov i professionell
miljö.

• I samarbete med KMD förlängde Qlife avtalet med
Divisionsføreningen. Det förlängda avtalet är en
fortsättning på de Covid-19-tester som görs av spelare och
personal i de två bästa fotbollsligorna, 3F Superliga och
NordicBet Liga, i Danmark.

• Qlife tillkännagav sitt strategiska beslut att utveckla Egoosystemets förmåga att utföra både proteinbaserade och
molekylärbaserade tester. Med positiv teknikintegration
och betydligt ökad efterfrågan för virustestning beslutade
företaget att omedelbart prioritera och finansiera
utvecklingen av molekylär (DNA/RNA) virustestning på
Egoo-systemet.
• Qlife ingick ett licens- och leveransavtal med Aidian Oy
med fokus på att utöka Egoo-systemets produktportfölj
med Covid-19-test. Qlife integrerade den patenterade
SIBA®-tekniken i Egoo-systemet, vilket gör det möjligt
för en Egoo-enhet att testa för virus, först och främst
Sars-CoV-2-viruset för att testa för Covid-19. Testet är ett
RNA-test med precision i nivå med laboratorietester som
utförs i centrala laboratorier.

• I samarbete med Geelmuyden Kiese och KMD slöts
flera internationella avtal för Covid-19-testning inom
professionell cykling.
• Qlife utvidgade sina Covid-19-tester till att omfatta all
professionell handboll i Danmark.
• I september öppnade Qlife ett testcenter vid Symbion i
Köpenhamn. Testcentret har en kapacitet på upp till
10 000 tester per vecka och är bemannat sju dagar i
veckan av fem heltidsanställda. I slutet av september
levererar Qlife 3 000-5 000 tester varje vecka.

Andra kvartalet

Fjärde kvartalet

• I samarbete med KMD levererade Qlife testkapacitet till
Badminton Danmark för att Covid-19-testa alla spelare i
slutspelet i den danska badmintonturneringen för klubbar,
RSL Final 4.

• Qlife valdes ut som leverantör av alla Covid-19-tester
under Europamästerskapet för damhandboll 2020 i
december. Testningen genomfördes framgångsrikt på två
orter under två veckor och omfattade spelare, personal,
journalister och besökare från mer än 16 länder.

• KMD och Geelmuyden Kiese inledde ett samarbete med
Qlife för att tillhandahålla smarta och effektiva Covid-19testlösningar för den professionella sport-, kultur- och
underhållningsbranschen.
• Qlife ingick avtal med Nordsjællands sjukhus för att starta
en validering av Covid-19-tester.
• Qlife och KMD ingick ett försäljningsavtal med danska
fotbollsligan Divisionsføreningen för att testa spelare och
personal i professionella ligor (3F Superliga och Nordicbet)
för Covid-19
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Väsentliga händelser efter fjärde
kvartalets slut

Finansiella händelser och förändringar
inom ledningen

• Qlife fick CE-märkningen godkänd av sitt Covid-19-test
för professionellt bruk med testplattformen Egoo.Health.
Testet kan nu säljas på den europeiska marknaden.
CE-märkningen täcker testplattformen Egoo.Health, som
består av den mobila testenheten, engångskapslar och
programvara.
• Det första patentet beviljades för Egoo.Healths
biomarkördetekteringsenhet av det danska patentverket.
Det nya patentet gäller fram till 2039 och ger Qlife en stark
immateriell ställning när företaget nu kommersialiserar sina
produkter.
• Qlife tog emot en beställning från Danmarks
infektionsorgan, Statens Serum Institut, på 50 Egoo.
Health-enheter och tillhörande Sars-CoV-2 testkapslar.
Ordern motsvarar ett värde på cirka 1 miljon DKK.

• Qlife Holding AB noterade sina aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market,
Stockholm, den 2 mars 2020.

• Qlife Holding AB höll sin årsstämma den 20 maj 2020.
Årsstämman beslutade att välja om styrelseledamöterna
Mette Gross, John Moll, Niklas Marschall och Thomas
Warthoe. Mette Gross omvaldes till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade att välja revisionsföretaget BDO
Malmö som bolagets revisor, med auktoriserade revisorer
Olof Andersson och Jörgen Lövgren som ansvariga
revisorer.

2020

2019*

Nettoomsättning

20 750

714

Totala intäkter

42 636

11 413

Totalt rörelsens kostnader

-62 058

-22 095

Resultat före avskrivningar

-19 422

-10 682

Totalt kassaflöde

15 253

840

Kassa & bank

20 822

4 044

Eget kapital

89 549

62 478

34
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Antal anställda

• Qlife emitterade 4 472 600 enheter (4 472 600 aktier
och 4 472 600 optioner serie TO1) genom en nyemission
i februari 2020. Det egna kapitalet ökade med 48 950
kSEK efter emissionskostnader om 6 063 kSEK, och
nettokassaflödet från emissionen uppgick till 44 450 kSEK
efter kvittning av lån om 4 500 kSEK.

Andra kvartalet

Helår
Koncern - Nyckeltal - TSEK

Första kvartalet

Tredje kvartalet
• Henrik Ljung anställdes som CFO i Qlife Holding AB från
och med den 1 juli.
• I september startade Jakob Broberg Lind sin position som
Global Sales Director Clinical.

Fjärde kvartalet
• Qlife tog lån på 15 miljoner kronor för att påskynda
investeringar i produktionskapaciteten före den kommande
marknadslanseringen av Egoo.Health-systemet.

* Qlife Holding AB bildades 31 Oktober 2019 - jämförelsesiffrorna
hänför sig till siffror från dotterbolaget Qlife ApS.
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DET ÄR INSPIRERANDE ATT VARA
ETT BÖRSNOTERAT FÖRETAG

Thomas Warthoe - CEO Qlife Holding AB
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VD-ORD

2020 var ett mycket händelserikt år för Qlife. Den 2 mars
noterades bolagets aktier på Nasdaq First North Growth
Market i Stockholm och samma dag konstaterades
att coronaviruset hade nått de nordiska länderna och
begränsningar i samhällen infördes.
För Qlife utgjorde Covid-19 situationen antingen ett
problem genom en potentiell försening av utvecklingen av
verksamheten – eller en möjlighet. Vi valde att se det som
en möjlighet. Qlifes FoU-team hade under en tid undersökt
möjligheten att utveckla ett test för influensavirus, vilket
innebar att vi var väl förberedda att använda plattformen för
ett molekylärt test för Covid-19.
Beslutet att ta oss in på marknaden för Covid-19 var
naturligtvis opportunistiskt, men samtidigt medvetet. Det
har tydligt visat sig att det var rätt att snabbt fatta ett beslut
att investera i den snabbt uppkomna möjligheten. Egoosystemet är mycket väl lämpat för att hantera utmaningar i en
pandemi.
Börsintroduktionen var naturligtvis en av de största
händelserna för oss under året. Det är intensivt att
vara ett börsnoterat företag med kvartalsrapportering,
pressmeddelanden, presentationer och kontinuerliga frågor
från våra intresserade och nyfikna aktieägare. Men trots
det extra arbetet kring rapporteringen vill jag verkligen
rekommendera utvecklingsföretag att välja denna väg för att
finansiera sin expansion. Att vara ett publikt företag innebär
att man hela tiden måste vara på tårna och det ger också en
mer professionell syn på hela företaget. Det är inspirerande
att vara ett börsnoterat företag!

Ökande efterfrågan på decentraliserad
testning

Qlifes strategi är att placera vår produkt i strategiskt viktiga
områden, att fortsätta att få acceptans av myndigheter och
KOL samt att göra ett tydligt avtryck innan vi riktar in oss på
marknaden för användning i hemmet.
I januari 2021 fick vi en order från Statens Serum Institute
(SSI) i Danmark. Vi är mycket glada över att kunna inleda
våra kommersialiseringsinsatser med en mycket professionell
kund, det manifesterar kvaliteten och efterfrågan på vårt
erbjudande. PCR Sars-Cov-2-test kommer att fortsätta spela
en avgörande roll för att säkra att samhället kan öppnas
upp igen. Med en ökad utveckling av Covid-19-mutationer
verkar det också klokt att vara beredd på nya mutationer
eller ett nytt pandemihot. Därför är decentraliserad testning
fortfarande viktigare än någonsin.

