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Bolagets utveckling  

 

 

Första kvartalet januari-mars 2022 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 tkr (0 tkr). 

 Nettoresultatet uppgick till -15 171 tkr (-9 969 tkr).  

 Resultatet per aktie före utspädning blev -1,04 kr (-0,82 kr). 

 Resultat per aktie efter utspädning blev -0,99 kr (-0,82 kr). 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 886 tkr (-14 702 tkr). 

 Likvida medel på balansdagen uppgick till 74 033 tkr (55 612 tkr). 

 Eget kapital per 31 mars uppgick till 78 598 tkr (65 791 tkr). 

 Den nyemissison som per den 31 december 2021 klassificerades som pågående 
registrerades vid Bolagsverket den 2 februari 2022 och ökade antalet aktier med 3 768 370 
och aktiekapitalet med 376 837 kr. Efter emissionen och vid utgången av första kvartalet 
2022 uppgick aktiekapitalet till 1 597 419,30 SEK och antalet aktier till 15 974 193 stycken. 

 Klinisk studie av QuickMIC och dess gram-negativa panel inleddes under januari. Studien 
inkluderar utöver bolaget totalt tre externa kliniska partners. 

 Bolaget tecknade tillverkningsavtal med kontraktstillverkarna av instrument och kassett i 
QuickMIC-systemet. 

 Peter Karlberg tillträdde som VP Sales med ansvar för försäljning och den kommersiella 
organisationen. 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång  

 Urban Adolfsson tillträdde som ny CFO och Hans Richter avslutade sitt uppdrag som 
interim CFO.  

 Elisabet Nielsen tillträdde som ny rådgivare i bolagets Scientific Advisory Board. 

 Gradientech ställde i april ut på ECCMID 2022 i Lissabon, världens ledande kongress både 
för industri och klinik inom infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi. 

 Den del av den kliniska studien som avses användas för certifieringen av QuickMIC enligt 
IVD direktivet avslutades. Studien uppvisade prestandaresultat överstigande de 
regulatoriska kraven för ett nytt antibiotikaresistenstestningssystem, samt kortast 
genomsnittlig tid till resistenssvar jämfört med konkurrerande system på marknaden. 

 

Gradientech AB jan-mars jan-mars jan-dec

tkr (om ej annat anges) 2022 2021 2021

Nettoomsättning 0 0 141

Resultat efter skatt -15 171 -9 969 -53 317

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 886 -14 702 -52 486

Likvida medel på balansdagen 74 033 55 612 14 724

Eget kapital på balansdagen 78 598 65 791 93 770
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Kort om Gradientech 

Om bolaget 

Gradientech är ett svenskt företag inom diagnostik som utvecklar och erbjuder produkter och 
mjukvara för högkvalitativa analyser av hur levande celler reagerar på olika biologiska substanser. 
De innovativa produkterna baseras på så kallad mikrofluidikteknik som kombinerat med 
realtidsmätning av levande celler möjliggör unika och precisa medicinska applikationer. Hotet från 
den globalt ökande förekomsten av antibiotikaresistens driver oss att fokusera på en tydligt 
prioriterad applikation av vår teknikplattform – ultrasnabb antibiotikaresistenstestning av 
bakterier. Vår produkt QuickMIC® har som mål att bli det snabbaste diagnostiksystemet för 
tillväxtbaserad testning av antibiotikaresistens hos sepsispatienter. För ytterligare information, se 
www.gradientech.se 

Om QuickMIC®  
QuickMIC® diagnostiserar vilken antibiotika en sepsispatient bör behandlas med och vilka 
antibiotika som patientens bakterier i blodet har utvecklat resistens mot. Systemet utgår från positiv 
blodkultur och är avsett för bruk på kliniska mikrobiologilaboratorier. Kvantitativa resistensvärden, 
så kallade MIC-värden (Minimum Inhibitory Concentration), erhålls inom 2-4 timmar. Detta gör 
QuickMIC till det potentiellt snabbaste systemet för antibiotikaresistenstestning som mäter den 
faktiska bakterietillväxten.  

