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Amerikansk expansion
Från fem till tjugosex implantat i 
kliniskt bruk på två år  

All time high!
172 % i ökad försäljning
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Sammanfattning av perioden

1 juli – 30 september 2022 1 januari – 30 september 2022

Finansiell översikt för tredje kvartalet (föregående period inom parentes)

Väsentliga händelser under perioden
Den 21 juli slutförde Promimic förvärvet av aktiemajoriteten i Nano Processing Inc 
(NPI) i USA av Riepen LLC (ägaren till Danco Medical) varigenom Promimic förvärvar 
60% av aktierna i NPI i ett första steg med en kontant betalning av 417,750 USD.

Den 22 juli registreras kvittningsemissionen hos Bolagsverket avseende  
1,035,836 aktier och betalning på 13,932,000 SEK, inklusive överkurs,   
motsvarande 1,350,000 USD. Danco Medical förvärvar nu 5,6% av Promimic.

Nettoomsättningen uppgick till 5,0 MSEK (1,8)

Summa rörelseintäkter uppgick till 5,5 MSEK (1,8)

Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-3,2)

Periodens resultat efter skatt uppgick till  
-3,1 MSEK (-3,2)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till  
-0,17 sek (-0,26)

Periodens kassaflöde uppgick till -15,4 MSEK 
(-4,6) 

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till  
61,7 MSEK (14,1)

Soliditet uppgick till 94% (82)

Nettoomsättningen uppgick till 10,4 MSEK (4,5)

Summa rörelseintäkter uppgick till 11,5 MSEK (4,8)

Rörelseresultatet uppgick till -12,6 MSEK (-11,2)

Periodens resultat efter skatt uppgick till  
-12,2 MSEK (-11,1)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till  
-0,69 sek (-0,91)

Periodens kassaflöde uppgick till 52,2 MSEK (-11,3) 

Väsentliga händelser efter  
tredje kvartalet

Den 25 oktober utsågs Valberedning inför  
årsstämman 2023 av följande personer:

• Tommy Karlsson, styrelsens ordförande,  
utsedd av K-Svets Venture AB

• Linda Spahiu, utsedd av Kdev Investments AB

• Pontus Ottoson, utsedd av Chalmers Ventures AB

• Tim Zentz, utsedd av Riepen LLC

• Patrik Sjöstrand, styrelseledamot, utsedd av 
ALMI Invest Västsverige AB
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För tredje kvartalet kan vi rapportera fortsatt 
rekordtillväxt för Promimic på hela 172 %,  
jämfört med samma period föregående år.  
Vi fortsätter därmed att leverera enligt vår 
fastslagna tillväxtplan med fokus på den 
amerikanska marknaden. I juli slutfördes 
förvärvet av majoritetsägandet i Nano  
Processing Inc, USA, vilket är en breddning 
av vår affärsmodell som kommer vara en av 
grundvalarna för vår framtida tillväxt.

Vår tillväxt drivs idag av att allt fler implantat med 
vår yta för förbättrad osseointegration kommer i 
klinisk användning. Det som varit utvecklingsprojekt 
med olika kunder under senaste åren har nu efter 
regulatoriska godkännande från FDA kommit in i 
kommersiell fas. På två år har vi gått från fem till 
26 olika implantat som är godkända för klinisk 
användning, varav fyra nya under detta kvartal. Den 
stora tillväxten i antalet godkända implantat sker 
på den amerikanska marknaden och främst inom 
marknadssegmentet för ryggimplantat. Trenden där 
är väldigt gynnsam för oss med kraftigt ökad efter-
frågan på nya material för förbättrad inläkning vilket 
är vår kärnaffär. På dentalsidan kan vi konstatera att 
det är ”All time high”! Aldrig tidigare har det sålts så 
många dentala implantat med HAnano Surface på tre 
månader som under det senaste kvartalet.  

NPI kommer att operativt drivas av Danco Medical 
i Warsaw, Indiana, USA. Det blir ett bra komplement 
till vårt försäljningskontor i Austin, Texas. Teamet på 
Danco Medical har lång erfarenhet av processande 
av ortopediska implantat som kompletterar vår 

expertis och ger vår satsning på den amerikanska 
marknaden ytterligare dimensioner som vi kan 
använda för att driva tillväxten framåt. Vi kommer 
stötta NPI med vår expertis inom nanoteknik för 
förbättrad osseointegration och vår USA-baserade 
försäljningskanal för att växa affären med både 
befintliga och nya kunder. 

Intäkterna från NPI kommer som tillägg till vår 
licensaffär, vilket medför att Promimic kommer att 
öka intäkten per kund. Beläggningen av implantaten 
sker tidigare i värdekedjan vilket i sin tur ger oss ett 
förbättrat kassaflöde. 

