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Kvartalsrapport
1 oktober 2021 – 31 december 2021
&

Bokslutskommuniké 2021
1 januari 2021 – 31 december 2021

Kvartal 4 (1 oktober – 31 december 2021) sammanfattat
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 0 (347) TSEK.
EBITDA (rörelseresultatet före avskrivningar) uppgick till -5 712 (-4 731) TSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -5 381 (-3 919) TSEK.
Periodens totala kassaflöde uppgick till -6 216 (11 442) TSEK.
Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,36) SEK.

Helåret (1 januari 2021 - 31 december 2021) sammanfattat
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 10 (684) TSEK.
EBITDA (rörelseresultatet före avskrivningar) uppgick till -15 460 (-15 765) TSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 078 (-14 712) TSEK.
Periodens totala kassaflöde uppgick till 4 467 (13 170) TSEK.
Resultat per aktie -1,04 (-1,32) SEK.
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Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet
Bearbetning av geografiska målmarknader
Prostatype Genomics AB har sedan listningen på Nasdaq First North Growth Market hösten 2020
verkställt den utstakade kommersialiseringsstrategin genom att inleda etablering på de geografiska
målmarknaderna Norden, Tyskland, Italien, Storbritannien och Spanien (plus Portugal). Bolaget
kommer att bedriva verksamhet på dessa marknader i samarbete med partners, samt i egen regi
med nyckelpersoner kontrakterade. Totalt beräknas dessa marknader ha en årlig potential om 2.9
miljarder SEK, varav den adresserbara marknaden för Prostatype Genomics bedöms uppgå till 2.2
miljarder SEK.
Prostatype Genomics avser att etablera verksamhet i ytterligare länder de kommande åren.
Målmarknader är bl.a. Frankrike, Benelux-länderna, USA, Kina samt marknaderna i Mellanöstern och
Gulf-regionen.

Marknadsinträde Italien
I Italien har Prostatype Genomics etablerat verksamhet genom att kontraktera Maurizio Ballerini
(MD) som Senior Director of Market Development Italy för bolaget. Ballerini är medicinsk doktor och
har bland annat arbetat för medicinteknik-bolag som Abbott Diagnostics och Randox med
framgångsrika resultat som ansvarig för försäljning av PCA3-test (test för att utröna risken att
drabbas av prostatacancer).

Marknadsinträde Tyskland
I Tyskland har Prostatype Genomics etablerat verksamhet genom att kontraktera Karlheinz Dewald
som Director of Market Development Germany för bolaget. Dewald har många års erfarenhet från
kommersiella roller i ledande företag inom områden som bioteknik, onkologi och urologi. Senast
ledde Dewald implementeringen av en ny molekylär biomarkör för onkologisk diagnostik och
behandlingsövervakning i Tyskland, Schweiz och Österrike.

Förlängd Lock-up period
I samband med listningen av Prostatype ingick styrelseledamöter samt ledning och andra aktieägare
avtal om lock up. Dessa avtal löpte ut den 3 november 2021, vilket är 12 månader efter den första
dagen för handel i Prostatype Genomics aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth
Market.
Såväl styrelse som ledning har, baserat på att de ursprungliga avtalen löper ut, ingått avtal om
förlängd lock up till och med 30 april 2022. Parterna som har ingått avtalen är Creathor Venture Fund
III (SCS) SICAR, Creathor Venture Fund III Parallel (SCS) SICAR, styrelseledamöterna Håkan Englund,
Michael Häggman, Anders Lundberg, VD Fredrik Persson och CFO Michael af Winklerfelt. Dessa
aktieägare äger tillsammans cirka 30 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Förstärkt marknadsorganisation
Under tredje kvartalet förstärkte Bolaget sin marknadsorganisation med en Sales & Marketing
Manager Nordics och en ny Communications Director.
Schweizisk samarbetspartner
I augusti tecknade Prostatype Genomics ett samarbetsavtal med Proteomedix AG (”Proteomedix”),
ett i Zürich baserat forskningsbolag som har en marknadsgodkänd produkt inom området
prostatacancer. Avtalet omfattar samarbete avseende såväl marknadsföring som FoU.

Riktad nyemission
I augusti genomförde bolaget en riktad nyemission som tillförde bolaget cirka 24,7 MSEK. Kapitalet är
avsett att finansiera aktiviteter som genomförs inom ramen för samarbetet med Proteomedix, samt
ett accelererat marknadsinträde på prioriterade europeiska marknader.