QuickMIC-systemet består av ett modulärt instrument med dedikerad analysmjukvara, och 
antibiotikafyllda kassetter som är systemets förbrukningsvara. Ett instrument analyserar ett 
patientprov i taget mot en panel av multipla antibiotika per körning. Användaren väljer 
antibiotikakassett baserat på bakteriens gram-status. 

Instrument kan staplas för ökad kapacitet, vilket gör QuickMIC attraktivt både för små och större 
laboratorier. Klinisk prestandautvärdering inleddes under början av 2022 med det första 
marknadsmålet att CE-IVD märka QuickMIC enligt IVD direktivet. 
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VD har ordet 

Äntligen kunde världens största kongress och mötesplats 
för klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar, ECCMID – 
European Congress of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases, återigen gå av stapeln även som ett fysiskt event. I 
år hölls ECCMID 2022 i Lissabon i Portugal och samlade 
precis som innan pandemin mer än 14 000 deltagare från 
hela världen. Här möttes ledande industriella och 
kommersiella aktörer, forskare, kliniker och 
laboratoriepersonal inom mikrobiologi-området. 
Gradientech ställde ut med ett stort team på plats. På plats 
fanns även vår nya amerikanska konsult som arbetar med 
affärsutveckling för Gradientech på USA-marknaden. En 
person med ett gediget nätverk och kommersiell bakgrund 
med erfarenhet av att ha lett lanseringen av ett av de idag 
ledande diagnostik-systemen inom området. Jag 
sammanfattar ECCMID som mycket framgångsrikt för oss – 
vi översteg vårt mål gällande antalet kliniska kontakter, och träffade de affärskontakter vi hade 
önskat och planerat. Snabb antibiotikaresistenstestning, AST, stod jämfört med tidigare ECCMID 
ännu högre på agendan. Hela området har också fått stort fokus efter tillkännagivandet att 
marknadsledande bioMeriéux köper amerikanska Specific Diagnostics som, efter QuickMIC, har det 
näst snabbaste AST-systemet för sepsisprover med sina 5 timmar till resultat.  

Efter avslutad systemverifiering startade vi i januari den kliniska studie som behöver uppvisa 
definierad prestanda för att kunna nå regulatorisk certifiering av QuickMIC-systemet och dess första 
gram-negativa panel. I april avslutades alla de delar av studien som kommer utgöra underlag för 
klinisk prestanda för ett marknadsgodkännande utifrån IVD-direktivet, som är en självcertifierande 
process för Gradientech. Resultaten från den kliniska studien är nu sammanställda och uppvisar en 
överrensstämmelse med referensmetod om 94,7 procent (regulatoriskt krav >90 procent) och en 
reproducerbarhet om 99,1 procent (regulatoriskt krav >95 procent). Studien omfattar mätningar på 
totalt över 3 800 olika drug/bug-kombinationer och medeltiden till testsvar för alla dessa 
kombinationer är 3 timmar och 18 min. Detta visar tydligt att QuickMIC vid jämförelse med andra 
AST-system på marknaden är det hittills snabbaste systemet för AST av sepsisprover. 

Under kvartalet välkomnade vi nya medarbetare i bolaget. Peter Karlberg med lång erfarenhet inom 
försäljning av klinisk diagnostik har tillträtt som VP Sales. Peter har nu ansvaret för försäljning och 
den kommersiella organisationen och känner bolaget väl bland annat från sina år som 
styrelseledamot under Gradientechs tidiga år. I april välkomnade vi också Urban Adolfsson som vår 
nya CFO. Han kommer senast från samma roll i ett bolag inom sjukvårdssektorn, och han bidrar också 
med tidigare erfarenhet från börsnoterad miljö.  