Uppdatering av produktportfölj och
utveckling
(för mer detaljerad information se sidan 15)
I framtiden förväntar sig Qlife att fokusera
produktutvecklingen på tre kategorier:
• Virusinfektioner och bakteriella infektioner
• Specialområden
• Klinisk och kronisk sjukdomshantering

Under 2020 var en av våra fokuspunkter att förbereda
dokumentation för vårt CE-godkännande och i början av
2021 lyckades vi få CE-godkännande för vårt Sars-CoV2-test
i Egoo.Health-systemet. Vi har nu en CE-godkänd produkt i
enlighet med nya IVDR, vilket ger oss en gynnsam situation
att börja marknadsföra produkten.

Virusinfektioner och bakteriella infektioner. Detta område
har alltid varit relevant, men ännu mer nu med uppkomna
pandemisituationer. Med CRP-biomarkörkapseln får man
ett omedelbart svar för att skilja mellan virusinfektioner
eller bakteriella infektioner – en hög CRP-nivå betyder en
bakteriell infektion, en låg nivå betyder en virusinfektion.
Behovet av ett Sars-CoV-2-test är uppenbart, men också
vanligare virus som influensa A/B är mycket relevanta tester.

Intresset för vår produkt är stort från många olika kundkategorier; sjukhus, institutioner, företag, allmänläkare,
kommuner, hälsocenter, sportvärlden och privata institutioner.

Specialområden. Vårt fokus ligger på fenylalanin (Phe)
biomarkörer för PKU-sjukdom. Detta utvecklingsprogram
fortsätter, men har utvecklats långsammare under året på

QLIFE – ÅRSREDOVISNING 2020
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”I genomsnitt testade vi
3 000-5 000 per vecka
under fjärde kvartalet.”

grund av pandemin. Detta är ett område som vi kommer att
utveckla vidare inom kortast möjliga tidsram.
Klinisk och kronisk sjukdomshantering. Den grundläggande
idén är att främja att patienten blir involverad i att hantera sin
egen sjukdom, vilket ger en känsla av självkontroll, samt gör
att patienterna kan stanna hemma så mycket som möjligt.
Blodtester i hemmet är fortfarande i ett tidigt skede och
finns nästan inte någonstans, främst för att det finns väldigt
få lösningar. Idag måste patienter komma till sjukhus och
laboratorier för att testa.

Produktionskapacitet
Vi planerar att nå “mellankapacitet” på 50 – 200 enheter
per vecka mot slutet av andra kvartalet 2021. För att nå
det har vi investerat i verktyg som kan underlätta manuell
montering och uppgradera produktionen. Vi anser inte att
det ligger inom Qlifes kärnkompetens att upprätthålla en
effektiv industriell produktionskapacitet. Vi har nått en fas i
mognandet av devicet som gör det möjligt för oss att initiera
förberedelser för att identifiera en tillverkningspartner för
vår devicetillverkning. Vi kommer att gå vidare med att
identifiera en partner och planera processen och nödvändiga
investeringar inom de kommande månaderna.
Vår produktion av kapslar förväntas öka till 3 000 – 5 000 per
vecka under andra kvartalet. Planen är att fortsätta investera i
att uppgradera kapselproduktionen och så småningom nå en
helautomatisk produktion av engångsmaterial. Vi ser kapselproduktionen som en kärnkompetens och en nyckelfaktor
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i vår affärsmodell för försäljning av engångsartiklar och vi
har därför inte några planer för outsourcing av den delen av
produktionen.

Service Test Center covid-19
Vi har fortsatt en kontinuerlig efterfrågan på vårt Covid-19
Service Test Center från våra privata kunder inom sportvärlden inklusive fotboll, handboll, ishockey, simning och
badminton, plus teatrar samt företag och organisationer.
I genomsnitt testade vi 3 000 – 5 000 per vecka under
fjärde kvartalet 2020. Vi förväntar oss att efterfrågan på
tester kommer att minska under 2021. Vårt COVID-19-test
detekterar alla mutationer med samma känslighet, men
skiljer inte mellan dem. På begäran erbjuder vi att köra
en delta-analys som gör det möjligt att upptäcka om det
positiva är en mutation eller inte. För vidare analys av
enskilda mutationer hänvisar vi till Statens Serum Institut
SSI. KMD är fortfarande vår exklusiva försäljningspartner för
vårt Test Service Center.

Framtida test av biomarkörer
I samband med utvecklingen av vårt Sars-CoV2-test har vi
tidigare initierat utvecklingen av antikroppstestet. Emellertid
verkar det som att detta fristående test har utvecklats till ett
lågpristest, och vi är därför för närvarande avvaktande för att
se hur denna marknad utvecklas. Nya IVDR gör att det viktigt
för oss att välja tester med störst marknadspotential, eftersom
de resurser som är förknippade med CE-märkningsprocessen
är betydande.

Qlife har kunnat bygga en kompetent avdelning för assay
development med totalt åtta skickliga biokemister och
laboratorietekniker under ledning av CSO Peter Warthoe och
chefen för assay development Maiken Worsøe Rosenstierne.
Denna grupp utgör en stark grund för att Qlife under 2021
ska kunna leverera vidare utveckling av biomarkörer. Med
implementeringen av frystorkningsprocessen i produktionen
bör vi kunna uppfylla löftet om användning i hemmet för de
biomarkörer som redan är CE-märkta för professionellt bruk.

Fokus för 2021
För 2021 fokuserar vi främst på följande aktiviteter:
• Fortsatt kommersialisering.
Att öka hastigheten på vår kommersialisering är vår
viktigaste prioritering för 2021. Vi strävar efter att få
kunder inom olika segment och geografiska marknader
- inledningsvis i grannländer i norra Europa och inom
området professionell användning.
• Ökad digitalisering.
För att uppnå effektiva försäljnings- och orderhanteringsprocesser arbetar vi med att ytterligare digitalisera vår
front- och backend.
• Fortsatt produktutveckling.
Vi gör kontinuerlig produktutveckling i vår device och
programvara, för att öka stabiliteten och användarvänligheten, paralellt med utveckla produkterna för effektiv
industriell tillverkning. Utveckling av ytterligare assays
är en ständigt relevant del av Qlifes verksamhet, och för

2021 fokuserar vi främst på att slutföra vårt PHE-assay,
utveckla influensa assay och få COVID-19-testet godkänd
för hemmabruk.
• Fortsätta att bygga organisationen.
Vi har byggt upp organisationen relativt snabbt under
2021 och vi var cirka 40 anställda vid utgången av 2020.
Vi förväntar att fortsätta öka organisationens storlek under
2021 och främst tillföra ökade resurser inom försäljning,
mjukvarautveckling, regulatorisk och produktion.

Finansiella resultat
Under året omsatte vi 20,8 MSEK, främst från vårt Service
Test Center. Vi har en fortsatt hög ”burn rate”, samtidigt kan
jag konstatera att företaget idag har etablerat en mycket
starkare position än någonsin för att kunna dra nytta av våra
olika möjligheter. Nya IVDR kommer bli en utmaning för alla
nystartade läkemedelsföretag i framtiden. För Qlife, med vårt
nyligen utfärdade patent kring vår kärnteknologi och med
bredden på vår plattform, ser vi väldigt få konkurrenter på
världsscenen.
Sammanfattningsvis har vi tagit mycket stora steg framåt
2020 och jag är stolt över vad vi har uppnått. Jag ser fram
emot att fortsätta leda Qlife mot en spännande framtid.

Helsingborg i april 2021
Thomas Warthoe, VD Qlife Holding AB

QLIFE – ÅRSREDOVISNING 2020
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STRATEGI
AFFÄRSMODELL

Qlife är ett medicintekniskt företag som strävar
efter att revolutionera den kliniska biomarkörsmarknaden genom att flytta ut biomarkörstestning från laboratoriet till hemmen.

MISSION
Att göra biomarkörsinformation tillgänglig i
syfte att förbättra människors hälsa.
Vårt slutmål är att få Egoo Health-lösningen
implementerad i hushåll över hela världen.

VISION
Att göra kliniska biomarkörsdata tillgänglig
– bekvämt, korrekt, enkelt, billigt och snabbt.