VD kommenterar

Förvärvet av majoritetsägandet i NPI är  
en av grundvalarna i vår tillväxtplan och en 
viktig breddning av vår affärsmodell. Det är 

en grundläggande del i vår USA-satsning och 
kommer att ha en stor påverkan på vår tillväxt, 

förbättrat kassaflöde och lönsamhet.

Magnus Larsson 
VD, Promimic

I mitten av oktober medverkade Promimic på NASS, 
(North American Spine Society) den största kon-
gressen inom ryggimplantatkirurgi i USA. Samman-
fattningsvis bedömer vi detta som Promimic mest 
framgångsrika kongress hittills. Tre av våra kunder, 
Atec, Cutting Edge Spine och Curiteva, hade event 
och presenterade produktnyheter på kongressen. 
Atec och Cutting Edge Spine lanserade nya produk-
ter och Curiteva genomförde ett mycket uppskattat 
och välbesökt Mini-Symposium. 
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Ytterligare nyheter från kunder är att Acuity Medical 
fick fyra nya implantat godkända av FDA via 510(K)- 
förfarande. Det första av dessa implantat är redan 
i klinisk användning. Dessutom har vi  stärkt vår 
position på den amerikanska marknaden för rygg- 
implantat genom  ett undertecknat licens- och 
utvecklingsavtal i detta marknadssegment.

De ekonomiska förutsättningarna har påtagligt för-
ändrats i världen senaste året. Trots oroligare tider 
lyckades vi få en fulltecknad nyemission och notera 
Promimic på Nasdaq First North Growth Market. 
Det gav oss kapitalet vi behöver för att genomföra 
vår tillväxtplan och för att kunna utveckla bolaget 
på ett effektivt sätt. Med större osäkerhet och höjda 
räntor har vi beslutat att lösa våra Tillväxtlån från 
ALMI och köpa loss labbutrustning från leasingavtal. 

Bolaget är därför per september 2022 därför 
skuldfritt från extern finansiering. Genom att lösa 
lån och leasingkontrakt kommer bolaget att spara 
ca 1 miljon kronor i räntekostnader över den löptiden 
som avtalen avsåg, givet dagens räntenivå. 

Vi kan se tillbaka på ett väldigt starkt kvartal där vi 
med förvärvet av NPI lagt en av hörnstenarna till vår 
fortsatta tillväxt och att det aldrig tidigare har det 
sålts så många implantat med vår HAnano Surface 
som nu. 

Mölndal den 16 november 2022

Magnus Larsson, VD 
VD, Promimic

Vi kan se tillbaka på ett väldigt starkt kvartal där vi med förvärvet av NPI 
lagt en av hörnstenarna till vår fortsatta tillväxt och att det aldrig tidigare 

har sålts så många implantat med vår HAnano Surface som nu. 
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Teknologin får regulatoriskt marknadsgodkännande via  
en förenklad 510(k)-process i USA. 

Promimic har idag licensavtal med ett tiotal implantatföretag 
varav sju företag har implantat i kliniskt bruk. Promimic har 
etablerat en egen säljverksamhet i USA och säkrat ett flertal 
partnerskap för fortsatt tillväxt och ökad kommersialise-
ringstakt.

Implantatindustrin utgör en stor och växande global marknad 
med höga vinstmarginaler. Inom marknaden för ortopediska 
implantat finns just nu en växande trend mot ocementerade 
och osseointegrerande implantat. Speciellt inom marknads- 
segmenten för knä och ryggimplantat är trenderna just nu  
väldigt gynnsamma för Promimic. Med ett starkt och 
strategiskt partnerskap på marknaden för dentala implantat 
tillsammans med dessa positiva trender, på marknaden för 
ortopediska implantat finns en naturlig bas för många nya 
affärsmöjligheter som kan vara med och driva företagets 
tillväxt framåt. 

Då teknologin är väldokumenterad med bevisad kliniska 
nytta ser Promimic möjligheter att etablera HAnano Surface 
som branschstandard inom benintegrerade implantat. 

Affärsmodell
Promimic har en licensbaserad affärsmodell som bygger på 
långsiktiga partnerskap med marknadsledande implantat- 
tillverkare. Bolagets intäktsstruktur är licensavtal med mil- 
stolpsbaserade intäkter under utvecklingstiden och royalty- 
baserade intäkter när det färdiga implantatet säljs till slutkund. 
Villkoren i dessa kontrakt är långsiktiga och bygger på ett nära 
partnerskap. Från Nano Processing Inc får bolaget intäkter för 
processandet av implantat med bolagets teknik.

