
Inify Laboratories AB

Delårsrapport 
andra kvartalet 
2022



2 Inify Laboratories AB – 559345-4431
Delårsrapport andra kvartalet 2022

Det här är Inify 
Laboratories
Vår vision 
Världsledande 
cancerdiagnostik 
för alla!

Vilka vi är
Vi är ett tvärprofessionellt team som 
omfattar företags-, teknisk-, laboratorie-
verksamhet och medicinsk expertis. Alla 
med stor kompetens inom sitt individuella 
område och med lång erfarenhet inom 
sjukvård och patologiområdet ur flera 
olika perspektiv.

Vad vi gör
Inify Laboratories bygger upp och etable-
rar ett ultramodernt laboratoriekoncept 
som ska tillhandahålla cancerdiagnos-
tik inom histopatologi, initialt för att 
diagnostisera prostatacancer. Diag-
nostiska tjänster kommer att erbjudas 
både offentliga och privata vårdgivare. 
Affärsmodellen och den tekniska struk-
turen möjliggör skalbarhet i både volym, 
diagnos och geografisk expansion.

Hur vi gör det
Vi utvecklar en unik struktur av system 
och processer vilka möjliggör ett helt di-
gitalt, standardiserat och AI-stött arbets-
flöde i avsikt att optimera kvaliteten och 
förkorta svarstiderna. Tjänster kommer 
att erbjudas för utvalda cancertyper där 
specialisering kombineras med ett opti-
malt system, där sömlös maskin-männ-
iska-integration är standard.

Varför vi gör det
Klinisk patologi är för närvarande under 
stor press, med hög arbetsbelastning 
och begränsade – till och med minskan-
de – resurser i många regioner. Åldrande 
befolkning, ökande cancerincidens och 
tätare undersökningar och screeningpro-
gram ökar arbetsbördan ytterligare. Att 
lösa problemet med enbart arbetskraft 
är helt enkelt inte möjligt, då det råder 
en akut brist på medicinsk personal 
inom patologi. Hög arbetsbelastning i 
kombination med begränsad tillgång till 
specialiserad expertis och modern teknik 
ökar risken för diagnostiska fel samtidigt 
som tid och investeringsutrymme för 
moderniseringar begränsas.
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Höjdpunkter 
andra kvartalet

 – Emission om 150 miljoner NOK 

 – Notering på Euronext Growth Oslo

 – Hyresavtal signerat

 – Medicinsk chef rekryterad
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Framgångsrik notering på 
Euronext Growth, solid 
finansiering på 150 miljoner NOK 
och viktiga milstolpar uppnådda

Sedan Inify blev ett fristående bolag i 
februari 2022 har en grundläggande pri-
oritet varit att slutföra en solid finansie-
ringsrunda som gör det möjligt för oss att 
fokusera på etableringen av vårt första 
ultramoderna laboratorium i Stockholm, 
och driva det till proof-of-concept-sta-
diet. En riktad nyemission, följd av en re-
parationsemission på totalt 150 MNOK, 
slutfördes under första halvan av juni.

Inifys största aktieägare efter avknopp-
ningen deltog i den riktade emissionen 
som huvudinvesterare, tillsammans med 
flera större aktieägare, styrelseledamö-
ter och ledning. Den riktade emissionen 
följdes av en reparationsemission för att 
säkerställa likabehandling av aktieägare, 
vilken bidrog med cirka 10 procent av den 
totala finansieringen. Detta ger oss en 
stabil grund med långsiktiga ägare som 
delar vår vision att tillhandahålla världsle-
dande cancerdiagnostiktjänster.

Inify Laboratory – Campus Solna, Sverige
Vi tecknade ett femårigt hyreskontrakt 
för våra kontors- och laboratorielokaler på 
Campus Solna, granne med världsledande 
sjukvård. Det blir Inifys huvudkontor, det 
första laboratoriet samt vårt Center of 
Excellence. Tillträde till den nya anlägg-
ningen beräknas ske under fjärde kvarta-
let. Installation av system och utrustning 
påbörjas omedelbart, följt av ackredite-
ringsprocessen.

