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Kvartal 5* (1 juli–30 september 2020) sammanfattat 
• Rörelsens intäkter uppgick till 556 TSEK. 
• Nettoomsättningen uppgick till 15 TSEK.  
• EBITDA (rörelseresultatet före avskrivningar) uppgick till – 3 555 TSEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till – 3 782 TSEK. 
• Periodens totala kassaflöde uppgick till -4 181 TSEK. 
• Resultat per aktie uppgick till -0,4 SEK. 

 

*Bolaget har ett förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 5 sedan senast avgivna årsredovisning per 
2019-06-30. Innevarande räkenskapsår avslutas den 31 december 2020 och kommer således omfatta 18 månader 
tillika 6 kvartal.  

 

Delåret (1 juli 2019–30 september 2020) sammanfattat 
• Rörelsens intäkter uppgick till 3 386 TSEK. 
• Nettoomsättningen uppgick till 337 TSEK. 
• EBITDA (rörelseresultatet före avskrivningar) uppgick till -11 034 TSEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -11 143 TSEK. 
• Periodens totala kassaflöde uppgick till 1 728 TSEK.  
• Resultat per aktie -1,36 SEK. 
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Väsentliga händelser under det femte kvartalet  
• Under det femte kvartalet har det huvudsakliga fokuset för Bolaget varit att förbereda bolagets 

notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsperioden inleddes den 17 september. 
 

• Under september 2020, med planerad start den 1 oktober, anställdes Alex Kypriotis som Vice 
President Sales, EMEA region. Alex har erfarenhet av att bygga upp försäljning och har ett brett 
kontaktnätverk inom urologi/onkologi. Alex kommer tillsammans med George Skinner bygga upp 
bolagets distributionsnätverk och försäljning inom EMEA. Alex är för närvarande baserad i England. 
 

• Den 18 september tillträdde George Skinner som Vice President Commercial Operations, EMEA. 
George har en lång erfarenhet och ett brett kontaktnätverk inom IVD-området, och kommer ansvara 
för uppbyggnaden av bolagets distributörnätverk inom EMEA. George är baserad i Tyskland. 
 

• Den 25 augusti anställdes Michael af Winklerfelt som CFO. Michael kommer närmast från Oasmia 
Pharmaceutical AB. Med erfarenhet från bl.a. Atlas Copco har Michael haft flertalet ledande 
befattningar i Kina, USA och Europa. Michaels tillträde sker senast den 1 december 2020. 
 

• Pågående studie i Uppsala har fortgått under kvartalet och beräknas vara färdiganalyserad i december 
2020. Dataanalysen kommer därefter att omedelbart påbörjas och preliminära data förväntas klara 
under Q1/Q2 2021. 
 

• Bolagets studie i Taiwan, som har försenats p.g.a. den pågående Coronapandemin, har återigen växlat 
upp i tempo. Analyser av material beräknas ske under slutet av 2020. 
 

• Den externa forskargrupp på Universitetssjukhuset i Malmö, som har genomfört en stor extern 
valideringsstudie med bolagets produkt Prostatype® under 2019–2020, har under perioden arbetat 
med det manuskript där avsikten är att publicera de positiva studieresultaten för produkten i den högt 
ansedda vetenskapliga tidskriften European Journal of Urology. Manuskriptet förväntas att skickas in 
för peer review under slutet av 2020. 
 

• Bolaget har under kvartalet identifierat de mest relevanta laboratorieplattformarna för utvidgningen 
av användningen av Prostatype®. Arbetet med valideringar startar under slutet av 2020. 
 

• Diskussioner med samarbetspartners i Tyskland och Kina har trots den pågående Corona-pandemin 
vidareutvecklats. I Tyskland har under kvartalet bland annat den patientinriktade hemsidan 
prostatype.de lanserats. 
 

• Bolaget har under kvartalet intensifierat arbetet med att kunna erbjuda kunder Prostatypes 
programvara som en global molnbaserad lösning vilket förbättrar tillgängligheten och stärker 
marknadspotentialen för Prostatype®. Applikationen förväntas att lanseras under Q1 2021. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Bolaget har under innevarande räkenskapsår fokuserat på löpande finansiering av verksamheten, 

produktutveckling av Prostatype®, externa kliniska valideringsstudier samt förberett bolaget inför 
noteringsprocessen på Nasdaq First North Growth Market. 
 