QLIFE – ÅRSREDOVISNING 2020
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STRATEGI OCH
AFFÄRSMODELL

Qlife fokuserar på att kommersialisera plattformen ”Egoo”
som består av testenhet, mjukvara och engångskapslar för
decentraliserad testning av biomarkörer och virus i vårdmiljö
och i slutändan i människors hem. Qlifes strategi framåt är att:

Qlife ser en växande efterfrågan på snabba och tillförlitliga
virustester överallt i samhället och Qlife förväntar sig att
efterfrågan kommer att fortsätta åtminstone det kommande
året.

• Bygga en stark produktportfölj

Mål 2021

• Bygga en solid patentportfölj

• Utveckla och komplettera portföljen med influensatest

• Fortsatt kommersialisering – inriktad både på marknaden
för professionell användning och på själv-test i hemmet

• Färdigutveckla PHe assay för special området PKU.

• Optimera produktionen
Produktportfölj och utveckling
Qlife utvecklar biomarkörer främst för mätning av kliniska och
kroniska sjukdomar och andra hälsorelaterade biomarkörer för
självtestning i hemmet. Med coronaviruspandemin 2020 har
biomarkörernas omvärld och framtid fullständigt förändrats.
Som svar på pandemin utvecklade företaget molekylär
testning (DNA / RNA) i Egoo-systemet för detektion av
Sars-CoV-2. Möjligheten att testa virus såväl som bakterier
förutsågs först i ett senare skede men har prioriterats av
företaget eftersom efterfrågan ökade dramatiskt under 2020.
Som ett resultat av erfarenheterna från 2020 kommer Qlife
framåt att fokusera på att utveckla nya biomarkörer som
tillgodoser växande behov i tre kategorier:
• För mätning och monitorering av kliniska och kroniska
sjukdomar
• För specialområden
• För virus och bakterier samt årliga mutationer

14
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Qlife utvecklar kontinuerligt nya biomarkörer för olika
indikatorer. Utvecklingen sker i enlighet med kraven i den
nya IVDR och varje test måste vara CE-märkt innan det kan
introduceras på marknaden.
I februari 2020 CE-märkte Qlife CE sina första kapslar för
Hb- och CRP-tester. I januari 2021 CE-märkte företaget sitt
RNA Sars-CoV-2-test. Dessa tester kan nu användas på den
professionella marknaden. Nästa steg är att CE-märkning av
dessa tester för hemmabruk för att nå konsumentmarknaden.

S T R AT E G I A F FÄ R S M O D E L L

Produktportfölj
Projekt/produkt

Forskning

Systemintegration

Verifiering/
validering

Pilottillverkning

CE-märkning
yrkesbruk

CE-märkning
hemanvändning

Hemoglobin/CRP
Covid/Sars-CoV-2
PKU/Phenylalanine
Covid/IgG-IgM
Cancer/ALAT
Virus/Influenza

Hemoglobin/CRP. För att möjliggöra CE-märkning för
användning i hemmet planeras en användbarhetsstudie för
CRP/Hb-kapseln. Svarstid enligt de nya IVDR-riktlinjerna för
denna typ av underlag förväntas bli längre från Notified Body.
Covid/Sars-CoV-2. Qlife kommer att stödja en användbarhetsstudie med syfte att dokumentera enkelheten för en
lekman att utföra testet. Målet är att erhålla en CE-märkning
för användning i hemmet. Med tanke på att andra liknande
tester för topsning i hals för användning i hemmet redan
finns på marknaden i kombination med det stora behovet av
innovativa nya lösningar för att i hemmiljö upptäcka SarsCoV-2, förväntas en relativt kort godkännandeprocess.
PKU-fenylalaninanalys. Klar för att gå vidare till klinisk
jämförelsefas. Qlife diskuterar för närvarande med
vårdpersonal och kliniska institutioner kring bästa vägen
framåt för att starta en jämförelse med nuvarande sätt att
detektera fenylalanin.

Avslutad
Pågående

ALAT-leveranalys. Vårt kliniska valideringsprojekt avseende
cancerpatienter har pausats sedan Covid-19-pandemin
bröt ut. Vi har fortsatt utvecklingen av ALAT-test som krävs
för projektet. För närvarande förväntar vi oss en försening i
projektet, troligtvis med leverans och patientförsök i slutet av
2021.
Molekylära virusanalyser. Planering av en outsourcad
influensaanalys pågår. Qlifes produktutvecklingsstrategi
innebär att ytterligare analyser inriktas på upptäckt av virus
och influensa är en av de viktigaste analyserna inom detta
område. Förutom att komplettera vår Sars-CoV-2-analys
finns ett stort behov av ett snabbt sätt att upptäcka influensa
inom 48 timmar för att kunna ge läkemedlet Tamiflu. I och
med Covid-19-krisen verkar detta mer lämpligt än någonsin
tidigare. Qlife förväntar sig att fortsätta produktutveckling
inom virus detektion.

IgG/IgM Covid-19 antikroppsanalys. Vår externa
analysutvecklingspartner har slutfört utvecklingen och är
redo att leverera antikroppar för vidare införande på Egooplattformen. Denna antikroppsanalys kompletterar molekylär
Sars-CoV-2-analys så att Egoo-systemet båda kan upptäcka
förekomsten av viruset med klinisk precision och testa en
person som har utvecklat antikroppar mot Covid-19. För
närvarande är den fortsatta utvecklingen pausad på grund av
prissänkningar på marknaden.

QLIFE – ÅRSREDOVISNING 2020
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S T R AT E G I A F FÄ R S M O D E L L

Patentportfölj

Mål 2021:

Som ett teknologidrivet företag är det viktigt för Qlife
att skydda sin teknik. En stark portfölj för patent- och
immateriella rättigheter är nyckeln till att skydda befintliga
och framtida innovationer.

• Påbörja kommersiell lansering på marknaden för
professionell användning

Tidigt 2021 beviljades Qlife patent för sin detekteringsenhet
för biomarkörer i Egoo.Health-plattformen i Danmark. En
PCT-ansökan behandlas av patentmyndigheterna och ger rätt
att lämna in ansökningar i alla andra jurisdiktioner.

Kommersiell strategi
Qlifes övergripande ambition är inriktad på både den
professionella marknaden och hemmamarknaden.
Marknadens omfattning skapar ett behov av att bygga en
kommersiell grund baserad på både strategiska partnerskap
och direktförsäljning på prioriterade marknader.
De mest prioriterade marknaderna är de nordiska länderna i
Europa samt Tyskland och Nederländerna.
På kort sikt strävar Qlife efter att rikta in sig på den
professionella marknaden genom att placera enheter på
strategiskt viktiga platser för godkännande och stöd av
KOL. Syftet med att få KOL-acceptans är främst relevant
för monitorering av kroniskt sjuka patienter, där det är en
förutsättning att de behandlande läkarna och klinikerna
förlitar sig på de mätningar som lämnas in från hemmet via
Egoo.Health-plattformen. Det långsiktiga målet är att rikta
in sig på hemanvändningsmarknaden och i slutändan göra
biomarkördata av klinisk kvalitet tillgängliga för alla.
Målgruppen för professionell användning:
• Sjukhus, läkare och vårdcentraler

• Stärka organisationen med nyckelpersoner och etablera
partnerskap på prioriterade marknader
• Implementera frystorkningsprocessen vid produktion för
transport och förvaring i rumstemperatur
• Genomföra användbarhetsstudier för att inkludera
konsumenter i den tekniska dokumentationen för att få
CE-märkning för hemmabruk

Optimera produktion
Under de kommande 1-2 åren avser Qlife gradvis att öka
sin produktionskapacitet. För närvarande har Qlife en
lågvolymsproduktion om 15-50 enheter per vecka och siktar
på att nå en mellanvolym på 50-200 enheter per vecka
mot slutet av första halvåret 2021. Denna nivå kan uppnås
genom att investera i verktyg som kan underlätta montering
och bidra till att uppgradera produktionen. På sikt kommer
Qlife att ta fram en outsourcingstrategi för en partner som
uppfyller de kvalitets- och kvantitetskrav som Qlife definierar.
Qlife förväntar sig att nå högvolymsproduktion om 200-500
instrumentenheter per vecka i mitten av 2022.
Qlife ser kapselproduktionen som en kärnkompetens
och en nyckelfaktor i affärsmodellen med försäljning av
engångskapslar, därför kommer den egna produktionen att
fortgå. Företaget har för närvarande en kapacitet på
3 000-5 000 kapslar per vecka. Planen är att investera i en
uppgradering av kapselproduktionen och så småningom nå
en helautomatisk produktion av engångskapslar i enlighet
med samma tidplan som produktionen av enheter.