Merparten av inredningen, maskiner och 
specialutrustning har beställts under an-

dra kvartalet för att säkerställa leveran-
ser i tid, så att laboratoriet kan påbörja 
produktion av prostatacancerdiagnostik 
enligt plan – någon gång under första 
halvåret 2023.

Unikt, standardiserat system
Parallellt fortsatte teamet att utveckla 
våra processer och vårt specialdesignade 

IT-system, byggt för att stödja ett helt di-
gitalt, standardiserat arbetsflöde och rap-
porteringssystem. Detta möjliggör snabba 
och förutsägbara svarstider, samtidigt 
som vi säkerställer högsta möjliga diag-
nostiska kvalitet genom att kombinera vår 
högpresterande AI-lösning med certifie-
rade patologer.

Organisation
Idag är vi 16 anställda samt ett flertal spe-
cialiserade konsulter för utvalda uppgif-
ter. Avancerad teknisk, laboratorie- och 
medicinsk expertis finns i teamet; alla har 
stor kompetens, både inom sin nisch och 
inom patologidomänen. Enligt tidigare 

VD-ord

“Det andra kvartalet har varit en period 
av betydande framsteg mot vårt mål att 
erbjuda laboratorietjänster för diagnos av 
prostatacancer så tidigt som möjligt under 
2023.”



5Inify Laboratories AB – 559345-4431
Delårsrapport andra kvartalet 2022

“Vårt tvärprofessionella 
team och sättet vi 
arbetar tillsammans 
på är en enorm 
styrka och definitivt 
en av våra viktigaste 
framgångsfaktorer.”

pressmeddelande välkomnar vi Dr Claes 
Lindh, specialistläkare som doktorerat 
inom prostatacancerpatologi från Karolin-
ska Institutet. Claes tillträder i september 
som medicinsk chef. Lindh komplette-
rar ledningsgruppen och kommer att ha 
en nyckelroll i de diagnostiska delarna 
av verksamheten, samt i vår medicinska 
strategi framåt.

Dialog med potentiella kunder
Kartläggning av vår potentiella kundbas 
i Norden och delar av Europa är i fokus 
för vårt affärsutvecklingsteam. Det-
ta görs genom dialoger och möten med 
både privata och offentliga urologkliniker 
och avdelningar. När vi startade Inify La-
boratories som ett projekt för ett par år 
sedan, var vi övertygade om att det finns 
ett omfattande behov av våra kommande 
specialiserade tjänster; responsen i dia-
loger med potentiella kunder bekräftar 
verkligen detta behov.

Specialisering, initialt inom prostatacan-
cerdiagnostik, möjliggör korta, förutsäg-
bara svarstider. Högsta diagnostiska kva-
litet säkerställs genom att kombinera vårt 
kraftfulla AI-stöd med specialiserad med-
icinsk expertis. Vi möjliggör avlastning för 
befintliga laboratorier för allmän patologi 
där det stora antalet olika diagnostiska ar-
betsuppgifter kombinerat med resursbrist 
medför stora utmaningar.

Inkludering är en annan nyckel i våra 
tjänster. Vi kommer även att erbjuda våra 
kunder möjligheten att certifiera sina 
egna resurser (patologer) för att bli en del 
av vår process. Enkelt uttryckt, vi förbe-
reder, digitaliserar och kör AI-prediktioner 
på vävnadsproverna, och kundens egen 
patolog kan sedan göra den slutliga diag-
nosen – på distans – efter certifiering i 
systemet. Ett befintligt laboratorium kan 
därmed bli digitalt över en natt för utvalda 
diagnoser.