Kort om Promimic
Bakgrund
Promimic är ett tillväxtföretag som tillverkar, marknadsför och 
säljer biomaterial för förbättrad osseointegration (inläkning i 
ben) till ledande företag på marknaderna för ortopediska och 
dentala implantat. Bolaget har sitt ursprung i spetsforskning 
på Chalmers tekniska högskola och har idag huvudkontor 
i Mölndal och försäljningskontor i USA. Processandet av 
implantat för den amerikanska marknaden sker via ett joint 
venture, Nano Processing Inc i Indiana, USA. Med över 800 000 
implantat i klinisk användning världen över är bolagets teknik 
vedertagen och redo för tillväxt hos både etablerade partners 
och med nya kunder.   

Produkter och marknad
Bolagets teknikplattform är en ny generation av en nano- 
metertunn ytmodifiering av implantatets yttersta skikt. 
Bolagets huvudprodukt är HAnano Surface, som medför  
att implantatens yta efterliknar benkristaller, vilket under- 
lättar läkningsprocessen och förbättrar förankringen  
av implantaten i benvävnaden. Detta är verifierat i över  
30 kliniska och pre-kliniska vetenskapliga studier.

HAnano Surface lanserades 2015 på dentalimplantat i Brasilien 
som första marknad. Den 5 december 2017 godkändes det 
första implantatet med HAnano Surface av Food and Drug 
Administration (FDA) i USA. Genom det godkännandet 
öppnades den amerikanska marknaden för HAnano Surface 
och idag används ytan kliniskt för implantat för ryggkirurgi, 
ortopedi efter cancerbehandlingar, implantat till förslutning av 
bröstbenet efter hjärtoperationer och knäimplantat.  

Teknologin går att applicera på alla typer av implantat som 
skall förankras i ben. Den kan även användas på 3D-printade 
implantat, där annan traditionell teknik inte fungerar.  
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1. Dentala implantat

2. Implantat för steloperation  
av halsryggen: CIF, Stand-alone CIF och fixerings-skruvar

3. Implantat för fixering av bröstbenet efter hjärtkirurgi

4. Olika implantat för steloperation av ländryggen:  
ALIF, TLIF, LLIF, Stand-alone ALIF

5. Implantat för fusion av Sakroiliakaleden

6. Implantat för ”Limb salvage” efter cancerbehandling

7. Knäproteser

Kunder och grund för tillväxt
Promimic har licensierat ut HAnano Surface till kunder 
på marknaderna för både ortopediska och dentala 
implantat. Teknologin kan användas på alla typer  
av implantat som skall förankras i ben. Skelettet 
här bredvid ger en bra översikt över de områden i 
kroppen där teknologin idag finns i kliniskt bruk.

Den första kunden att ta HAnano Surface till 
marknaden för förbättrad osseointegration var 
S.I.N. Implant Systems i Brasilien. De har halverat 
inläkningstiden på sina implantat med hjälp av 
Promimics yta.

Den stora tillväxten idag finns framförallt inom 
marknadssegmentet för ryggkirurgi och implantat 
för steloperationer. Bland kunderna är det några 
som sticker ut och då framförallt Atec Spine som är 
marknadens snabbast växande implantatföretag, 
med 51% tillväxt 2021, och de genomförde en för- 
lansering av implantaten med Promimics teknik 
i slutet på 2021. Promimic arbetar idag med att 
utveckla samarbetet Atec Spine till att omfatta fler 
implantat.  Andra kunder med implantat i klinisk 
användning inom detta marknadssegment är 
Cutting Edge Spine och Innovasis med implantat för 
steloperationer av SI-leden och i ländryggen.

Bland kunderna finns också Onkos Surgical som 
använder Promimics teknik på implantat för att 
ersätta ben efter skelettcancer. Able Medical har 
lanserat ett nytt system för fixering av bröstbenet 
efter öppen hjärtkirurgi där HAnano Surface finns med 
för att skapa snabbare inläkning och fixering. Även 
Enovis fick sitt regulatoriska godkännande för sin 

knäprotes med HAnano Surface förra året och den 
lanserades på American Academy of Orthopaedic 
Surgeons i Chicago i februari år.

Många av Promimics kunder har lanserat sina 
implantat under de senaste åren. Dessutom har 
Promimic flera kunder som avser att använda  
HAnano Surface som en plattformsteknik vilket ger 
en stabil grund för en fortsatt framtida tillväxt. 
Detta syns tydligt i grafen som visar relationen 
mellan antalet licensavtal och implantat i kliniskt 
bruk. Detta visar att Promimic just nu är mitt uppe 
i sitt marknadsmässiga och kliniska genombrott 
och dessutom så har bolaget en stabil grund för en 
fortsatt hög tillväxt under de kommande åren.