• Under räkenskapsåret har ett konvertibellån tillförts bolaget uppgående till 4,1 MSEK. Lånet har 
kvittats i den emission som skett efter periodens utgång. Vidare tillfördes Bolaget en bryggfinansiering 
uppgående till 11,6 MSEK vilken också har kvittats efter i emissionen periodens utgång. 
 

• Vid en extra bolagsstämma i juni 2020 beslutades om två optionsprogram till ledning och personal 
respektive till styrelsens ledamöter. Per dagen för denna delårsrapport var totalt 159 871 optioner 
tecknade varav 41 856 för styrelseledamöter vilka ger möjlighet att för varje option teckna en aktie, i 
augusti 2023, till en kurs på 13,51. 
 

Händelser efter periodens utgång 
• Anmälningstiden för teckning av aktier i den pågående emissionen avslutades den 1 oktober. Totalt 

tecknades 3 885 320 units (aktier med vidhängande teckningsoptioner). Initialt tillförs bolaget därmed 
brutto 37,5 MSEK i eget kapital. Efter avdrag för emissionsutgifter, kompensation till konvertibelägare 
och brygglånefinansiärer beräknas bolagets eget kapital, netto, tillföras ca 31,5 MSEK. Likvidtillskottet 
beräknas uppgå till netto 15,8 MSEK efter avdrag för emissionsutgifter samt kvittning av konvertibler 
och brygglån. Utöver detta kan bolaget, i februari 2022, tillföras ytterligare ca 42,3 MSEK, före 
emissionsutgifter, under förutsättning att de vidhängande teckningsoptionerna fullt utnyttjas.  
 

• Arbete med bolagets planerade introduktion på den amerikanska marknaden har tagit ytterligare steg 
framåt. Sedan tidigare strategiska och taktiska nyckelområden har bearbetats ytterligare och det 
vidare arbetet med dessa frågeställningar pågår i samarbete med extern partner. 
 

• Förberedelser för att kunna genomföra de studierelaterade analyserna av Prostatype® på Chang Gung 
Memorial Hospital i Taiwan har fortsatt enligt plan och de första laboratorietesterna beräknas ske 
under oktober månad. 
 

• Den 15 oktober 2020 undertecknade Bolaget och Rendong Medical Technology Co. Ltd ett avtal för att 
starta en pilotstudie i Kina som en förberedelse inför kommersialiseringsprocessen av Prostatype® i 
Kina (exklusive Hongkong, Taiwan och Macao). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 5 

 

VD har ordet  
Föregående kvartal har med stor sannolikhet varit det mest händelserika och omfattande kvartalet i 
Prostatype Genomics historia. De viktigaste och mest omfattande aktiviteterna har naturligtvis 
genomförts med anledning av Bolagets förestående notering på Nasdaq First North Growth Market vilken 
kommer att ske under det sista kvartalet i år. Det är med stor glädje vi kan konstatera att emissionen av 
Units som avslutades 1 oktober 2020, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria optioner, 
tecknades till totalt ca 79,8 MSEK före emissionsutgifter och kompensation till konvertibelägare och 
brygglånefinansiärer. Emissionen i oktober utgör 37,5 MSEK och de vidhängande teckningsoptioner utgör 
vid full teckning, i februari 2022, 42,3 MSEK. Det är också mycket roligt att få hälsa de nästan 1400 nya 
aktieägarna välkomna till Prostatype Genomics. Jag ser med stor förväntan fram mot att tillsammans med 
alla nya och gamla aktieägare växla upp verksamheten ytterligare.  

Behovet av att kunna bedöma prostatacancerns utveckling för den individuelle patienten är enormt stort 
och genom vårt Prostatype® Test Kit kan vi bidra till att ge patienter bättre livskvalitet samtidigt som vi 
minskar kostnaderna för sjukvården. Bolaget har utarbetat tydliga milestones för hur potentialen för 
Prostatype® effektivast ska låsas upp där vi har två huvudsakliga fokusområden. Det första är att nu på 
allvar starta den kommersiella lanseringen av produkten vilket kommer att ske på identifierade 
marknader. Vi behöver också förstärka vårt vetenskapliga fotavtryck där diskussioner redan initieras med 
flera potentiella samarbetspartners. Vi kan konstatera att den redan avslutade externa studie som 
genomförts av Skånes Universitetssjukhus redan inom en snar framtid kommer att kompletteras med två 
ytterligare externa studier vilka just nu genomförs av Akademiska Sjukhuset i Uppsala och 
välrenommerade Cheng Gung Memorial Hospital i Taipei, Taiwan. 