Förra veckan hölls vår årsstämma, i år i Gradientechs lokaler. Utöver den formella årsstämman 
passade vi på att visa upp delar av vår verksamhet och alla fick möjlighet att titta närmare på vårt 
QuickMIC-system. Jag vill passa på att tacka för den fina uppslutningen och allas tid och 
engagemang. Innan veckan var slut hann vi även med att få besök av Erik Ramanathan, USA:s 
nytillträdda ambassadör i Sverige som ville se och lära sig mer om svensk innovation och Life Science 
sektor. Erik Ramanathan har själv bakgrund från ett Nasdaq-100 biotechbolag och är djupt 
engagerad i hälsovårdsfrågor. Vi är såklart mer än stolta över att vi fick avsluta denna period med 
både ambassadörsbesök och fina studieresultat!   

Sara Thorslund, VD på Gradientech  
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Finansiell utveckling i sammandrag 

 

 
Första kvartalet 2022 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). 

Kostnader 

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 15 191 tkr (9 946 tkr), fördelat på råvaror och inköpta 
tjänster 7 586 tkr (6 560 tkr), ökningen beror på accelererat utvecklingsarbete jämfört med samma 
kvartal föregående år. Övriga externa kostnader uppgick till 2 737 tkr (1 007 tkr), personalkostnader 
4 558 tkr (2 240 tkr) som ökat till följd av nyanställningar jämfört med samma kvartal föregående år 
samt avskrivningar uppgående till 310 tkr (140 tkr).  

Resultat 

Resultatet efter finansiella poster blev -15 171 tkr (-9 969 tkr), eller -1,04 kr (-0,82 kr) per aktie 
föreutspädning och -0,99 kr (-0,82 kr) per aktie efter utspädning. Resultatförsämringen beror främst 
på ökade projekt- och personalkostnader.  

Kassaflöde och likviditet 

Kvartalets kassaflöde uppgick till 59 309 tkr (-15 542 tkr) och kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -14 886 tkr (-14 702 tkr), eller -1,02 (-1,20 kr) per aktie. Kassaflöde från 

Gradientech AB jan-mars jan-mars jan-dec
tkr (om ej annat anges) 2022 2021 2021

Nettoomsättning 0 0 141

Rörelsens kostnader -15 191 -9 946 -57 174

Rörelseresultat -15 165 -9 946 -53 322

Resultat efter finansiella poster -15 171 -9 969 -53 317
Resultat efter skatt -15 171 -9 969 -53 317

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 886 -14 702 -52 486

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -72 -839 -1 918

Likvida medel på balansdagen 74 033 55 612 14 724

Eget kapital på balansdagen 78 598 65 791 93 770

Nyckeltal

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg

Resultat per aktie, före utspädning, kr -1,04 -0,82 -4,37

Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,99 -0,82 -4,16

Soliditet 90% 96% 89%

Eget kapital per aktie, kr 4,92 5,39 7,68
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -1,02 -1,20 -4,30

Antal anställda vid periodens slut 20 15 19
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investeringsverksamheten uppgick till -72 tkr (-839 tkr). Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
uppgick till 74 267 tkr (0 tkr) och består för innevarande kvartal av tillskjutet kapital, netto efter 
avdrag för emissionskostnader. Gradientechs likvida medel var vid periodens utgång 74 033 tkr 
(55 612 tkr). 

Investeringar 

Under kvartalet genomfördes investeringar om 72 tkr (839 tkr) i materiella anläggningstillgångar 
avseende uppbyggnad av laboratorie- och produktionsverksamhet. 

Medarbetare 

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 20 (15). Därutöver arbetar vid periodens utgång 
22 konsulter (20) på hel- eller deltid för bolaget. 

Eget kapital 

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 78 598 tkr (65 791 tkr) eller 4,92 kr (5,39 kr) per aktie. 
Soliditeten var vid periodens slut 90 procent (96 procent). Den nyemisison som per den 31 
december 2021 klassificerades som pågående registrerades vid Bolagsverket den 2 februari 2022 
och ökade antalet aktier med 3 768 370 och aktiekapitalet med 376 837 kr. Efter emissionen uppgår 
aktiekapitalet till 1 597 419,30 SEK och antalet aktier till 15 974 193 stycken. 