Implantat i kliniskt bruk

Licensavtal Implantat i kliniskt bruk

Kliniskt och kommersiellt genombrott 
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* Gasellföretag är ett pris som delas ut av Dagens Industri till Sveriges snabbast växande företag.

Kort sikt (1-2 år)
Investera i kommersiell expansion med fokus på 
den amerikanska marknaden för ortopediska 
implantat för att driva tillväxt.

Utveckla affärsmodellen genom investering 
i anläggning för beläggningsprocesser av 
implantat i USA med avsikt att höja tillväxten 
med minst 25 procent. 

Fördjupa partnerskapet med befintliga kunder för 
att driva tillväxt på både kort och lång sikt.

Utöka kundbasen inom befintliga och nya 
applikationsområden.

Finansiellt mål
Promimic skall genom etablerade kund- 
relationer och ett positivt momentum inom  
fem år bli ett bolag som omsätter 100 MSEK  
med EBITDA-marginal över 40 procent. 

Medellång sikt (3-5 år)
Etablera Promimic som ett snabbväxande  
gasellföretag* med god lönsamhet.

Ytterligare klinisk verifiering av teknologin genom 
strategisk kundsamarbeten för att skapa en 
starkare marknadsposition och driva tillväxt inom 
marknadssegment för ortopediska implantat.

Investera i förstärkt produktionskapacitet på 
den amerikanska marknaden för att möta ökad 
efterfrågan och driva tillväxt.

Genom strategiska satsningar på innovation  
lansera nya kunderbjudanden av nya implantat- 
ytor för patientspecifika implantat, mjukvävnads- 
integration samt nya biomaterial. 

Vision
Världsledande på att använda nano- 
teknologi för att förbättra kliniska resultat 
vid implantatkirurgi.

Mission
Genom partnerskap med en växande 
grupp av internationellt ledande medicin- 
tekniska företag sälja teknologier för 
ytmodifieringar av implantat som skapar 
tydlig klinisk och kommersiell nytta.

Mål
Bolaget har fastställt ett antal mål av såväl finansiell som operativ karaktär för att driva företagets tillväxt  
och skapa förutsättningar för flerfaldig ökning av omsättningen till och med 2025. Bolagets övergripande 
målsättning, som genomsyrar hela verksamheten, är att fler patienter ska återfå sin förlorade kroppsfunktion 
snabbare, oavsett om det handlar om ett mindre tandimplantat eller att rädda ett ben på en cancerpatient 
samtidigt som denna kliniska nytta också medför en tydlig affärsnytta för bolagets kunder. 
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Först ut på den  
amerikanska marknaden
Cutting Edge Spine startades 2009 av serie- 
entreprenören Randy Roof med fokus på att 
förbättra implantatdesign och val av material 
som i sin tur skapar bättre ”value of care” för både 
patienterna och sjukvården. Med 30 år i branschen 
har han en gedigen erfarenhet av vad som krävs för 
att ligga i framkant i utvecklingen av nya implantat 
för ryggkirurgi.

Matchningen mellan Cutting Edge Spine och  
Promimic är helt naturlig med tanke på Randy Roofs 
syn på vad som är viktigt när nya och bättre implantat 
skall utvecklas.

– För mig så är valet av material helt avgörande 
och det absolut viktigaste. Marknaden för spinala 
implantat är full av generiska lösningar. Dessutom 
med omfattande användning av biologiska eller 
syntetiska bensubstitut som inte vore nödvändiga 
om materialet stod i fokus när nya implantat- 
teknologier skall utvecklas. 

Samarbetet mellan Cutting Edge Spine och Promimic 
inleddes våren 2017 kring utvecklingen av ett nytt 
implantat för fixering av sacroiliacaleden (SI-leden) 
i ryggslutet. Här behövdes ett implantat som 
stimulerade bentillväxt då benet i SI-leden är relativt 
poröst. Just de egenskaperna erbjuder Promimics 
implantatyta HAnano Surface. 

Enligt Randy Roof har samarbetet mellan Promimic 
och Cutting Edge Spine byggt på ett partnerskap där 
båda har vunnit. Genom att han var den förste som 

tog ett rygg-implantat med HAnano Surface till klinisk 
användning öppnades den amerikanska marknaden 
för Promimic. För Cutting Edge Spine betydde 
partnerskapet en tydlig produktdifferentiering för 
deras implantat genom bättre bentillväxt på och runt 
implantaten och därmed snabbare osseointegration.