För att kunna komma vidare i utvecklingen av Bolaget är en expansion av organisationen central. Det är 
därför med stor glädje vi kan konstatera att tre nyckelrekryteringar genomförts under kvartalet. Vi hälsar 
George Skinner och Alex Kypriotis, bosatta i Tyskland respektive England, välkomna till Prostatype 
Genomics. Både George och Alex har omfattande erfarenhet från Life Science-området kombinerat med 
viktiga personliga internationella nätverk, vilket på bästa sätt kommer bidra till att våra målsättningar 
gällande försäljning och uppbyggnad av distributionskanaler kommer att kunna förverkligas enligt de 
planer som föreligger. Jag vill också hälsa Michael av Winklerfelt välkommen till Prostatype Genomics i 
tjänsten som CFO. Michaels erfarenhet av arbete i noterade bolag kombinerat med hans breda operativa 
erfarenhet i USA, Kina och Europa kommer också att bidra till att Bolaget kan utvecklas på önskat sätt. 

Rent operativt så har det femte kvartalet inneburit flera starka värdeskapande händelser för Prostatype 
Genomics. Detta ska ses i ljuset av att den pågående corona-pandemin också påverkar Bolaget med 
smärre förseningar för vissa projekt, framförallt tillgängligheten hos våra kunder och inställda kongresser. 
Arbetet med att hitta den bästa tekniska molnbaserade lösningen för Prostatypes programvara har tagit 
stora steg framåt vilket kommer att förbättra tillgängligheten för kunder oavsett var de befinner sig och 
förstärka vårt produkterbjudande. Ett annat viktigt projekt är att kunna erbjuda Prostatype® på 
kompletterande laboratorieplattformar. Också detta arbete kommer underlätta den globala 
introduktionen av Prostatype®.  

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare, externa samarbetspartners och styrelsemedlemmar för 
deras hårda arbete under det gångna kvartalet. Vi har tillsammans nått flera sedan tidigare 
kommunicerade milstolpar vilket inte hade varit möjligt utan era insatser. Jag ser med glädje och 
förväntan fram mot det kommande kvartalet och de resultat vårt vidare arbete kommer att innebära för 
Prostatype Genomics, dess aktieägare och inte minst för de patienter som behöver en tydligare, 
individanpassad, information om sin prostatacancer och hur den ska behandlas på bästa sätt. 

Fredrik Persson, VD, Prostatype Genomics AB 
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Finansiell information och kommentarer  
 

Jämförelse mellan juli-september 2020 och juli-september 2019 
 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under det femte kvartalet 2020 till 15 (300) TSEK. Minskningen beror på att 
föregående periods nettoomsättning var av engångskaraktär. Bolaget har ännu ej börjat sälja sin produkt varför 
omsättningen är enligt förväntan. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under det femte kvartalet 2020 till -3 577 (-1 021) TSEK, vilket motsvarar en minskning 
med 71 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I förberedelse för kommersiell lansering har Bolaget 
förstärkt sina resurser samt haft kostnader av engångskaraktär relaterade till den kommande noteringen. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet för det femte kvartalet 2020 uppgick till -4 181 (-2 105) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -3 782 (-1 609) TSEK. Kassaflödet för perioden ligger i linje med Bolagets löpande rörelsekostnader. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -365 (-396) TSEK. Bolaget har fortsatt genomfört investeringar i 
produktutveckling. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -33 (-100) TSEK. Likvida medel per den 30 september 2020 uppgick 
till 4 420 (587) TSEK. 

Antalet aktier 
Den 30 september 2020 uppgick antalet aktier till 9 301 550 (166 107). Den stora förändringen beror på en genomförd split 
om 50/1 som registrerades hos Bolagsverket den 6 juli 2020. Genomsnittligt antal aktier under det femte kvartalet 2020 
uppgick till 9 301 550. 