Börsnotering
Efter omfattande förberedelser ansökte 
vi om notering av Inify Laboratories på 
Euronext Growth, Oslo Börs i början av 

juni och noterades den 20 juni. Avknopp-
ningen från ContextVision genomfördes 
genom utdelning av aktier till befintliga 
aktieägare. I nästa steg var det viktigt att 
noteras så snart som möjligt för att un-
derlätta handeln för våra aktieägare.

Introduktionen väckte stort intresse och 
vi ser handeln i aktien som skedde i sam-
band med noteringen som ett tydligt be-
vis på investerarnas intresse för bolaget. 
Detta trots nuvarande omständigheter 
relaterade till den fruktansvärda krigssi-
tuationen i Ukraina och den makroekono-
miska instabilitet som har förändrat förut-
sättningarna på finansmarknaden.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis har det andra kvar-
talet varit en period av betydande fram-
steg mot vårt mål att erbjuda laboratorie-
tjänster för diagnos av prostatacancer så 
tidigt som möjligt under 2023.

Att leda och vara en del av ett så dedi-
kerat team av kompetenta och skickliga 
individer, tillsammans med de möjligheter 
som ligger framför oss, är en sann glädje. 
Vårt tvärprofessionella team, och sättet 
vi arbetar tillsammans på, är en enorm 
styrka och definitivt en av våra viktigaste 
framgångsfaktorer.

Med stark finansiering, engagerat team 
och uppmuntrande respons angående be-
hovet av våra kommande tjänster, fortsät-
ter vi med full fart mot lansering.

–
Fredrik Palm
Verkställande direktör
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Företagets utveckling
Inify Laboratories AB är ett svenskt företag, med registrerings-
nummer 559345-4431 och säte i Stockholm, Sverige.
Bolaget bildades i november 2021 som ett dotterbolag till 
ContextVision AB. Efter ett beslut på en extra bolagsstämma i 
december 2021, knoppades Inify Laboratories av genom en ut-
delning av aktier, vilken genomfördes i februari 2022. Företaget 
bygger för närvarande sina första laboratorie- och kontorslo-
kaler. Företagets verksamhet kommer att vara cancerdiagnos, 
med fokus på prostatacancer till en början.

Finansiell utveckling
Då bolaget nyligen bildats har det ännu inga kundkontrakt och 
inga intäkter har heller bokförts. De första intäkterna förväntas 
rapporteras under första halvåret 2023, beroende på hastighet 
på ombyggnation av lokalerna, installation av utrustning, nöd-
vändig ackreditering av laboratoriet och marknadsacceptans. 
Bolagets kostnader består huvudsakligen av personalkostnader 
och externa kostnader. Under perioden november 2021 – juni 
2022 hade bolaget engångskostnader kopplade till avknopp-
ningen, emissionen och noteringen på 7,3 miljoner kronor. Kost-
naderna avser främst juridisk rådgivning, arvoden för börsnote-
ring och revisorsarvoden.

Kassaflöde och finansiering
Innan bolaget knoppades av från det tidigare moderbolaget 
(ContextVision) i februari 2022, överfördes tillgångar från 
moderbolaget till Inify Laboratories med ett totalt värde av 31,3 
miljoner kronor. I de överförda tillgångarna ingick materiella 
tillgångar om 0,7 miljoner kronor, immateriella tillgångar om 10,1 
miljoner kronor och bankmedel om 20,5 miljoner kronor.
Vid en extra bolagsstämma den 9 maj 2022 beslutades att 
genomföra en riktad emission och en efterföljande reparations-
emission på 150 miljoner NOK, för att säkerställa långsiktig 
finansiering av bolaget. Det emitterade kapitalet betalades in 
till bolaget under juli. Kassa och bank per den 30 juni uppgick 
totalt till 12,6 miljoner kronor. 

Materiell och immateriella tillgångar
Under andra kvartalet 2022 gjordes inga nya investeringar i ma-
teriella eller immateriella tillgångar. De nuvarande immateriella 
tillgångarna består av produkten INIFY Prostate™ som bolaget 
avser att använda som ett internt verktyg i cancerdiagnostik-
processen.
Då företaget för närvarande bygger och utrustar sitt första 
laboratorium kan man förvänta sig större investeringar i labora-
torieutrustning och hårdvara för forskning under de kommande 
perioderna.