Cutting Edge Spine har idag två år av retrospektiva 
kliniska data för sitt EVOL-SI Joint Fusion System. 
Hittills har ingen patient behövt göra om det kirurg-
iska ingreppet och dessutom har alla operationer 
genomförts utan användning av biologiska eller 
syntetiska bensubstitut. Detta sparar både tid och 
pengar för sjukhusen och det hade inte varit möjligt 
utan en teknologi som förbättrar osseointegration 
så som HAnano Surface gör.   

Kundcase | Cutting Edge Spine

Cutting Edge Spines nästa produkt godkändes av 
FDA i somras och inom kort kommer deras T-FIX 
3DSI Joint Fusion System att lanseras. Detta är  
ett 3D-printat implantat som har en inbyggd ben- 
liknande design i implantatskruven. Även på detta 
nya implantat kommer HAnano Surface att finnas för 
att åstadkomma rätt  kemi, optimerad nanostruktur 
och förbättra integrationen med benvävnaden.  

För mig så är valet av material helt avgörande 
och det absolut viktigaste.

Randy Roof  
CEO; President & Founder
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Koncern

Intäkter
Nettoomsättningen uppgick till 4,976 TSEK (1,827), 
en ökning med 172,4 % jämfört med samma period 
föregående år. 

En förklaring till tillväxttakten är att försäljning av 
beläggning av kunders implantat utförd av NPI ingår 
med 1,102 TSEK.

I nettoomsättningen ingår royalty- och licensintäkter 
med 2,691 (1,266) TSEK, en ökning med 112,6 %. 
Rullande för fyra kvartal uppgår royalty- och licens- 
intäkter till 6,796 TSEK (3,317), d v s en ökning  
med 104,9 %. 

De totala rörelseintäkterna uppgick till 5,499 TSEK 
 (1,844) vilket var en ökning med 198,2 %. Balans- 
erade utvecklingskostnader på 324 TSEK avser 
utveckling av en ny produkt för integration i  
mjukvävnad. Övriga rörelseintäkter utgjordes av 
realiserade valutaeffekter på 199 TSEK (17).

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -2,731 TSEK (-3,228),  
en förbättring med +497 TSEK. Övriga externa kost-
nader ökade med -170 TSEK. Personalkostnaderna 
ökade med -2,584 TSEK drivet av rekryteringar.

Finansiella intäkter  består av netto valutaom- 
räkningseffekter med  -96 TSEK (99), ränteintäkter 
med 83 TSEK (0).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -5,208 TSEK (-4,268). Rörelsekapitalet 
har under perioden ökat med -2,511 TSEK (-1,677). 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till totalt –8,844 TSEK (-78) varav investering i 
goodwill avseende NPI förvärvet utgjorde -4,460 
TSEK, utrustning -3,827 TSEK (0), balanserade 
utvecklingskostnader -324 TSEK (0) samt patent 
231 TSEK (-78). Kassaflödet från finansieringsverk-
samheten blev totalt -1,309 TSEK (-208). Beloppet 
består av total avbetalning på lån från ALMI med 
-1,944 TSEK och omklassificering leasingskuld till 
investering med 635 TSEK.

Moderbolag

Intäkter och resultat
Summa rörelseintäkter uppgick till 4,397 TSEK 
(1,844), en ökning med 138,4%.

Rörelseresultatet uppgick till -3,792 TSEK (-3,409), 
en försämring med -383 TSEK. 

Finansiell information
Perioden 1 juli – 30 september 2022 
(jämfört med 1 juli – 30 september 2021)
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Koncern

Intäkter
Nettoomsättningen uppgick till 10,396 TSEK (4,543), 
en ökning med 128,8 % jämfört med samma period 
föregående år. 

I nettoomsättningen ingår royalty- och licensintäkter 
med 6,796 (3,317) TSEK, en ökning med 104,9 %. 

De totala rörelseintäkterna uppgick till 11,497 TSEK 
(4,834) vilket var en ökning med 137,8 %. Balanserade 
utvecklingskostnader på 545 TSEK avser utveckling 
av ny produkt för integration i mjukvävnad. Inkluderat 
i Övriga rörelseintäkter utgjorde realiserade valuta- 
effekter 539 TSEK (53).

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -12,567 TSEK (-11,248), 
 en försämring med -1,319 TSEK. Övriga externa 
kostnader ökade med -1,782 TSEK vilket till största 
delen beror på utvecklingsprojekt och expansion i 
USA. Personalkostnaderna ökade med -5,275 TSEK 
på grund av rekryteringar och utökad styrelse.

Finansiella intäkter består av valutaomräknings- 
effekter med 198 TSEK (262) och ränteintäkter  
med 162 TSEK (0). 

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten upp- 
gick till -9,869 TSEK (-10,189). Rörelsekapitalet har 
under perioden minskat med 1,133 TSEK (-342).  