 

Jämförelse mellan juli 2019 – september 2020 (15 månader) och juli 2018 – juni 2019 (12 månader) 
 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för Bolaget under perioden uppgick till 337 (74) TSEK. Förändring är hänförlig försäljning av 
engångskaraktär. Bolaget har ännu ej börjat sälja sin produkt i någon större omfattning varför omsättningen är enligt 
förväntan. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet under perioden uppgick till -11 161 (-7 862) TSEK, vilket motsvarar minskning med 41 procent jämfört 
med motsvarande period föregående år. Detta beror främst på att perioden är längre (15 jämfört med 12 månader) samt 
expansion på personalsidan, kostnader associerade till noteringen på Nasdaq First North Growth Market samt 
produktutveckling. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet under perioden uppgick till -11 143 (-9 631) TSEK, Kassaflödet för perioden ligger i linje med Bolagets löpande 
rörelsekostnader.  

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 526 (-3 261) TSEK. Bolaget har fortsatt genomfört investeringar i 
produktutveckling. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 15 397 (7 376) TSEK. Likvida medel per den 30 september 2020 
uppgick till 4 420 (2 692) TSEK. Förändringen beror på att bolaget erhållit bryggfinansiering för kommande notering. 

Antalet aktier 
Den 30 september 2020 uppgick antalet aktier till 9 301 550 (102 082). Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 
4 701 816. 
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Prostatype Genomics i siffror 
 

Belopp i SEK 
2020-07-01 2019-07-01           2019-07-01 2018-07-01 

2020-09-30 2019-09-30 2020-09-30*                
(15 månader) 

2019-06-30                  
(12 månader) 

Rörelsemarginal neg neg neg neg 

Vinstmarginal neg neg neg neg 

Avkastning på eget 
kapital neg neg neg neg 

Soliditet 5% 79% 5% 49% 

Eget kapital 1 175 384 12 270 197 1 175 384 8 546 482 

Kassaflöde -4 180 590 -2 105 026 -1 727 952 -5 516 440 

Antal aktier, periodens 
slut 9 301 550 166 107 9 301 550 102 082 

Antal aktier, genomsnitt 
perioden 9 301 550 134 095 4 701 816 102 082 

Antal aktier med full 
utspädning, periodens 
slut 

9 461 421 166 107 9 461 421 102 082 

Resultat per aktie -0.40 -7.60 -1.36 -83.72 

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

-0.39 -7.60 -1.34 -83.72 

Antal anställda vid 
periodens slut, st 6 4 6 4 

Utdelning per aktie - - - - 

 
 
*Perioden omfattar 15 månader. Bolaget har ett förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 5 sedan senast 
avgivna årsredovisning per 2019-06-30. Innevarande räkenskapsår avslutas den 31 december 2020 och kommer således 
omfatta 18 månader tillika 6 kvartal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definitioner av nyckeltal 
 

Rörelsemarginal    Rörelseresultat efter avskrivningar / nettoomsättning 

Vinstmarginal    Årets resultat / omsättning 

Avkastning på eget kapital   Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital 

Soliditet    Justerat eget kapital / totala tillgångar 

Resultat per aktie    Årets resultat / antalet aktier vid periodens slut 

Resultat per aktie med full utspädning från utestående optioner, periodens slut Årets resultat / (antal aktier + teckningsoptioner vid periodens slut) 
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Resultaträkning  
Belopp i SEK 2020-07-01 2019-07-01 2019-07-01 2018-07-01 

  2020-09-30 2019-09-30 2020-09-30* 2019-06-30 

          

Nettoomsättning 15 000 299 997 337 273 74 085 

Aktiverat arbete för egen räkning 354 394 369 980 2 488 763 3 234 281 

Övriga rörelseintäkter 186 341 - 559 853 - 

          
Summa intäkter                    555 736 669 977 3 385 890 3 308 366 

          

Rörelsens kostnader         

Produktutveckling inom forskning -187 814 -200 431 -2 290 218 -1 246 239 

Övriga externa kostnader -2 437 336 -578 721 -5 979 033 -5 107 036 

Personalkostnader -1 471 065 -878 531 -6 134 197 -4 661 242 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar 

-22 121 -33 148 -126 930 -154 143 
        

Övriga rörelsekostnader -14 899 -178 -16 351 -1 391 

Rörelseresultat -3 577 499 -1 021 031 -11 160 839 -7 861 685 

          