• KOL (akademi och myndigheter)
• Idrottsklubbar (professionella)

Mål 2021:

Företagets affärsmodell bygger på försäljning av ett
instrument och tillhörande engångskapslar. Qlife erbjuder
sjukhus och institutioner avtal och säljer i vissa fall enskilda
enheter och kapslar till läkare och andra kunder. Ett avtal
utgörs av ett serviceavtal, enligt vilket Qlife placerar ett visst
antal enheter och kapslar, samt upprätthåller/tillhandahåller
dataöverföringen till en klinisk portal för datalagring och
klinisk uppföljning.

• Investera i och uppgradera in-house-produktion för
tillverkning av enheter enligt mellanvolymnivå

Qlife, håller för närvarande på att rulla ut enheten och rikta in
sig på marknaden för professionellt bruk.
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• Fortsätta outsourcing av produktion av enheter
och identifiera strategisk partner för att nå
högvolymsproduktion
• Investera i uppgradering för fortsatt in-house-produktion
av kapslar

Egoo Health-systemet är ett enkelt och snabbt sätt att göra
biomarkördata som håller klinisk nivå tillgängliga.

QLIFE – ÅRSREDOVISNING 2020
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HANDBOLLSCASE

STRIKT
HYGIENPROTOKOLL
BIDROG TILL SUCCÉ FÖR
EUROPAMÄSTERSKAPET
I DAMHANDBOLL

F
Förbättrade
hygienåtgärder, inklusive
frekventa Covid-19tester med Qlifes Egoo
Health System, gjorde
det möjligt att genomföra
europamästerskapet för
damhandboll 2020.
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öreställ dig att människor bor i ”slutna bubblor”
utan kontakt med omvärlden. Så genomfördes
europamästerskapet för damhandboll 2020 i
Danmark. Det ovanliga upplägget är ett bevis för
hur modern vetenskap kan göra verklig skillnad.

Ursprungligen stod Norge och Danmark båda som värdar
för europamästerskapet i damhandboll. Men strikta krav
från norska myndigheter på grund av coronapandemin
gjorde det inte möjligt för Norge att stå som värd för
spelen. I mitten av november, bara några veckor innan
mästerskapet startade, var danska handbollsförbundet
(DHF) tvungna att hitta en snabb lösning för att kunna
vara värd för hela turneringen. Det europeiska handbollsförbundet (EHF) var också tvunget att säkerställa ett
säkert mästerskap med ett strikt hygienprotokoll.
Sexton länder kvalificerade sig till turneringen: Kroatien,
Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungern,
Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien,
Ryssland, Serbien, Slovenien, Spanien och Sverige.
DHF lyckades hitta ett sätt att hålla hela mästerskapet
själva genom att låta alla matcher spelas i två städer,
Herning och Kolding, där de spelades från den 3 till den
20 december 2020. EHF skapade ett omfattande hygienprotokoll för att säkerställa en coronasäker turnering. Alla
spelare, funktionärer, media och fans som antingen deltog
i turneringen eller var publik var tvungna att följa ett strikt
hygienprotokoll för att minska risken för virussmitta.
Programmet började med testning två veckor i förväg
med tre dagars intervall, och under mästerskapets gång
togs ibland dagliga tester.

Med erfarenhet från ett flertal testningar för andra
idrotter, exempelvis de danska professionella
fotbollsligorna, levererade Qlife snabbt ett stabilt upplägg
för kvalitativ igenkänning av Sars-CoV-2, det virus
som orsakar Covid-19. Två sorters test användes, ett
regelbundet laboratorietest med 8-24 timmars resultattid
och testning på plats med 30 minuters resultattid.
Kombinationen av de två testerna gjorde att Qlifes lösning
var mycket säker och kostnadseffektiv, och säkerställde att
turneringen kunde genomföras på ett betryggande sätt.
”De slutna bubblorna” med blå, gula och röda zoner
skapades för att minimera kontakt. Alla 16 lag bodde i en
helt isolerad bubbla utan tillgång till omvärlden. Spelarna
tillbringade tre veckor enbart på hotellet och arenan, som
klassificerades som röda zoner.

Sars-CoV-2-tester utfördes ofta under mästerskapet.

Var tredje dag testades alla spelare via Qlifes servicecenter
och genom testning på plats.
Under mästerskapet testade en rumänsk och två serbiska
spelare positivt för Covid-19 innan de hunnit komma in i
den röda zonen. De sattes i karantän innan de spelade sin
första match vilket gjorde att ingen annan riskerade att bli
smittad.
Turneringen spelades med ett mycket begränsat antal
åskådare på grund av pandemin, men sändes på TV till en
bred publik. Norge vann turneringen för åttonde gången
efter att ha besegrat Frankrike i finalen.
När man genomför en internationell tävling av denna
dignitet är ett strikt hygienprotokoll och testupplägg
avgörande för att säkerställa en säker miljö för alla

inblandade. Medan världsmästerskapen i herrhandboll
2021 i Egypten hade problem med upplägget, kunde
mästerskapet i Danmark genomföras på ett säkert sätt och
anses vara en framgång.
– Sammantaget bevisade vi att det är möjligt att
organisera ett evenemang som detta under väldigt
speciella omständigheter. Jag hoppas verkligen att andra
idrottsförbund kommer att följa detta exempel på hur
vi lyckats med att spela handboll på toppnivå i en säker
miljö, säger DHF:s generalsekreterare Morten Stig
Christensen.
QLIFE – ÅRSREDOVISNING 2020
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FOTBOLLSCASE

EGOO GÖR MÅL
OCH HÅLLER
DANSK FOTBOLL
SÄKER FRÅN COVID-19
Qlifes Egoo-plattform gjorde det möjligt
för de professionella fotbollsligorna i Danmark
att spela alla matcher under säsongen 2020
trots coronapandemin.

I

mars 2020, när coronapandemin började spridas
runt om i världen, insåg Qlifes ledning att de kunde
hjälpa världen med sitt nyligen lanserade Egoo.
Health System, men på ett annat sätt än vad som
var planerat från början. Genom att snabbt komma
överens med det finska medicintekniska företaget Aidian
om att licensiera den patenterade SIBA®-tekniken, blev
det möjligt att använda Egoo-enheten för att testa för
Sars-CoV-2-viruset som orsakar coronavirussjukdomen
Covid-19.
– Vi såg framför oss testning av molekylärt virus för
Egoo-plattformen men i ett senare skede. Eftersom
coronaviruset spreds snabbt och hade så stor inverkan
på vårt samhälle bestämde vi oss för att prioritera våra
utvecklingsplaner, säger Thomas Warthoe, vd för Qlife.
Licensavtalet med Aidian blev offentligt den 31 mars och
fem dagar senare kontaktade danska Divisionsforeningen
Qlife för att hitta ett tillförlitligt sätt att testa landets
professionella fotbollsspelare för Covid-19. Föreningen
var tvungen att hitta en lösning snabbt innan
fotbollsligorna hade premiär den 28 maj.
– Det var helt avgörande för 3F Superliga (motsvarande
20
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Allsvenskan) att komma igång med serien och avsluta
alla säsongens matcher. Det här kunde bara ske om
det kunde genomföras på ett ansvarsfullt sätt. Det går
inte att undvika fysisk kontakt i en fotbollsmatch och
därför behövde vi vidta extra försiktighetsåtgärder för att
minimera spridningen av viruset, säger Claus Thomsen,
chef för Divisionsforeningen.
Tillsammans med KMD, som är Danmarks största
IT-grupp, utvecklade Qlife en helhetslösning som
inkluderade ett komplett Covid-19 screening-system
där Qlife levererade testkapacitet och KMD levererade
den it-infrastruktur som krävdes. Tack vare lösningen
kunde alla spelare, domare och klubbpersonal i de
professionella fotbollsligorna 3F SuperLiga och NordicBet
Liga (motsvarande Superettan) testas kontinuerligt för
Covid-19. Mer än 1 000 personer i 26 klubbar testades
varje vecka under hela säsongen. Om en spelare inte hade
testats inom sju dagar före en match fick han inte spela i
nästa matchomgång.
Faktum är att Divisionsforeningen var så nöjd med
konceptet att avtalet förlängdes utöver det ursprungliga
tremånaderskontraktet. Dessutom spreds ryktet om