Kassaflödet från investeringsverksamheten  
uppgick till totalt –9,944 TSEK (-751) varav  
investering i goodwill avseende NPI förvärvet 
utgjorde -4,460 TSEK, labbutrustning -4,128 TSEK 
(-138), balanserade utvecklingskostnader -545 TSEK 
och patent utgjorde -811 TSEK (-613). Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten blev totalt  
72,061 TSEK (-372). Beloppet består i avbetalning  
av ALMI lån på -2,361 TSEK samt nyemission  
med netto 74,422 TSEK.

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick 
till 61,717 TSEK (14,101). Under maj inbetalades 
74,422 TSEK från nyemissionen, efter avdrag av 
emissionskostnader på 5,578 TSEK.

Moderbolag

Intäkter och resultat
Summa rörelseintäkter uppgick till 9,294 TSEK 
(4,543), en ökning med 104,6%.

Rörelseresultatet uppgick till -13,781 TSEK (-11,451), 
en försämring med -2,330 TSEK. 

Finansiell ställning
Likvida medel vid periodens slut uppgick till  
60,124 TSEK (13,929). Under maj inbetalades netto 
74,422 TSEK från nyemissionen till bolaget, efter 
avdrag av emissionskostnader.

Perioden 1 januari – 30 september 2022 
(jämfört med 1 januari – 30 september 2021)

Finansiell information
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Resultaträkning | Koncernen

Finansiella rapporter

2022 2021 2022 2021 2021
TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 4,976 1,827 10,396 4,543 8,067

Aktiverat arbete för egen räkning 324 0 545 0 0

Övriga rörelseintäkter 199 17 556 291 358

Summa rörelseintäkter 5,499 1,844 11,497 4,834 8,425

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror -89 -71 -343 -390 -457

Övriga externa kostnader -1,633 -1,463 -5,484 -3,702 -5,979

Personalkostnader -5,653 -3,069 -15,738 -10,463 -15,225

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -779 -469 -2,290 -1,385 -1,835

Övriga rörelsekostnader -76 0 -209 -142 -184

Summa rörelsekostnader -8,230 -5,072 -24,064 -16,082 -23,680

Rörelseresultat -2,731 -3,228 -12,567 -11,248 -15,255

FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter -13 99 360 262 355

Räntekostnader och liknande poster -47 -37 -150 -116 -150

Summa finansiella poster -60 62 210 146 205

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER

-2,791 -3,166 -12,357 -11,102 -15,050

SKATTER

Skatt -276 -34 -297 -130 -137

PERIODENS RESULTAT -3,067 -3,200 -12,654 -11,232 -15,187

Balansräkning | Koncernen

2022 2021 2021
TSEK 30 sep 30 sep 30 dec

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 15,353 11,237 10,915

Materiella tillgångar 4,152 193 183

Finansiella tillgångar 4,000 4,000 4,000

Summa anläggningstillgångar 23,505 15,430 15,098

Varulager 153 46 140

Kortfristiga fordringar 5,173 2,770 7,570

Kassa och bank 61,717 14,101 9,355

Summa omsättningstillgångar 67,043 16,917 17,065

SUMMA TILLGÅNGAR 90,548 32,347 32,163

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 1,842 1,239 1,239

Övrigt tillskjutet kapital 194,574 120,652 120,652

Annat eget kapital inklusive periodens resultat -111,590 -95,408 -99,323

Summa eget kapital 84,826 26,483 22,568

Långfristiga skulder 0 1,737 1,528

Kortfristiga skulder 5,722 4,127 8,067

Summa skulder 5,722 5,864 9,595

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 90,548 32,347 32,163
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Förändring eget kapital | Koncernen

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Aktie-
Övrigt 

tillskjutet Balanserat Årets Totalt eget
TSEK kapital kapital resultat resultat kapital

Ingående balans 1 januari 2022 1,239 120,652 -84,136 -15,187 22,568

Omföring resultat föregående år -15,187 15,187

Nyemisson, registrerad 603 79,500 80,103

Avgår: kostnader nyemission -5,578 -5,578

Omräkningsdifferens 387 387

Periodens resultat -12,654 -12,654

Utgående balans 30 september 2022 1,842 194,574 -98,936 -12,654 84,826

Kassaflödesanalys | Koncernen

2022 2021 2022 2021 2021
TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,208 -4,268 -9,869 -10,189 -14,618