Resultat från finansiella poster         

Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 

Räntekostnader och liknande resultatposter -139 112 -240 800 -1 472 383 -684 243 

Resultat efter finansiella poster -3 716 610 -1 261 831 -12 633 222 -8 545 928 

          

Resultat före skatt -3 716 610 -1 261 831 -12 633 222 -8 545 928 

          

Årets resultat  -3 716 610 -1 261 831 -12 633 222 -8 545 928 

 

 
 
*Perioden omfattar 15 månader. Bolaget har ett förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 5 sedan senast 
avgivna årsredovisning per 2019-06-30. Innevarande räkenskapsår avslutas den 31 december 2020 och kommer således 
omfatta 18 månader tillika 6 kvartal. 
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Bolagets balansräkning 
 

(SEK) 2020-09-30 2019-09-30 2019-06-30 
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar       
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbeten 15 323 820 13 205 038 12 835 058 
Patent 130 115 204 466 223 054 
Summa Immateriella anläggningstillgångar 15 453 935 13 409 504 13 058 112 
       
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 5 300 10 744 
Inventarier, verktyg och installationer 42 749 45 885 28 806 
Summa materiella anläggningstillgångar 42 749 51 185 39 550 
       
    
Summa anläggningstillgångar 15 496 684 13 460 689 13 097 662 
       
Omsättningstillgångar      
Varulager mm.       
Färdiga varor och handelsvaror 463 257 664 000 664 000 
Förskott till leverantörer 82 012 - - 
 545 269 664 000 664 000 
       
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar 12 500 380 000 5 000 
Övriga fordringar 794 961 367 518 752 278 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 301 309 136 059 362 765 
 1 108 770 883 577 1 120 043 
       
Kassa och bank 4 420 109 587 131 2 692 157 
       
Summa omsättningstillgångar 6 074 148 2 134 708 4 476 200 
       
SUMMA TILLGÅNGAR 21 570 832 15 595 396 17 573 862 
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Bolagets balansräkning 
 

(SEK) 2020-09-30 2019-09-30 2019-06-30 
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital       
Bundet eget kapital       
Aktiekapital 558 093 1 661 070 1 020 820 
Nyemission under registrering - 199 240 640 250 
Fond för utvecklingsutgifter 15 323 820 13 205 038 12 835 058 
Summa bundet eget kapital 15 881 913 15 065 348 14 496 128 
       
Fritt eget kapital      
Överkursfond 75 664 917 75 388 340 70 602 034 
Balanserad vinst eller förlust -77 738 225 -76 921 660 -68 005 752 
Årets resultat -12 633 222 -1 261 831 -8 545 928 
Summa fritt eget kapital -14 706 530 -2 795 151 -5 949 646 
       
Summa eget kapital 1 175 384 12 270 197 8 546 482 
       
Långfristiga skulder      
Konvertibellån  4 084 882 - 4 985 546 
Övriga skulder till kreditinstitut 1 166 667 1 466 667 1 466 667 
 5 251 548 1 466 667 6 452 213 
       
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 400 000 300 000 400 000 
Leverantörsskulder 1 363 040 253 164 652 545 
Skatteskulder 62 990 64 208 61 050 
Övriga kortfristiga skulder 12 014 927 175 199 117 674 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 302 943 1 065 961 1 343 898 
 15 143 900 1 858 532 2 575 167 
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 570 832 15 595 396 17 573 862 
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Bolagets kassaflödesanalys 
 

(SEK) 2020-07-01  
2020-09-30 

2019-07-01 
2019-09-30 

2019-07-01 
2020-09-30* 

2018-07-01  
2019-06-30 

        
Den löpande verksamheten        
        
Resultat efter finansiella poster -3 716 610 -1 261 831 -12 633 222 -8 545 928 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 137 695 244 421 965 335 712 850 
Kassaflöde från den löpande verksamheten för 
förändringar av rörelsekapital -3 578 915 -1 017 410 -11 667 887 -7 833 078 

        
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -157 442 - 118 731 -64 605 
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -377 980 25 194 287 851 4 179 
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder 332 470 -616 636 118 100 -1 737 285 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 781 867  -1 608 851  -11 143 205  -9 630 789 
        
Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -354 394 -369 980 -2 488 762 -3 234 281 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -10 995 -26 195 -37 190 -26 995 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -365 389 -396 175 -2 525 952 -3 261 276 
        
Finansieringsverksamheten       
     

Upprättelse av teckningsoptioner 0 0 0 0 
Bryggfinansiering avseende notering 0 0 11 612 228 0 
Erhållna konvertibellån 0 0 4 084 882 7 585 000 
Amortering av lån -33 333 -100 000 -300 000 -209 375 
Kassaflöde för finansieringsverksamheten -33 333 -100 000 15 397 110 7 375 625 
        
Periodens kassaflöde -4 180 590 -2 105 026 1 727 952 -5 516 440 
Likvida medel vid periodens början 8 600 698 2 692 157 2 692 157 8 208 597 
Likvida medel vid periodens slut 4 420 109 587 131 4 420 109 2 692 157 

 

*Perioden omfattar 15 månader. Bolaget har ett förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 5 sedan senast 
avgivna årsredovisning per 2019-06-30. Innevarande räkenskapsår avslutas den 31 december 2020 och kommer således 
omfatta 18 månader tillika 6 kvartal. 
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Bolagets förändringar i eget kapital 
 

1 juli 2019 – 30 september 2020* 

SEK 
Aktiekapital 

Pågående 
nyemission 

Fond för 
utvecklingsutgifter 

Överkursfond 
Balanserat      

resultat 
Vid periodens början 1 020 820 640 250 12 835 058 70 602 034 -76 551 680 

Nyemission 839 490 -640 250  4 786 306  

Minskning av 
aktiekapital 

-1 302 217    1 302 217 

Optionspremier    276 577  

Avsättning fond för 
utvecklingsutgifter 

  2 488 762  -2 488 762 

Periodens resultat     -12 633 221 

Vid periodens slut 558 093 0 15 323 820 75 664 917 -90 371 446 

 

1 juli 2018 – 30 juni 2019 (rev.) 

SEK 
Aktiekapital 

Pågående 
nyemission 

Fond för 
utvecklingsutgifter 

Överkursfond 
Balanserat      

resultat 
Vid årets början 1 020 820 - 9 600 777 60 372 850 -64 771 471 

Aktivering av 
utvecklingsutgifter 

 
 

 
 

 
3 234 281 

  
-3 234 281 

Nyemission 
Årets resultat 

 
 

640 250 
 

 
 

10 229 184 
 

 
-8 545 928 

Vid årets slut 1 020 820 640 250 12 835 058 70 602 034 -76 551 680 

 

*Perioden omfattar 15 månader. Bolaget har ett förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 5 sedan senast 
avgivna årsredovisning per 2019-06-30. Innevarande räkenskapsår avslutas den 31 december 2020 och kommer således 
omfatta 18 månader tillika 6 kvartal. 
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Upplysningar och information 
 
Företagsinformation 
Prostatype Genomics AB med organisationsnummer 556726-0285 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i 
Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Industrivägen 19, 171 48 Solna. Bolagets verksamhet består i forskning och 
utveckling av medicintekniska produkter. 

I denna rapport benämns Prostatype Genomics AB antingen med sitt fulla namn eller som ”Bolaget”, alternativt 
”Prostatype”. Alla belopp i rapporten är tusentals kronor (TSEK) om ej annat anges. 

Bolaget är resultatet av över tio års forskningsarbete inom prostatacancerns genomik. Bolaget grundades 2007 som en 
avknoppning från Cancer Center Karolinska (Karolinska Institutet, Stockholm). Resultatet blev utvecklandet av den idag CE-
märkta och marknadsklara produkten Prostatype® Test System. Prostatype® är ett test för diagnostisering och 
prognostisering som har utvecklats för att tillhandahålla den kompletterande information som ofta krävs för att välja den 
optimala behandlingsstrategin för varje patient. Testet analyserar genernas uttryck i cancerceller från prostatavävnad och 
som i kombination med en avancerad algoritm och dataanalys ger beslutsstöd för optimal behandling av enskilda patienter 
när prostatacancer har bekräftats. Med hjälp av AI-teknik (artificiell intelligens) gör Prostatype Genomics gentest det möjligt 
att bättre prognosticera prostatacancern och kategorisera patientens tillstånd i olika risktyper. På detta vis kan bolaget 
reducera risken för över- eller underbehandling, vilket i många fall leder till stora besvär för patienten. Prostatype® är i 
dagsläget det enda gentestet för prostatacancer som finns tillgängligt i kit-format. Produkten är dessutom mycket skalbar i 
volym tack vare den algoritm som ligger till grund för testet. 