Hyra och leasing
Bolaget tecknade ett hyresavtal för en kombinerad kon-
tors- och laboratorieanläggning på Campus Solna i juni 2022. 
Lokalerna byggs för närvarande om och anpassas för att 
passa verksamheten. Preliminärt inflyttningsdatum är i början 
av november 2022. Lokalerna kommer att inrymma såväl det 
första laboratoriet som företagets huvudkontor. I samband med 
tecknandet av leasingavtalet erlades en deposition om 875 
tusen SEK.

Personalresurser
Per den 30 juni 2022 hade företaget 16 anställda, alla i Sverige. 
Sedan bolaget bildades i november 2021 och framåt har nya 
personalresurser regelbundet rekryterats till företaget. Det 
senaste tillskottet till teamet var Dr Claes Lindh som utsetts till 
Medicinsk Chef med anställningsstart i september 2022.

Incitamentsprogram
På en extra bolagsstämma den 9 maj 2022 beslutades att 
implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda 
(”Incitamentsprogram för anställda”) och ett långsiktigt incita-
mentsprogram för styrelseledamöter (”Styrelseledamöternas 
incitamentsprogram”). Det långsiktiga incitamentsprogrammet 
består av maximalt 3 935 599 optioner, fördelat på Incita-
mentsprogram för anställda och Styrelseledamöternas incita-
mentsprogram. Förutsatt att alla optioner utnyttjas kommer 
detta att motsvara en total utspädning om cirka 8% baserat på 
antalet utestående aktier vid datumet för denna rapport.

Närståendetransaktioner
Styrelsemedlemmen Martin Ingvar är anlitad som konsult ge-
nom det egna bolaget Brain Business AB. Hans konsultuppdrag 
omfattar specialistkompetens inom mjukvaruutveckling rela-
terad till sjukvårdsinformatik. Hans uppdrag utförs på timbasis 
och godkänns av VD.
Transearch International Sweden AB – ett rekryteringsbolag för 
ledningsbefattningar där Olof Sandén, styrelseordförande är 
delägare, har anlitats för rekryteringen av en medicinsk chef till 
företaget. Det har varit ett tidsbegränsat uppdragsavtal för den 
specifika rekryteringsprocessen vilken slutfördes i juni.
Företaget har tecknat ett hyresavtal avseende delade arbets-
platser i ContextVisions lokaler i Stockholm och Linköping i 
Sverige medan företagets nya lokaler byggs om och anpassas.
Förutom vad som anges ovan har Bolaget inte ingått några 
transaktioner med närstående sedan bolagets bildande.

Resultat för andra kvartalet 2022



7Inify Laboratories AB – 559345-4431
Delårsrapport andra kvartalet 2022

Risker och osäkerheter
De största risk- och osäkerhetsfaktorerna för bolaget omfattar, 
men är inte begränsade till, risker relaterade till den verksam-
het och bransch där bolaget verkar, juridiska och regulatoriska 
risker, risker relaterade till bolagets finansiella situation samt 
risker relaterade till aktierna och noteringen av aktierna på Eu-
ronext Growth Oslo. För mer information om bolagets riskfak-
torer, se det informationsdokument som publicerades i sam-
band med noteringen på Euronext Growth i juni 2022. Riskerna 
och osäkerhetsfaktorerna bedöms inte ha förändrats nämnvärt 
sedan dess.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3” ). 
Delårsrapporten innehåller inte all information och alla upplys-
ningar som krävs i årsbokslutet.

Bolaget bildades den 10 november 2021 och dess första räken-
skapsår har förlängts till att omfatta perioden från bildandet 
till och med den 31 december 2022. Jämförelsetal för tidigare 
perioder finns därför inte tillgängliga.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Nya och ändrade redovisningsprinciper
Inga nya eller ändrade redovisningsprinciper har haft effekt på 
redovisningen för perioden.