Skattemässiga underskott 

Gradientechs nuvarande verksamhet förväntas initialt generera negativa resultat och skattemässiga 
underskott. Det finns i dagsläget inte tillräckligt övertygande skäl som talar för att skattemässiga 
överskott kommer att finnas i framtiden som kan försvara en aktivering av värdet av 
underskottsavdragen, varför uppskjuten skattefordran ej har redovisats. Det skattemässiga 
underskottet i bolaget uppgår till 190 553 tkr per 31 december 2021 (131 294 tkr). 

Aktiekapital 

Aktiekapitalet uppgår per 31 mars 2022 1 597 419,30 kr fördelat på 15 974 193 utestående aktier. 
Den, vid årsskiftet, pågående nyemissionen registrerades vid Bolagsverket den 2 februari 2022.  

Incitamentsprogram 

På en extra bolagsstämma den 22 januari 2021 beslutade aktieägarna om att införa ett 
personaloptionsprogram om 525 000 optioner som ger innehavarna rätt att vid måluppfyllnad av 
fyra milestones och en intjänandetid om 3 år teckna 525 000 aktier i Gradientech till en kurs om 40,50 
kr per aktie. Utspädningseffekten beräknas bli cirka 4,2 procent vid fullt tecknande. För att säkerställa 
leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet och för att täcka kassaflödesmässiga effekter 
till följd av eventuella sociala avgifter av programmet beslutade stämman att emittera 615 000 
teckningsoptioner till bolaget självt. 

Transaktioner med närstående 

Under kvartalet har transaktioner med närstående genomförts, styrelseledamoten Laura Chirica har 
genom bolag fakturerat 156 tkr för utförda tjänster utöver pågående styrelseuppdrag. 
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Finansiering 

Vid utgången av denna kvartalsrapport är finansieringen säkrad för minst tolv månader framåt. 
Styrelsen meddelade redan i november 2021 befintliga aktieägare att den planerade och 
förberedda börsnoteringen på First North Growth Market i stället planeras till 2022. Styrelsen 
gjorde då, tillsammans med Bolagets finansiella rådgivare, bedömningen att det är till Bolagets och 
aktieägarnas fördel att avvakta med en notering. Bakgrunden till detta var då att börsklimatet för 
Life Science bolag i tidig fas försämrades löpande under hösten. Styrelsen utvärderar löpande 
finansieringsfrågan och bevakar Bolagets förväntade värdehöjande milstolpar under första halvan 
av 2022 vilka kan inverka positivt på en notering.  
 
 



Gradientech   Delårsrapport januari – mars 2022 

 
 

8 
 
 
 

Resultaträkning i sammandrag 

 

Gradientech AB jan-mars jan-mars jan-dec

tkr (om ej annat anges) 2022 2021 2021

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 0 0 141

Övriga rörelseintäkter 27 0 3 711

Summa rörelsens intäkter 27 0 3 852

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och köpta tjänster -7 586 -6 560 -35 882

Övriga externa kostnader -2 737 -1 007 -7 674

Personalkostnader -4 558 -2 240 -12 339

Avskrivningar och nedskrivningar -310 -140 -1 019

Övriga rörelsekostnader 0 0 -260

Summa rörelsens kostnader -15 191 -9 946 -57 174

Rörelseresultat -15 165 -9 946 -53 322

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Finansnetto -7 -24 5
Resultat efter finansiella poster -15 171 -9 969 -53 317

Skatt på årets resultat 0 0 0
Periodens resultat -15 171 -9 969 -53 317

Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning 14 634 12 206 12 206

Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning 15 249 12 206 12 821

Antal utestående aktier på balansdagen, tusental 15 974 12 206 12 206

Resultat per aktie före utspädning, kr -1,04 -0,82 -4,37

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,99 -0,82 -4,16
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Balansräkning i sammandrag 