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8,844 -78 -9,944 -751 -869

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,309 -208 72,061 -372 -583

Periodens kassaflöde -15,361 -4,554 52,248 -11,312 -16,070

Likvida medel vid periodens början 77,196 18,615 9,355 25,233 25,233

Kursdifferens i likvida medel -118 40 114 180 192

Likvida medel vid periodens slut 61,717 14,101 61,717 14,101 9,355
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Resultaträkning | Moderbolaget

2022 2021 2022 2021 2021
TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 3,874 1,827 9,294 4,543 8,067

Aktiverat arbete för egen räkning 324 0 545 0 0

Övriga rörelseintäkter 199 17 556 291 358

Summa rörelseintäkter 4,397 1,844 10,395 4,834 8,425

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror -89 -71 -343 -390 -457

Övriga externa kostnader -3,858 -2,233 -10,057 -5,569 -8,835

Personalkostnader -3,603 -2,481 -12,033 -8,801 -12,741

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -562 -468 -1,533 -1,383 -1,832

Övriga rörelsekostnader -77 0 -210 -142 -184

Summa rörelsekostnader -8,189 -5,253 -24,176 -16,285 -24,049

Rörelseresultat -3,792 -3,409 -13,781 -11,451 -15,624

FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter 77 99 566 262 508

Räntekostnader och liknande poster -21 -37 -80 -116 -150

Summa finansiella poster 56 62 486 146 358

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -3,736 -3,347 -13,295 -11,305 -15,266

SKATTER

Skatt 0 0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -3,736 -3,347 -13,295 -11,305 -15,266

Balansräkning | Moderbolaget

2022 2021 2021
TSEK 30 sep 30 sep 30 dec

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 10,893 11,236 10,915

Materiella tillgångar 3,850 183 174

Finansiella tillgångar 22,586 4,001 4,001

Summa anläggningstillgångar 37,329 15,420 15,090

Varulager 153 46 140

Kortfristiga fordringar 5,220 3,190 7,197

Kassa och bank 60,124 13,929 9,117

Summa omsättningstillgångar 65,497 17,165 16,454

SUMMA TILLGÅNGAR 102,826 32,585 31,544

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 1,842 1,239 1,239

Övrigt tillskjutet kapital 3,671 2,810 3,126

Annat eget kapital inklusive periodens resultat 91,596 21,962 17,686

Summa eget kapital 97,109 26,011 22,051

Långfristiga skulder 0 1,736 1,528

Kortfristiga skulder 5,717 4,838 7,965

Summa skulder 5,717 6,574 9,493

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 102,826 32,585 31,544
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Nyckeltal | Koncernen

Definitioner av nyckeltal

2022 2021 2022 2021 2021
TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Nettoomsättning 4,976 1,827 10,396 4,543 8,067

Balansomslutning 90,548 32,347 90,548 32,347 32,163

Eget kapital 84,826 26,483 84,826 26,483 22,568

Soliditet, % 94% 82% 94% 82% 70%

Likvida medel 61,717 14,101 61,717 14,101 9,355

Antal heltidsanställda vid periodens slut 15 14 15 14 14

Antal aktier vid periodens slut, före utspädning* 18,422,326 12,386,490 18,422,326 12,386,490 12,386,490

Antal aktier vid periodens slut, efter utspädning* 18,922,326 13,384,180 18,922,326 13,384,180 13,384,180

Genomsnittligt antal aktier, före utspädning* 17,904,408 12,386,490 15,145,449 12,386,490 12,386,490

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning* 18,404,408 13,384,180 15,894,294 13,384,180 13,384,180

Resultat per aktie -0.17 -0.26 -0.69 -0.91 -1.23

Resultat per aktie efter utspädning -0.16 -0.24 -0.67 -0.84 -1.13

Eget kapital per aktie 4.60 2.14 4.60 2.14 1.82

Eget kapital per aktie vid full utspädning 4.48 1.98 4.48 1.98 1.69

Royalty- och licensintäkter, rullande fyra kvartal 6,796 3,317 6,796 3,317 3,748

Alternativa nyckeltal Definition

Balansomslutning Totala tillgångar

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen

Eget kapital per aktie Summa eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut

Royalty- och licensintäkter, 
rullande fyra kvartal

Del av omsättningen som härrör från royalty- och licensintäkter, ackumulerat för senaste fyra kvartalen

* Split 1:10 är registrerad per 16 december 2021 och antal aktier omräknade därefter
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Övrig information
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med års- 
redovisningslagen (1995:1554), och för första året också 
enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.  
För mer information hänvisas till bolagets avlämnade 
årsredovisning 2021.

Aktien
Promimic aktie är noterad på Nasdaq First North Growth 
med kort namn PRO sedan 29 april 2022. 

Per den 22 juli registrerades kvittningsemission för  
1 035 836 aktier varefter aktiekapitalet uppgick till  
1 842 232,60 SEK på totalt 18 422 326 aktier med  
kvotvärde 10 öre. 