Nya distributörer i Spanien och Portugal
I augusti 2021 ingick Prostatype avtal med Eligen Diagnostica och BioPortugal Lda. som bolagets
distributörer i Spanien och Portugal. Dessa bolag är ledande distributörer av avancerade
vårdlösningar i Spanien och Portugal och kommer att marknadsföra Prostatype® på dessa
marknader. Avtalet sträcker sig fram till och med 2024.

Nytt samarbete i Storbritannien, Cambridge Clinical Laboratories
I augusti meddelade Bolaget att det ingått ett samarbetsavtal med det ledande brittiska
laboratorieföretaget Cambridge Clinical Laboratories (”CCL”). CCL kommer inte bara att erbjuda
Prostatype® i sina egna laboratorier utan även att marknadsföra Prostatype® i Storbritannien och
Irland.

Studie vid Akademiska sjukhuset
I augusti offentliggjorde Bolaget de preliminära resultaten från den kliniska studie som har
genomförts på Akademiska Sjukhuset i Uppsala under ledning av docent Michael Häggman. Studien
genomfördes för att visa om resultat från användning av Prostatype® innan beslut om behandling av
patienter med prostatacancer överensstämmer med tumörens faktiska aggressivitet, samt
korrelationen i P-score mellan indextumör och andra cancerområden i prostata. För båda
frågeställningar indikerar studien hög korrelation med hög statistisk signifikans.

Likviditetsgarant
I juni meddelade Prostatype Genomics att Sedermera Fondkommission har utsetts till likviditetsgrant
för Bolagets aktie. Likviditetsgarantin påbörjades 17 juni 2021.

|5

Ny kontraktstillverkare
I juni meddelades att Bolaget har ingått ett flerårigt avtal med det tyska bolaget Minerva Biolabs
Gmbh (”Minerva”) för tillverkningen av Bolagets prognostiska biomarkör Prostatype® RT-qPCR kit.
Minerva grundades 1999 och är en spin-off från det välrenommerade Robert-Koch Institutet i Berlin.
Samarbetet innebär att Prostatype® kommer att erbjudas i frystorkat format.
Valideringsstudie i Taiwan
I mars publicerade Bolaget data från första steget i valideringsstudien i Taiwan, som visade starka
resultat för Prostatype®. Baserat på de positiva resultaten har Bolaget tillsammans med sin partner
inlett steg 2 av valideringsstudien.
PWS lanserat
I mars lanserades P-score Web Service (PWS), en web-baserad lösning för att beräkna P-score på ett
användarvänligt, effektivt och säkert sätt.
Patent i Kanada
I januari erhöll Bolaget indikation för godkännande av patent för gentestet Prostatype® i Kanada.
Patentet godkändes i juni 2021. Patentet ”Marker genes for prostate cancer classification” är giltigt
till och med oktober 2032.

Händelser efter periodens utgång
Utfall i optionsinlösen
Den 17 februari 2022 avslutades nyttjandeperioden för Prostatype Genomics AB:s teckningsoptioner av serie
TO 1, som emitterades i samband med Bolagets emission av units i september 2020. Totalt nyttjades 14 841
teckningsoptioner av serie TO 1. Genom nyttjandet tillförs Bolaget därmed totalt cirka 162 KSEK före
emissionskostnader. När aktierna som emitteras genom nyttjande av TO 1 är registrerade hos Bolagsverket
kommer det totala antalet aktier i Prostatype Genomics att uppgå till 15 103 602 stycken och aktiekapitalet till
906 216,12 SEK.

Presentation på American Urology Association annual meeting 2022
Resultaten från studien genomförd av Akademiska sjukhuset i Uppsala har blivit utvalda för
presentation under AUA, American Urology Association annual meeting 2022, som äger rum i New
Orleans den 13-16 maj.

Syftet med studien, ledd av docent Michael Häggman vid Urologiska kliniken, Akademiska
sjukhuset i Uppsala, var att visa om resultatet från användandet av Prostatype® innan
behandlingsbeslut för patienter med prostatacancer, överensstämmer med tumörens faktiska
aggressivitet.
Den första frågan var om gentestet Prostatype® och dess algoritm P-score är korrelerat i fusionledda
biopsier i förhållande till utopererade prostator, så kallade prostatektomier. Den andra frågan har
gällt korrelationen i genuttryck i själva indextumören i förhållande till andra cancerområden i
prostatan.
De preliminära resultaten visar en hög grad av korrelation i P-score värdena (0.83-0.84) för båda
frågeställningarna vilka dessutom understryks ytterligare av den starka statistiska signifikansen för
båda frågeställningarna (p<0.0001). Det betyder att testresultaten från vävnadsproverna med
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Prostatype® ger den indikation som är efterfrågad för att med större säkerhet bestämma nästa steg i
behandlingen av patienten.
American Urology Associations kongress 2022 är en av de största och viktigaste
sammankomsterna för urologer globalt, och Prostatype Genomics är mycket stolta över att en av
våra kliniska valideringsstudier med Prostatype®, vars preliminära resultat kommunicerades i augusti
2021, har valts ut för presentation på kongressen. Det är ett viktigt steg i den kommande lanseringen
av Prostatype® på den amerikanska marknaden.