 
 

Gradientech AB 31 dec

tkr 2022 2021 2021

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 274 5 573 5 512

Summa anläggningstillgångar 5 274 5 573 5 512

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och andra fordringar 8 353 7 198 84 708

Likvida medel 74 033 55 612 14 724

Summa omsättningstillgångar 82 386 62 810 99 432

TOTALA TILLGÅNGAR 87 660 68 383 104 944

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 1 598 1 221 1 598

Fritt eget kapital 77 001 64 571 92 172

Eget kapital 78 598 65 791 93 770

Avsättningar och skulder

Kortfristiga skulder 9 062 2 592 11 174

Summa avsättningar och skulder 9 062 2 592 11 174

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 87 660 68 383 104 944

31 mars
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Rapport över förändringar i eget kapital 

 
 

Övrigt Totalt

Gradientech AB Aktiekapital tillskjutet Balanserade eget 

tkr kapital resultat kapital

Ingående balans 2021-01-01 1 221 197 327 -122 788 75 760

Resultat

Periodens resultat -9 969 -9 969

S:a resultat -9 969 -9 969

Transaktioner med aktieägare

Nyemission

Pågående nyemission

Emissionsutgifter

S:a transaktioner med aktieägare

Utgående balans 2021-03-31 1 221 197 327 -132 757 65 791

Ingående balans 2021-01-01 1 221 197 327 -122 788 75 760

Resultat

Periodens resultat -53 317 -53 317

S:a resultat -53 317 -53 317

Transaktioner med aktieägare

Nyemission

Pågående nyemission 377 76 875 77 252

Emissionsutgifter -5 925 -5 925

S:a transaktioner med aktieägare 377 70 950 71 327

Utgående balans 2021-12-31 1 598 268 277 -176 105 93 770

Ingående balans 2022-01-01 1 598 268 277 -176 105 93 770

Resultat

Periodens resultat -15 171 -15 171

S:a resultat -15 171 -15 171

Transaktioner med aktieägare

Nyemission

Pågående nyemission

Emissionsutgifter

S:a transaktioner med aktieägare

Utgående balans 2022-03-31 1 598 268 277 -191 276 78 598
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Kassaflödesanalys 

 

 

Redovisningsprinciper 

Denna kvartalsrapport är upprättad enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd och 
redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2021. 
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Gradientech är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om 
bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidan 31 och 32 i bolagets årsredovisning för 
2021, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se. 
 

Gradientech AB jan-mars jan-mars jan-dec

tkr 2022 2021 2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat efter finansiella poster -15 171 -9 969 -53 317

Nedskrivning immateriell anläggningstillgång 0 0 260

Avskrivningar 310 140 1 019Övriga ej kassaflödespåverkande poster

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 861 -9 830 -52 038

före förändringar i rörelsekapitalet

Förändringar i rörelsekapitalet -25 -4 872 -448

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 886 -14 702 -52 486

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar, netto -72 -839 -1 918

Kassaflöde från investeringsverksamheten -72 -839 -1 918

Nettokassaflöde före finansiella poster -14 958 -15 542 -54 405

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Tillskjutet kapital 74 267 0 -2 025

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 74 267 0 -2 025

PERIODENS KASSAFLÖDE 59 309 -15 542 -56 430

Likvida medel vid periodens början 14 724 71 154 71 154

Likvida medel vid periodens slut 74 033 55 612 14 724
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Patent och immateriella rättigheter 

Patent  

Nuvarande patentsituation 

Gradientech är ägare av fem patentfamiljer och arbetar med Barker Brettell Sweden AB i Sthlm som 
patentrådgivare.  

Den första patentfamiljen avser en mikrofluidanordning och lämnades in i november 2009. 
Patentfamiljen innefattar fyra godkända patent i Tyskland, Frankrike, Storbritannien samt Sverige. 