Aktierna är registrerade hos Euroclear Sweden AB.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser.

Viktig information om Nasdaq First 
North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ 
handelsplattform som drivs av en organisation inom 
NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på Nasdaq First 
North Growth Market är inte underställda samma regler 

som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer 
istället en mindre omfattande uppsättning regler och 
bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. 
Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North 
Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett 
företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som 
säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har 
en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. 
Nasdaq First North Growth Market godkänner ett företags 
ansökan om handelstillstånd.

Optionsprogram
Bolaget har för närvarande två optionsprogram på  
sammanlagt 50 000 optioner, från åren 2020 och 2021  
vilka löper ut 2023 respektive 2024. 

Efter genomförd split 1:10, som beslutades vid den extra 
bolagsstämman den 2 december 2021, är innehaven av 
en option berättigad att teckna tio stycken aktier.

Koncernstruktur
Promimickoncernen består av moderbolaget Promimic AB 
och ett helägt dotterbolag, Promimic U.S. Inc, USA. Sedan  
21 juli äger Promimic AB även 60% av Nano Processing Inc, 
USA. 

Promimic AB äger alla immateriella rättigheter. 

Promimic U.S. Inc är ett försäljningsbolag på den  
amerikanska marknaden.

Nano Processing Inc är ett processbolag som belägger 
implantat för den amerikanska marknaden.

Kvalitetsledningssystem
Promimic AB (publ) bedriver kvalitetsarbete i enlighet  
med ISO 13485:2016.

Väsentliga risker  
och osäkerhetsfaktorer
Styrelsen bedömer regelbundet vilka risker bolaget har och 
 vilka åtgärder som krävs för att minska dessa. För en full- 
ständig redogörelse av bolagets samtliga risker hänvisas 
till bolagets publicerade prospekt. De huvudsakliga riskerna 
relaterade till Promimics verksamhet och bransch inkluderar 
bland annat:

Affärs-,Verksamhets- och Branschspecifika risker

Beroende av kvalificerad personal
Bolaget har en liten organisation och dess framgång är i 
hög grad beroende av den kompetens och erfarenhet som 
företagsledningen och andra nyckelpersoner besitter.

Bolagets förmåga att även fortsättningsvis utveckla sin 
verksamhet är beroende av nyckelpersonernas kunskaper 
inom bolagets verksamhetsområde. 

Idag har Promimic 16 hel- eller deltidsanställda personer.

Finansiella risker
Bolaget har ett negativt kassaflöde. Den nyemission om  
80 MSEK före emissionskostnader som gjordes under  
april 2022 i samband med listningen på Nasdaq First North 
Growth Market bedöms av företagsledning och styrelse att 
vara tillräcklig för genomförandet av bolagets affärsplan 
och därmed till ett positivt kassaflöde.
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Valutarisker
Promimic har huvudsakligen intäkter i USD och till 
viss del i brasilianska real. Kostnaderna är i huvud-
sak i SEK och till en del i USD. Netto är bolaget därför 
exponerat för en valutarisk i framförallt USD. Bolaget 
har för närvarande ingen valutasäkring.

Legala och regulatoriska risker

Registrering och regulatoriska krav
Varje implantat som ska marknadsföras av  
Promimics kunder behöver godkännas av relevanta 
regulatoriska myndigheter. Om Promimics kunder 
misslyckas med att framgångsrikt föra sina 
ansökningar genom granskningsprocesserna 
hos exempelvis FDA och EMA skulle det försämra 
bolagets framtida intjäningsförmåga och därmed 
bolagets finansiella ställning.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte granskats av  
bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport
Styrelse och VD försäkrar att delårsrapporten ger 
en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Mölndal, 16 november 2022

Promimic AB (publ)

Magnus Larsson, VD  
Helena Brisby 
Håkan Krook 
Inger Rydin  
Johan Dighed 
Martin Andersson 
Patrik Sjöstrand 
Pehr Abrahamsson 
Tommy H. Karlsson, Ordförande

Kommande finansiella rapporter
  Bokslutskommuniké 2022 24 februari 2023

  Delårsrapport Q1  25 maj 2023

  Delårsrapport Q2  24 augusti 2023

  Delårsrapport Q3  29 november 2023

  Bokslutskommuniké 2023 28 februari 2024

För ytterligare information kontakta:
VD Magnus Larsson 
Telefon: +46 709-77 64 77 
Mail: magnus.larsson@promimic.com

Denna information är sådan information som  
Promimic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  
Information lämnades genom ovanstående  
persons försorg kl 7.30 den 16 november 2022. 
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