Händelser efter balansdagen
Under perioden från balansdagen och utgivandet av denna 
rapport har styrelsen publicerat en kallelse till en extra bolags-
stämma, vilken kommer att hållas den 30 augusti.
Förutom ovanstående bedöms inga andra betydande händelser 
ha inträffat.

Aktieägarinformation
• Inify Laboratories AB noterades på Euronext Growth Oslo 

den 20 juni 2022 under tickern INIFY (ISIN SE0017486103).
• Bolaget har totalt 45 236 750 aktier utestående. Alla aktier 

har lika rättigheter och är fritt överlåtbara.

Finansiell kalender
Denna kvartalsrapport kommer att publiceras på bolagets 
hemsida den 17 augusti 2022. För ytterligare information, besök 
www.inify.com.

17 Augusti 2022 Publicering av Q2 2022 Finansiell rapport

30 Augusti 2022 Extra Bolagsstämma

26 Oktober 2022 Publicering av Q3 2022 Finansiell rapport

22 Februari 2023 Publicering av Q4 och helår 2022 
Finansiell rapport
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Resultaträkning i sammandrag SEK 1000

Nyckeltal SEK 1000

 Q2 2022  Q2 2021* Nov 2021 – 
Jun 2022**

Sex månader 
2021*

Omsättning 0 n/a 0 n/a

Summa omsättning 0 n/a 0 n/a

Varukostnad 0 n/a 0 n/a

Övriga externa kostnader -11 650 n/a -16 332 n/a

Personalkostnader -6 052 n/a -8 731 n/a

Avskrivningar -537 n/a -896 n/a

Rörelseresultat -18 241 n/a -25 958 n/a

Ränteintäkter 1 n/a 1 n/a

Räntekostnader 0 n/a 0 n/a

Resultat efter finansiella poster -18 240 n/a -25 957 n/a

Skatt 0 n/a 0 n/a

Periodens resultat -18 240 n/a -25 957 n/a

* Bolaget bildades i november 2021, varför inga jämförelsesiffror finns tillgängliga. 
** Bolagets första räkenskapsår har förlängts och omfattar 14 månader.

 Q2 2022  Q2 2021* Nov 2021 – 
Jun 2022**

Sex månader 
2021*

Antal aktier vid periodens slut 45 236 750 n/a 45 236 750 n/a

Genomsnittligt antal aktier 26 486 750 n/a 34 519 438 n/a

Resultat per aktie -0.40 n/a -0.57 n/a

Soliditet (procent) 93% n/a 93% n/a

EBITDA -17 704 n/a -25 062 n/a

Företaget använder vissa siffror som anses vara alternativa nyckeltal. Se beskrivning under avsnittet Alternativa nyckeltal och definitioner. 
* Bolaget bildades i november 2021, varför inga jämförelsesiffror finns tillgängliga. 
** Bolagets första räkenskapsår har förlängts och omfattar 14 månader.

Förändring i övrigt totalresultat SEK 1000

Q2 2022  Q2 2021* Nov 2021 – 
Jun 2022**

Sex månader 
2021*

Periodens nettoresultat -18 240 n/a -25 957 n/a

Övrigt totalresultat

Övrigt totalresultat som kan omklassificeras 
till vinst eller förlust i kommande perioder

0 n/a 0 n/a

Summa övrigt totalresultat -18 240 n/a -25 957 n/a 

* Bolaget bildades i november 2021, varför inga jämförelsesiffror finns tillgängliga. 
** Bolagets första räkenskapsår har förlängts och omfattar 14 månader.
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Balansräkning i sammandrag SEK 1000

Tillgångar
Juni 30, 

 2022
Juni 30, 

2021*
Helår 
2021*

Immateriella anläggningstillgångar 9 250 n/a n/a

Materiella anläggningstillgångar 604 n/a n/a

Övriga finansiella tillgångar 875 n/a n/a

Kortfristiga fordringar 149 236 n/a n/a

Kassa och bank 12 575

Summa tillgångar 172 539 n/a n/a

Eget kapital och skulder

Eget kapital 161 417 n/a n/a

Kortfristiga skulder 11 122 n/a n/a

Summa eget kapital och skulder 172 539 n/a n/a 

* Bolaget bildades i november 2021, varför inga jämförelsesiffror finns tillgängliga.