Viktor Fischer spelar för FC Köpenhamn i danska Superliga och är en av många spelare
som regelbundet testades för Sars-Co-V-2 för att kunna spela.

lösningen bland andra idrottsrörelser, vilket har lett till
flera nya förfrågningar och avtal för Qlife för liknande
upplägg.
För att klara av den stora mängden tester som behövde
utföras byggde Qlife en central labbservice med teknik
baserad på Egoo.Health-systemet. Den centrala testtjänsten
levererar 4 000-6 000 prover per vecka. Resultaten laddas
upp inom 24 timmar efter att provtagningen gjorts. Via ett
digitalt verktyg kan alla klubbar se resultaten för sina egna
spelare och sin personal.
Lösningen krävde en hel del samordning mellan de två
företagen Qlife och KMD.
– Det var en oerhört stor logistisk utmaning att se till att
mer än 1 000 personer kunde testas på 26 olika platser
och helst av samma individ varje gång. Ibland innebar det
minimal påverkan på idrottarnas liv samtidigt som det
passade ihop med öppettiderna i labbet och med rimliga
svarstider. Särskilt när man tänker på att allt behövde
organiseras med en veckas varsel. En bedrift som jag är
oerhört stolt över att vi som team lyckades med, säger
Anita Berntsen, operativ chef på Qlife.

Mer än 1 000 personer i 26 klubbar testades varje vecka under hela
fotbollssäsongen.

QLIFE – ÅRSREDOVISNING 2020
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HÅLLBARHET

QLIFE BIDRAR TILL ETT
BÄTTRE LIV FÖR MÅNGA

Hållbarhet är en väsentlig
del av Qlifes verksamhet
– den genomsyrar alla
företagets aktiviteter och
genom hela vår värdekedja.
I allt vi gör är vi fast
beslutna att konsekvent
leverera enligt höga etiska
principer och med stark
integritet.

Kunskap är ett centralt begrepp för Qlife. Vår verksamhet
präglas av viljan att bidra till att påverka vårt samhälle och
dess individer positivt genom ökad kunskap. Qlife gör detta
genom forskning, kunskapsuppbyggnad och utveckling
inom biomarkörteknik för att bidra till ett bättre liv för
individer drabbade av kroniska sjukdomar med ett stort
behov av frekvent monitorering. På längre sikt är vårt mål att
expandera till den växande konsumentmarknaden för att ge
alla möjligheten att få större insikt om sin egen hälsa.
Qlifes hållbarhetsarbete har sin utgångpunkt i FN:s globala
hållbarhetsmål som är väsentliga för verksamheten och där
bolaget kan bidra som mest: jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar industri, innovationer
och infrastruktur samt hållbar konsumtion och produktion.
Qlife sammanfattar vårt hållbarhetsarbete i tre fokusområden:

Mångfald bland medarbetare i sund miljö
Qlife vill erbjuda alla medarbetare en sund arbetsmiljö som
präglas av stabilitet och utvecklingsmöjligheter. Människors
värderingar och intressen skiftar och därför ser Qlife en stor
vinst i att verka för en inkluderande företagskultur. Bolagets
forsknings- och utvecklingsverksamhet kräver vanligen
specifik kompetens och utbildning, men huvudprincipen
är att alla ska erbjudas samma möjligheter vid rekrytering
och utveckling i arbetet. Vår verksamhet fungerar som allra
bäst när mångårig erfarenhet kombineras med nya idéer
och perspektiv för att på så sätt hjälpa patienter i behov av
frekvent testning och övervakning.
Qlife strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna
för bolagets medarbetare genom en trivsam arbetsmiljö,
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självständiga och inspirerande arbetsuppgifter med eget
ansvar och en tydlig koppling till bolagets utveckling.

Ett ansvarsfullt sätt att bedriva affärer
Qlife ska agera ansvarsfullt i alla relationer och samarbeten.
Utöver bolagets egna ansvarsfulla agerande ställer vi
höga krav på samarbetspartners och externa leverantörer.
De ska uppfylla och arbeta efter riktlinjer som motsvarar
Qlifes krav. Transparens ska prägla Qlifes arbete för att
skapa goda förutsättningar för bolagets forsknings- och
utvecklingsprojekt. Detta betyder att leverantörer,
sjukhuskliniker och andra för oss relevanta organisationer
inom den medicinska världen som vi samarbetar med ska ha
dokumenterad erfarenhet och strikt följa gällande regelverk
och krav från myndigheter.

Samhällsengagemang genom forskning

Qlifes vision är att demokratisera tillgången till kliniska data.

Qlifes kärnverksamhet är att utveckla biomarkörteknik och
göra den tillgänglig för så många som möjligt. Inte minst
vill vi kunna bidra till ett bättre liv för individer drabbade
av kroniska sjukdomar med ett stort behov av frekvent
monitorering.
Vår vision handlar om att demokratisera tillgången till kliniska
data. Vi vill underlätta mätning av biomarkörer i hemmet.
Vårt mål är att göra blodprovstagning enkel, billig, snabb,
lättåtkomlig och exakt. Det gör att blodprov kan göras oftare
för att få insikter om ens personliga hälsa, vilket ger ökade
möjligheter att tidigare upptäcka sjukdomar. Qlife vill genom
sin forskning och utveckling bidra till ett bättre samhälle för
fler.
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A K T I E N O C H S T Ö R S TA A K T I E Ä G A R E

POSITIV UTVECKLING
AV AKTIEVÄRDET

Qlife Holdings aktier
(QLIFE) och teckningsoptioner (QLIFE TO1)
handlas på Nasdaq First
North Growth Market,
Stockholm sedan
2 mars 2020.

Aktien och aktiekapital
Per den 31 december 2020 är företagets aktiekapital
893 955,04 kronor, uppdelat i 11 174 438 aktier av samma
klass, med ett nominellt värde på 0,08 kronor.

Teckningsoptioner (TO1)
Per den 31 december 2020 har företaget utfärdat 4 472 600
teckningsoptioner (TO1). Två (2) teckningsoptioner berättigar
till teckning av en (1) ny aktie under perioden 3 - 31 maj 2021
vid ett pris per aktie om 17,50 kronor.
Vid fullt utnyttjande av TO1-teckningsoptionerna kommer
företaget att tillföras cirka 39,1 miljoner kronor före avdrag
för emissionskostnader på cirka 1,2 miljoner kronor och
aktiekapitalet ökas med cirka 178 904 kronor.

Ägarskap och största aktieägare
Tabellen nedan visar de elva största aktieägarna per den 31
december 2020 enligt det allmänna nomineringsregistret
över aktieägare från Euroclear. Grundarna av Qlife Aps äger
3 900 000 aktier via PKV Consult Aps, som ingår i BNY Melon
SA/NV, Belgium holdings.

Incitamentsprogram
Teckningsoptioner 2019/2021
Under november 2019 har Qlife Holding AB gett ut
194 444 teckningsoptioner till styrelsen, som berättigar
styrelseledamöterna att teckna lika många aktier. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1-31 december
2022 och har ett lösenpris på 24 kronor per aktie. Om alla
optioner i detta program utnyttjas kommer företaget att ge
ut totalt 194 444 nya aktier.
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Personaloptioner 2020/2023
I november 2020 har Qlife Holding AB gett ut 185 000
personaloptioner till anställda som berättigar till teckning
av lika många aktier. Aktieoptionerna kan utnyttjas under
perioden 1–31 december 2023 och har ett lösenpris på 38
kronor per aktie. Om alla optioner i detta program utnyttjas
kommer företaget att ge ut totalt 185 000 nya aktier.

4 958 702

44,4%

Försäkringsbolaget Avanza Pension

529 509

4,7%

Nordnet Pensionsförsäkring

429 613

3,8%

Leif Jonsson

330 020

3,0%

KMD Ventures A/S

219 804

2,0%

Valberedning

Morgan Stanley

199 987

1,8%

Jimmie Landerman

157 422

1,4%

Valberedningen består av följande personer som tillsammans
representerar cirka 39 procent av bolagets aktier och röster:

Mona Fröström

114 500

1,0%

John Andersson Moll

103 374

0,9%

Oy Conventor

60 000

0,5%

· Mette Gross, styrelseordförande.

Claes Henrik Andreasson

60 000

0,5%

4 011 507

35,9%

11 174 438

100%

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen
till årsstämman 2021 och på företagets webbplats,
www.qlifeholding.com.