Redovisningsprinciper 
Rapporten har upprättat i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciper som har tillämpats för Bolaget 
överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes för upprättande av den senaste årsredovisningen. 

Närstående transaktioner 
Under perioden från och med den 1 juli 2019 till den 30 september 2020 har utöver vad som anges nedan inga 
transaktioner mellan Bolaget och närstående parter förekommit.  

Flera av de brygglån som togs upp under 2020 utgör närståendetransaktioner. Nedan presenteras de närstående parter 
som lånar ut pengar till Prostatype Genomics i samband med brygglånefinansieringen. 

 

*JDS Invest AB ägs till 100 procent av styrelseledamot Håkan Englund. 
**Styrelseledamot Karlheinz Schmelig är Managing Partner för Creathor Venture. 
***AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB ägs till 100 procent av Bolagets styrelseordförande Anders Lundberg. 
 
Det finns även ett konsultavtal med JDS Invest AB, som ägs till 100 procent av styrelseledamot Håkan Englund, avseende 
tjänster rörande diagnostisering och prognostisering av prostatacancer genom företagsutveckling med ett både 
vetenskapligt och företagsorienterat perspektiv. JDS Invest AB är också involverad i nya potentiella 
marknadsföringsmöjligheter åt Bolaget. Totalt har 75 000 SEK fakturerats för konsulttjänster inom ramen för avtalet under 
perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2020. 

Under perioden har även royalites till tidigare styrelseledamot utbetalats om 9 032 SEK. 

 

Riskfaktorer 
För en beskrivning av de väsentligaste marknads- och verksamhetsrelaterade riskerna hänvisas till det prospekt som 
avlämnats och finns publicerat på bolagets hemsida www.prostatypegenomics.com under rubriken Investor Relations. 

http://www.prostatypegenomics.com/
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Övrig information 
 

Datum för publicering av finansiell information 
Bokslutskommuniké 2019-2020   2021-02-19 

Årsstämma 2021    2021-06-16 

Denna delårsrapport, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på Prostatype Genomics hemsida, 
www.prostatypegenomics.com.  

Olika jämförelseperioder 
Prostatype Genomics innevarande räkenskapsår omfattar 18 månader och avslutas den 31 december 2020. I denna rapport 
jämförs innevarande räkenskapsperiod, 1 juli 2019 – 30 september 2020 (15 mån), med det senast avslutade 
räkenskapsåret, 1 juli 2018 – 30 juni 2019 (12 mån). Följdaktligen är jämförelsen mellan resultaträkningarna för ovan 
nämnda perioder inte helt rättvisande. Styrelsen har dock bedömt att användandet av senast avslutade helårsperiod som 
jämförelseperiod till den 15 månaders period som avslutades den 30 september ger den bästa möjligheten för läsaren att 
skapa sig en förståelse för Bolagets resultatutveckling. 

Certified Advisor 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, ca@skmg.se. 

Granskning av delårsrapport 
Denna delårsrapport har varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisor. 

Offentliggörande 
Denna information är sådan information som Prostatype Genomics AB, från och med noteringstidpunkten är skyldig att 
offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 22 oktober kl 10.00. 

Fredrik Persson, VD, 073-049 77 01, fredrik.persson@prostatypegenomics.com 

 

 

Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

 

 

 

 

Stockholm den 21 oktober 2020 

 

 

_____________________  _____________________ _____________________ 
Anders Lundberg   Håkan Englund  Christoph Petry 
Styrelseordförande   Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 

 

 

_____________________  _____________________ _____________________ 
Karlheinz Schmelig   Fredrik Persson  Michael Häggman  
Styrelseledamot   Verkställande direktör  Styrelseledamot 

 

  

http://www.prostatypegenomics.com/
mailto:ca@skmg.se
mailto:fredrik.persson@prostatypegenomics.com
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Prostatype Genomics AB  
Industrivägen 19, SE-171 48 Solna 
Telefon:  
+46 (0)8-20 87 00 
Hemsida: 
www.prostatypegenomics.com 
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