Förändringar i eget kapital i sammandrag SEK 1000

 Q2 2022  Q2 2021* Nov 2021 – 
Jun 2022**

Sex månader 
2021*

Ingående balans 24 034 n/a 500 n/a

Periodens totalresultat -18 238 n/a -25 957 n/a

Aktieägartillskott 0 n/a 31 253 n/a

Nyemission 155 621 n/a 155 621 n/a

Utgående balans 161 417 n/a 161 417 n/a

* Bolaget bildades i november 2021, varför inga jämförelsesiffror finns tillgängliga. 
** Bolagets första räkenskapsår har förlängts och omfattar 14 månader.

Signaturer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport för perioden 2021-11-10 – 2022-06-30 
ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm, 2022-08-17

Olof Sandén 
Styrelsens ordförande

Fredrik Palm 
Verkställande direktör

Martin Ingvar 
Styrelseledamot

Magne Jordanger 
Styrelseledamot
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Alternativa nyckeltal och definitioner
Bolaget använder bolaget vissa finansiella mått, inklusive nyckeltal, i sina finansiella 
rapporter, vilka betraktas som alternativa nyckeltal. Bolaget anser att dessa siffror 
ger användbar kompletterande information till investerare samt bolagets styrelse och 
ledning då de möjliggör en bättre bedömning av bolagets finansiella resultat. Eftersom 
inte alla företag beräknar de ekonomiska siffrorna på samma sätt är dessa inte alltid 
jämförbara med mått som används av andra företag.

Nyckeltal Definition Motivering till användning

Vinst per aktie efter skatt 
(avkastning på eget kapital)

Periodens resultat dividerat med 
antalet utestående aktier vid periodens 
slut.

Vinst per aktie visar bolagets resultat i förhållande 
till antal aktier och ger ytterligare information om 
bolagets lönsamhet.

Soliditet Eget kapital vid periodens slut i 
procent av totala tillgångar.

Soliditeten visar företagets långsiktiga förmåga att 
betala sina skulder och är ett komplement till andra 
nyckeltal. Det hjälper bland annat till vid bedömning av 
möjligheten till utdelning.

EBITDA Resultat före räntor, skatter, 
avskrivningar och nedskrivningar.

EBITDA visar bolagets underliggande utveckling, 
vilket är värdefullt som en indikation på bolagets 
underliggande kassagenererande förmåga.
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Definitioner
Ackreditering
Ackreditering är ett formellt erkännande av att en organisation 
är behörig att utföra specificerade uppgifter inom testning, 
inspektion och certifiering.

Artificiell Intelligens (AI) 
Artificiell intelligens är den intelligens som uppvisas av maskiner 
eller programvaror.

Biopsi 
Ett litet vävnadsprov som tagits med en ihålig nål.

Digital Patologi 
Med digital patologi avses digitala bilder av histopatologiprover. 
Digitaliseringen uppnås genom skanning av de preparerade 
proverna.

Histopatologi 
Undersökning av vävnadsprover för att studera de synliga 
förekomsterna av sjukdom.

Bildanalys 
Att bearbeta en digital bild för att beskriva/klassificera dess 
innehåll eller för att extrahera kvantitativa mätningar.

Maskininlärning
Maskininlärning är läran om datoralgoritmer som förbättras 
automatiskt genom träning.

Vävnadsprov
Del av en människokropp (t.ex. ett biopsiprov) eller ett organ 
som ska undersökas av laboratoriet.
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