Övriga
Summa

· Sören Skjärbäk, utsedd av PKV Consult IVS,
· Sören Amund Henriksen, utsedd av KMD Ventures A/S,
· Christian Månsson, utsedd av Jimmie Landerman, och

Personaloptioner 2019/2021
I november 2019 har Qlife Holding AB gett ut 291 664
personaloptioner till anställda som berättigar till teckning
av lika många aktier. Aktieoptionerna kan utnyttjas under
perioden 1-31 december 2022 och har ett lösenpris på 24
kronor per aktie. Om alla optioner i detta program utnyttjas
kommer företaget att ge ut totalt 291 664 nya aktier.

QLIFE – ÅRSREDOVISNING 2020

25

Q-LIFE I SIFFROR 2020

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verställande direktören avger följande årsredovisning och
koncernredovisning för Qlife Holding AB, org. nr. 559224-8040 för verksamhetsåret
2020-01-01 – 2020-12-31.					
Årsredovisningen är upprättad i tusental svenska kronor, TSEK.

Verksamheten

Ägarförhållanden

Qlife Holding AB genomförde en IPO i februari 2020 och
tillförde bolaget 55 MSEK. Bolaget är noterat vid Nasdaq,
First North Growth Market, Stockholm sedan den 2 mars
2020.					

BNY Mellon SA / NV, Belgium innehar 44.4%, dvs över 10%
av aktierna I bolaget per 2020 12 31. Grundarna har via
bolaget PKV Consult IVS 3 900 000 aktier innehållt i BNY
Mellon SA/NV innehavet.

Qlife Holding AB är 100 procentig ägare av Qlife Aps, ett
danskt medicintekniskt företag som utvecklar en innovativ
medicinteknisk produkt med det långsiktiga målet att ge
människor tillgång till säkra och validerade biomarkördata
i hemmet. Qlifes tekniska plattform, Egoo.health (“Egoo”),
består av ett mätinstrument, Egoo, med tillhörande kapslar,
där varje kapsel innehåller ett test för en speciﬁk biomarkör
som kan mätas med ett blodprov.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

Egoo fungerar som en plattform då den potentiellt kan utföra
tester på olika typer av sjukdomar baserat på en liten mängd
blod. För att utvidga plattformen till att testa fler sjukdomar
behövs endast utveckling av nya kapslar.
Egoo har kapacitet att utföra analyser som korrelerar till över
99 procent med högpresterande laboratorieinstrument.

Nettoomsättning

2020

2019**

20 750

-

Res. efter finansiella poster

-31 939

-5 271

Balansomslutning

127 189

76 596

70,4%

81,6%

Soliditet (%)*

Moderbolaget
Nettoomsättning

2020

2019**

700

175

-43 190

-887

Balansomslutning

88 898

73 154

Soliditet (%)*

82,2%

91,9%

Res. efter finansiella poster

Qlife Holding AB noterade sina aktier och optioner på
Nasdaq First North Growth Market, Stockholm den
2 mars 2020.
Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 20 750 kSEK
och är hänförlig försäljning av COVID-19 tester. (Ytterligare
information, se sid 6 i annan information.)			
		

Företagets säte är Helsingborg.

Koncernen

Qlife emitterade 4 472 600 enheter (4 472 600 aktier och
4 472 600 optioner serie TO1) genom en nyemission i
februari 2020. Eget kapitalet ökade med 48 950 TSEK efter
emissionskostnader om 6 063 TSEK, och nettokassaflödet
från emissionen uppgick till 44 450 TSEK efter kvittning av lån
om 4 500 TSEK. Två teckningsoptioner berättigar till teckning
av 1 ny aktie i bolaget i maj 2021.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut
Det danska patent- och registreringsverket (Patent- og
Varemærkestyrelsen) har i januari 2021 beviljat Qlife ApS
patent för sin biomarkör-enhet.
Qlife fick en beställning från, Statens Serum Institut, på 50
Egoo.Health-enheter och tillhörande Sars-CoV-2 testkapslar.
Ordern representerar ett värde på cirka 1 MDKK.
I januari CE-märkte Qlife sitt COVID-19-test i Egoo.Healthsystemet. CE-märkningen gäller för professionell användning
av testplattformen Egoo.Health för försäljning på den
europeiska marknaden.

* Definitioner av nyckeltal, se not 15
** Koncernen bildades 31 oktober 2019 och siffrorna avser 2 månader
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Förändringar i eget kapital, koncern
TSEK

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital inkl
årets resultat

Summa eget
kapital

Belopp vid årets ingång

536

67 572

-5 630

62 478

Nyemission

358

54 655

-

55 013

Emissionskostnader

-

-6 063

-

-6 063

Aktierelaterade ersättningar som regleras med
egetkapitalinstrument

-

-

86

86

Årets resultat

-

-

-20 200

-20 200

Årets omräkningsdifferens

-

-

-1 765

-1 765

894

116 164

-27 509

89 549

Aktiekapital

Fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

Belopp vid årets ingång

536

66 697

67 233

Nyemission

358

54 655

55 013

Emissionskostnader

-

-6 063

-6 063

Aktierelaterade ersättningar som regleras med
egetkapitalinstrument

-

86

86

Årets resultat

-

-43 190

-43 190

894

72 185

73 079

Belopp vid årets utgång

Förändringar i eget kapital, moderbolag
TSEK

Belopp vid årets utgång

Resultatdisposition, kronor
Till årsstämmans förfogande står
fritt eget kapital

115 374 652

årets förlust

-43 190 664

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

72 183 988

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING, KONCERN
TSEK
Not

2020-01-01

2019-10-31

2020-12-31

2019-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

20 750

-

Aktiverat arbete för egen räkning

21 886

1 936

-6 953

-940

-30 826

-1 479

-24 279

-2 677

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-11 902

-1 871

Rörelseresultat

-31 324

-5 031

-615

-240

-31 939

-5 271

11 739

-

-20 200

-5 271

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Skatt

Årets resultat

2

4
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BALANSRÄKNING, KONCERN
TSEK
Not

2020-12-31

2019-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

5

35 254

15 190

Goodwill

6

41 612

52 468

Maskiner och andra tekniska anläggningar

7

2 331

944

Inventarier, verktyg och installationer

8

2 836

102

82 033

68 704

5 377

2 277

9 329

-

359

594

7 421

-

1 848

977

Kassa och bank

20 822

4 044

Summa omsättningstillgångar

45 156

7 892

127 189

76 596

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR
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TSEK
Not

2020-12-31

2019-12-31

12

894

536

Övrigt tillskjutet kapital

116 164

67 571

Annat eget kapital inklusive årets resultat

-27 509

-5 629

Summa eget kapital, koncern

89 549

62 478

3 348

4 190

3 348

4 190

Förskott från kunder

600

621

Skulder till kreditinstitut

610

-

Leverantörsskulder

11 607

2 163

Övriga skulder

18 222

6 774

3 163

370

34 202

9 928

127 189

76 596

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital, koncern

Aktiekapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

13

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS, KONCERN
TSEK

2020-01-01

2019-10-31

2020-12-31

2019-12-31

-31 939

-5 271

14 188

1 884

-17 751

-3 387

-3 314

-960

-10 646

-892

14 882

1 359

-16 829

-3 880

-

8 029

-21 448

-1 551

-5 381

-491

-26 829

5 987

44 450

50

-

84

Upptagna lån

14 461

2 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

58 911

2 134

Förändring av likvida medel

15 253

4 241

Likvida medel vid årets början

4 044

-

Kursdifferens i likvida medel

1 525

-197

Likvida medel vid årets slut

20 822

4 044

Not

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Optionsprogram
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RESULTATRÄKNING, MODERFÖRETAG
TSEK
Not

2020-01-01

2019-10-31

2020-12-31

2019-12-31

700

175

-2 894

-833

-702

-160

-2 896

-818

-40 476

-

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av investeringar i dotterbolag
Ränteintäkter från koncernföretag

3

266

4

Räntekostnader och liknande resultatposter

4

-84

-73

Resultat efter finansiella poster

-43 190

-887

Årets resultat

-43 190

-887
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BALANSRÄKNING, MODERFÖRETAG
TSEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

9

68 024

68 024

68 024

68 024

5 168

3 572

171

185

8

593

Kassa och bank

15 527

780

Summa omsättningstillgångar

20 874

5 130

SUMMA TILLGÅNGAR

88 898

73 154

894

536

116 166

67 488

-791

96

Årets resultat

-43 190

-887

Summa eget kapital

73 079

67 233

198

185

15 004

5 331

617

405

Summa kortfristiga skulder

15 819

5 921

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

88 898

73 154

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

10

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

12

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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KASSAFLÖDESANALYS, MODERFÖRETAG
TSEK

Not

2020-01-01

2019-10-31

2020-12-31

2019-12-31

-43 190

-818

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Nedskrivning av andelar i dotterbolag
Övrigt

40 476
86

12

-2 628

-806

909

-1 128

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

13

185

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

212

445

-1 494

-1 304

Lån till dotterbolag

-42 422

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-42 422

-

Nyemission

50 513

-

Emissionskostnader

-6 063

-

-

84

Upptagna lån

14 213

2 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

58 663

2 084

Förändring av likvida medel

14 747

780

780

-

15 527

780

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Optionsprogram

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

QLIFE – ÅRSREDOVISNING 2020

35

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning.