Den andra patentfamiljen avser en stabil mikrofluidkapsel och lämnades in i juni 2011. 
Patentfamiljen innefattar sex godkända patent i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Sverige 
samt USA. 

Den tredje patentfamiljen avser användningen av bolagets mikrofluidikteknik för precis 
antibiotikaresistenstestning och lämnades in i juli 2014. Patentfamiljen innefattar sju godkända 
patent i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Japan, Kina och USA, samt en avdelad 
patentansökan i USA. 

Den fjärde patentfamiljen avser konstruktionen och funktionerna i mikrofluidikkassetten som utgör 
förbrukningsvaran i QuickMIC systemet. En amerikansk provisorisk patentansökan lämnades in i april 
2019, och kompletterades med en internationell patentansökan i april 2020. Under 2021 har 
nationella patentansökningar lämnats in i Europa, USA, Kina och Japan. 

Den femte patentfamiljen avser en ytmodiering av plastytor för att förbättra adhesionen av hydrogel 
mot densamma. En svensk patentansökan lämnades in i april 2022. 

 
IP-strategi 

Gradientech bedriver verksamhet inom utveckling och produktion av mikrofluidikbaserade 
produkter för cellstudieapplikationer, specifikt inom infektionsdiagnostik. Vi tittar löpande på 
bolagets innovationer för att avgöra om de är patenterbara och av strategisk vikt för oss att försöka 
skydda via patent. Det gör vi i samråd med vår patentbyrå och patentkonsult som har arbetat med 
bolagets patentfamiljer sedan länge. Strategin är att skydda tekniska lösningar och applikationer på 
kommersiellt gångbara marknader primärt i Europa och USA, men även på andra utvalda marknader. 
Bolagets varumärkesportfölj hanteras i samarbete med extern juridisk partner specialiserad på 
varumärken.  

Varumärken 

Gradientech AB har idag tre olika varumärkesfamiljer. 

Den första varumärkesfamiljen avser GRADIENTECH® och lämnades in i januari 2010 i 
varumärkesklasserna 1, 5, 9 och 42. Varumärkesfamiljen innefattar ett svenskt registrerat varumärke. 

Den andra varumärkesfamiljen avser CELLDIRECTOR® och lämnades in i januari 2010 i 
varumärkesklasserna 1, 5 och 9 (samt klass 10 i Sverige). Varumärkesfamiljen innefattar registrerat 
varumärke i Sverige, USA (endast klass 1 och 9) samt EU-varumärke. 

Den tredje varumärkesfamiljen avser QUICKMIC® och lämnades in i november 2017 i 
varumärkesklasserna 5 och 10. Varumärkesfamiljen innefattar registrerat varumärke i USA samt EU-
varumärke.  
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Definitioner och nyckeltal 

Resultat per aktie 

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
 

Genomsnittligt antal aktier 

Det genomsnittliga antalet aktier i Gradientech AB har beräknats utifrån en viktning av det 
historiska antalet utestående aktier i Gradientech AB efter varje genomförd nyemission gånger 
antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.  
 

Soliditet 

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar). 
 

Avkastning på eget kapital 

Resultat efter skatt i relation till eget kapital. 
 

Avkastning på sysselsatt kapital 

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital. 

 

Sysselsatt kapital 

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder. 
 

Eget kapital per aktie 

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. 
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
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Kommande rapporter 

Delårsrapport Q2 2022 25 augusti 2022 
Delårsrapport Q3 2022 17 november 2022 
Bokslutskommuniké 2022 23 februari 2023 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
 

Styrelsens försäkran 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat. 
 
Uppsala 19 maj 2022 
Styrelsen och verkställande direktören för Gradientech AB (publ) 
 
 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Sara Thorslund, CEO 
Tel: +46 (0) 18 418 67 00  
sara.thorslund@gradientech.se 

 
Urban Adolfsson, CFO 
urban.adolfsson@gradientech.se 
 
Ann Charlotte Svensson, IR 
ir@gradientech.se 
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