Aktivering av internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas
inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Varuförsäljning					
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som
erhållits eller kommer att erhållas. Försäljning av varor
redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga
risker och förmåner som är förknippade med ägandet,
normalt när kunden har varorna i sin besittning. Avdrag görs
för lämnade rabatter.

I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna
i arbetet med utvecklingsarbetet tillsammans med en lämplig
andel av relevanta omkostnader och lånekostnader.

Intäkter från försäljning av varor som inte har några
betydande serviceförpliktelser redovisas vid leverans.		
		

Finansiella instrument

Tjänster
Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna
tillhandahålls.

Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag
för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra ickeräntebärande skulder värderas till nominella belopp.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden
omprövas per varje balansdag.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Maskiner och andra tekniska anläggninga

5

Inventarier, verktyg och maskiner

5

					

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden
omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte
av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

5

Goodwill

5
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Aktiveringsmodellen
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen
kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som
uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande
förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt är att
färdigställa den immateriella tillgången samt att använda
eller sälja den och företaget har förutsättningar att använda
eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget
att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan
användas eller säljas och det finns adekvata tekniska,
ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen
och för att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt
att den immateriella anläggningstillgången kommer att
generera framtida ekonomiska fördelar och företaget kan på
ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till
tillgången under dess utveckling.

Leasing
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet,
beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde.
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet
efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn
har tagits till inkurans.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår
som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de
skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
I maj 2020 ansökte och beviljades dotterbolaget Qlife ApS
en skatteutbetalning om 4 602 kSEK, vilken motsvarar
skattevärdet av underskott hänförligt till forsknings- och
utvecklingsutgifter underkalenderåret 2019. Beloppet ingår
i redovisad skatteintäkt om 11 739 kSEK för räkenskapsåret
2020. Koncernens jämförelsetal 2019 har inte ändrats.
Det belopp som bedöms erhållas avseende skattemässigt
underskott hänförligt till forsknings- och utvecklingsutgifter
under 2020, är redovisat i resultaträkningen för 2020.

Aktierelaterade ersättningar
Den 13:e november 2019 beslutades om emission av
291 664 teckningsoptioner, vilka anställda i dotterbolaget
Qlife ApS erbjöds teckna. Teckningsoptionerna utges utan
vederlag. Intjäning av teckningsoptioner sker med 1/3 (en
tredjedel) årligen och årets kostnad i resultaträkningen
uppgår till 72 KSEK vilket redovisats som eget kapital.
Varje teckningsoption ger rätt att tidigast 1 december 2022
och senast 31 december 2022 teckna en ny aktie i bolaget
mot kontant betalning till kursen 24 SEK/aktie. Optionerna
kan inte överlåtas.					
Den 13:e november 2019 beslutades om emission av
194 444 teckningsoptioner, vilka styrelseledamöter i
bolaget erbjöds förvärva. För samtliga optioner erlades en
optionspremie som redovisats som eget kapital.
Optionspremien motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-optionsvärdering och
uppgick vid tilldelningstidpunkten till 0,43 SEK/option.
Varje teckningsoption ger rätt att tidigast 1 december 2022
och senast 31 december 2022 teckna en ny aktie i bolaget
mot kontant betalning till kursen 24 SEK/aktie.
Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna.
Den 19:e november 2020 beslutades om emission av 185 000
teckningsoptioner, vilka anställda i dotterbolaget Qlife ApS
erbjöds teckna. Teckningsoptionerna utges utan vederlag.
Intjäning av teckningsoptioner sker med 1/3 (en tredjedel)
årligen och årets kostnad i resultaträkningen uppgår till 13
KSEK vilket redovisats som eget kapital.
Varje teckningsoption ger rätt att tidigast 1 december 2023
och senast 31 december 2023 teckna en ny Optionerna kan
inte överlåtas.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats
om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller
omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen
det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande
affärshändelsen.

Offentliga bidrag
Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den
tillgång som företaget fått eller kommer att få.
Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida
prestation, så kallade ovillkorade bidrag, intäktsförs när
villkoren för att få bidraget uppfyllts, det vill säga oftast i
samband med att bidrag erhålls. Offentliga bidrag som
är förenade med krav på framtida prestation, så kallade
villkorade bidrag, skuldförs när bidraget erhålls och
intäktsförs därefter när prestationen utförs.

Offentliga bidrag som hänför sig till förvärv av en
anläggningstillgång minskar tillgångens anskaffningsvärde.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller
indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt
har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande
innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen.
Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt
då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med
denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten
som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och
skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet
även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan
av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda
tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder
samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som
är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga
värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av
förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder
samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till
verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det
förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara
tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill
eller negativ goodwill.
Utländska dotterbolags bokslut har omräknats till svenska
kronor enligt dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär
att samtliga tillgånger, avsättningar och övriga skulder
omräknas till balansdagens kurs och samtliga poster i
resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs.
Uppkomna omräkningsdifferenser förs direkt mot koncernens
eget kapital.
Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet
vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det i
förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade
företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuell nedskrivning.

Personal					
Qlife Holding AB har 0 (1) anställd (en), och koncernen har 34
(14) anställda vid utgången av 2020.
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Not 2
Personal

Koncernen

Moderbolaget

2020

2019

2020

2019

20,3

14,1

0,3

0,3

Medelantalet anställda
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor

9,7

6,1

0,3

0,1

10,6

8,0

-

0,2

1 700

350

420

112

70

36

60

35

-

-

-

-

20 132

2 080

-

-

Sociala kostnader

130

16

-

-

Pensionskostnader

772

81

-

-

22 804

2 563

480

147

varav män
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga anställda:
Löner och ersättningar

Summa styrelse och övriga
Ledande befattningshavares ersättningar
Arvoden och andra ersättningar till
styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman.
Under 2020 har styrelsearvode utgått med:
Mette Gross, Styrelseordförande*

118

-

118

-

John Andersson Moll, Styrelseledamot

39

-

39

-

Niklas Marschall, Styrelseledamot

39

-

39

-

Thomas Warthoe, Verkställande direktör

1 280

1 285**

-

-

Övriga ledande befattningshavare, (3 personer)

3 786

3 855**

-

-

Antal styrelseledamöter

4

3

4

3

varav kvinnor

1

1

1

1

varav män

3

2

3

2

Antal övriga befattningshavare inkl. VD

1

1

1

1

varav kvinnor

0

0

0

0

varav män

1

1

1

1

Ersättning till verkställande direktören och övriga
ledande befattningshavare från dotterbolag:

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande
befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om
högst sex månader.
*

Styrelseordförande Mette Gross ingick den 1 november 2019 en tidsbegränsad deltidsanställning om totalt sex
månader som senior rådgivare i moderbolaget. För 2020 uppgick den totala ersättningen till 224 (112) KSEK.

** Avser helåret 2019
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Not 3
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntor

Koncernen

Moderbolaget

2020

2019

2020

2019

-

-

266

4

Not 4
Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen

Moderbolaget

2020

2019

2020

2019

-64

-75

-

-1

Övriga räntekostnader

-551

-165

-84

-73

Summa räntekostnad

-615

-240

-84

-74

Kursdifferenser på fordringar och skulder

Not 5
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Koncernen

Moderbolaget

2020-12-31

2019-12-31

15 190

-

Förvärv

2020-12-31

2019-12-31

13 639

-

-

Omräkningsdifferens

-1 384

Inköp

21 448

1 551

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

35 254

15 190

-

-

Ingående avskrivningar

-

-

-

-

Årets avskrivningar

-

-

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-

-

-

-

35 254

15 190

-

-

2 548

1 710

-

-

Utgående redovisat värde

Tillgångar anskaffade med offentligt bidrag ingår
med redovisat anskaffningsvärde

Not 6
Goodwill

Koncernen

Moderbolaget

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

54 276

-

-

-

-

54 276

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

54 276

54 276

-

-

Ingående avskrivningar

-1 809

-

-

-

Årets avskrivningar

-10 855

-1 809

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-12 664

-1 809

-

-

Utgående redovisat värde

41 612

52 467

-

-

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
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Not 7
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen

Moderbolaget

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

999

-

-

-

-

618

-

-

Inköp

2 137

381

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 136

999

-

-

-55

-

-

-

Årets avskrivningar

-619

-55

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-674

-55

-

-

Omräkningsdifferens

-131

-

-

-

2 331

944

-

-

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

110

-

-

-

Inköp

3 143

110

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 253

110

-

-

-7

-

-

-

Årets avskrivningar

-427

-7

Utgående ackumulerade avskrivningar

-434

-7

-

-

17

-

-

-

2 836

102

-

-

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Förvärv

Ingående avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 8
Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

Omräkningsdifferens
Utgående redovisat värde
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Koncernen

Moderbolaget

Not 9
Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

2020

Företag
Organisationsnummer

Säte

Qlife Aps

Danmark

2019

Antal/Kap.

Redovisat

Antal/Kap.

Redovisat

andel %

värde

andel %

värde

85 921/100

68 024

85 921/100

68 024

Eget Kapital

Resultat

42 882

-8 369

CVR nummer 39982277

Uppgifter om eget kapital och resultat
Qlife Aps

Uppgifter om anskaffningsvärde Qlife Aps

2 020

Ingående anskaffningsvärde

68 024

Lämnade aktieägartillskott

40 476

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

108 500

Årets nedskrivning

-40 476

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-40 476

Utgående redovisat värde

68 024

Not 10
Fordringar hos koncernföretag

Koncernen

Moderbolaget

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde

-

-

3 572

-

Tillkommande

-

-

42 072

3 572

Omvandling fordran till aktieägartillskott

-

-

-40 476

Utgående redovisat värde

-

-

5 168

3 572

Not 11
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Emissionskostnader
Depositum hyra
Övriga förutbetalda kostnader

Koncernen

Moderbolaget

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

-

585

-

585

1 174

356

-

-

674

35

8

8

1 848

976

8

593
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Not 12
Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier

Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång

6 701 838

0,08

Nyemission

4 472 600

0,08

11 174 438

0,08

Antal/värde vid årets utgång

Not 13
Långfristiga skulder

Koncernen

Moderbolaget

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

3 348

4 190

-

-

-

-

-

3 348

4 190

-

-

Amortering efter 5 år

-

-

-

-

Summa amortering inom 1 år

-

-

-

-

3 348

4 190

-

-

-

-

-

-

Övriga långfristiga skulder
Amortering inom 1 år
Amortering inom 2 till 5 år

Summa amortering inom 2 till 5 år
Summa amortering efter 5 år

Not 14
Ställda säkerheter

Företagsinteckningar

Not 15
Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Koncernen

Moderbolaget

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

4 048

4 190

0

0

Helsingborg den 9 april 2021

Mette Gross

Niklas Marschall

John Andersson Moll

Thomas Warthoe
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 april 2021

Olof Andersson
Auktoriserad revisor

Jörgen Lövgren
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Qlife Holding AB
Org.nr. 559224-8040

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Qlife Holding AB för år 2020. Bolagets årsredovisning
och koncernredovisning ingår på sidorna 27-43 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den
31 december 2020 och av dessas finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet “Revisorns ansvar”. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen. Den andra informationen består av
sidorna 1-26 och 46-48 (men innefattar inte årsredovisningen,
koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende
denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identifieras ovan och överväga om informationen i
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även
den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
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felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen och koncernredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen

och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre
kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen i enheterna
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen.
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Qlife Holding AB för år 2020 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet “Revisorns
ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar

Malmö den 9 april 2021

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Olof Andersson

Jörgen Lövgren

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
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STYRELSE

METTE GROSS
Född: 1972
Huvudsysselsättning: Egen
Aktier: 47 441
Teckningsoptioner serie
2019/2022: 129 629
Teckningsoptioner serie
TO1: 40 650
Ordförande sedan 2019

THOMAS WARTHOE
Född: 1967
Huvudsysselsättning: CEO Qlife Aps
Aktier: 1 445 102
(1 201 200 via PKV Consult IVS)
Teckningsoptioner serie TO1:
243 902
Medlem i styrelsen sedan 2020

Mette har 20 års erfarenhet från små och stora bolag som CFO.
Senaste åren har Mette varit med i utvecklingen och listningen av två
medicintekniska bolag och ett SaaS bolag vid sidan om arbete med egna
investeringar och förändringsuppdrag. Mette har en utbildningsbakgrund
som ekonom från Odense Universitet. Tidigare uppdrag omfattar bl. a.
CFO Iconovo AB, CFO Vigmed Holding AB, Director Controlling
Coloplast A/S och CFO MTG A/S.

Entreprenör med över 20 års erfarenhet av healthcare-industrin (och
specifikt diagnostik). Thomas har grundat och drivit tre biotech företag.
I två av företagen Thomas grundade, Display System Biotech och
Ampligon, gjordes framgångsrika exits. Han har med framgång ingått
strategiska partnerskap och licensavtal med globala diagnostikföretag
såsom Backman Coulter, Shionogi Co och Omron Healthcare under åren.
Styrelseledamot i Chip Diagnostics, UPENN, Philadelphia.

Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Beroende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Övriga uppdrag:

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Petel Holding A/S, PKV Consult IVS och
Chip Diagnostics Inc.

Styrelseledamot i Anatomic Studios AB, Holm & Gross Holding AB
(och dotter-bolag), MLH Management AB (och dotterbolag) och
Queen Invest AB.

NIKLAS MARSCHALL
Född: 1970
Huvudsysselsättning:
VD KMD Venture A/S (Danmark)
Aktier: 0 (KMD Venture A/S
innehar 219 804 aktier)
Styrelseledamot sedan 2018
(Qlife Aps 2018 - 2019)

JOHN MOL
Född: 1978
Huvudsysselsättning: Egen
Aktier: 103 374
Teckningsoptioner serie
2019/2022: 64 815
Teckningsoptioner serie TO1: 81 300
Styrelseledamot sedan 2018
(Qlife Aps 2018 - 2019)

Utöver att KMD Venture har investerat i Qlife så har bolagen gemensamt
ingått ett strategiskt samarbete för utveckling av Egoo plattfor¬men inom
IT, data och infrastruktur. Niklas har varit involverad i dels investeringen
i Qlife samt etablerandet av samarbetet bola¬gen emellan. Niklas har
lång erfarenhet med en mängd lyckade investeringar och sitter i ett antal
styrelser. Tidigare uppdrag omfattar bland annat VP Business Development
KMD A/S, VP Sales and Marketing DSB.

John Moll är en svensk entreprenör och erfaren affärsängel med fokus
mot Life Science. John har en utbildningsbakgrund som läkemedelskemist
från Lunds Tekniska Högskola. John har grundat samt sålt två bolag och är
styrelseledamot i tre biotechbolag i Sverige och Danmark.

Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Styrelseledamot i Carbiotix AB, Spermosens AB, TIRMED Pharma AB,
Torna Kapital AB.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot YOLI ApS, NAVIGARA ApS, KMD Venture A/S,
Scoutbase Aps, DCR Solutions A/S, Cerebriu A/S, Blue Atlas Robotics ApS,
Cobira ApS.
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Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.
Övriga uppdrag:

LEDNING

THOMAS WARTHOE

HENRIK LJUNG

CEO, medgrundare

CFO, Qlife Holding AB

LARS BANGSGAARD

EBBE FINDING

CFO Qlife Aps, medgrundare

CTO, medgrundare

PETER WARTHOE

JAKOB BROBERG LIND

CSO, medgrundare

Försäljningschef
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