|7

Vision
Vår vision är att läkare och patienter efter diagnosticerad prostatacancer ska ha fullt förtroende för
sina behandlingsbeslut.

Mission
Prostatype Genomics mission är att genom utveckling och kommersialisering av transformativa test
som vägleder behandlingsbeslut göra en skillnad i livet för patienter som lider av prostatacancer.
Därigenom kan vi förbättra livskvaliteten och sinnesron för patienter och samtidigt reducera
sjukvårdskostnader. Prostatype Genomics kommer att uppnå detta genom att göra Prostatype® till
det globalt föredragna testsystemet nydiagnostiserade patienter med prostatacancer.

Kommande milstolpar 2022
Kommersialisering i Europa
- Rutinmässig försäljning till kunder i Tyskland, Italien, Storbritannien och Spanien
- Expansion av det kommersiella nätverket till nya marknader inom regionen
- Prostatype® e-handelslösning för patienter lanserad, första försäljning på utvalda
nyckelmarknader
USA-expansion påbörjad
- Bolag etablerat och bolagsledning på plats
- Certifierad laboratorie- och kommersiell partner utvald
- LDT- (Laboratory Developed Test) process påbörjad
- Presentation av resultat från Uppsala-studien vid AUA (American Urology Association), New
Orleans, maj 2022
Förberedelser för inträde på asiatiska nyckelmarknader
- Kinesisk pilotstudie avslutad och presenterad
- Taiwan steg 2-studie avslutad
- Första försäljning i Taiwan
- Kommersiell- och regulatorisk färdplan för inträde i Japan och Sydkorea på plats
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VD har ordet
Vi kan nu summera vårt första år som listat bolag och om jag bara får använda ett ord för att beskriva
det väljer jag expansion. Under 2021 har vi arbetat under mycket tuffa omständigheter på grund av
pandemin och de svårigheter detta har inneburit avseende access till vårdens beslutsfattare. Det har
i flera avseenden varit ett annorlunda år där vi fått vänja oss vid återkommande nedstängningar och
andra begränsningar. Sedan vår listning på First North 2020 har vår ambition varit att inleda
internationell marknadsnärvaro och vi har idag etablerat oss på fem nya strategiska marknader.
Utöver vår nordiska hemmamarknad har vi nu också marknadsnärvaro i Tyskland, Italien,
Storbritannien, Spanien och Portugal. Medan världen har stängt ned och framtidsplaner pausats har
Prostatype Genomics expanderat och fortsatt uppnå viktiga milstolpar för vår fortsatta utveckling
och expansion. När vi nu förhoppningsvis ser slutet på pandemin står vi som bolag väl rustat såväl
kommersiellt som vetenskapligt, för att ta nästa stora kliv. Å mina medarbetares och mina egna
vägnar är jag stolt över vad vi har uppnått trots utmanande omständigheter.
Vi bedömer att det finns en mycket tydlig efterfrågan för Prostatype®, vilket bevisats genom att vi
under året har ingått betydelsefulla avtal med bland annat det ledande brittiska laboratorieföretaget
Cambridge Clinical Laboratories (”CCL”). CCL erbjuder inte enbart Prostatype® i sina egna laboratorier
utan främjar också dess användande i andra urologiska laboratorier runtom i Storbritannien och
Irland. Vi kommer nu lägga ett stort fokus på att de partners vi har etablerat samarbete med under
2021 får det stöd de behöver för att kunna ta försäljningen av Prostatype® vidare på respektive lokal
marknad.
Vidare märker vi även av ett ökat intresse även från andra marknader och jag ser med tillförsikt på
2022 där vår målsättning är att slutföra valideringsstudier i södra och norra Europa samt USA. Vi
kommer också att lägga ett stort fokus på kommersialiseringen av Prostatype® i USA där vår strategi
är att registrera Prostatype® som en så kallad LDT-produkt, vilket är en snabbare, säkrare och mer
kostnadseffektiv väg in på marknaden i förhållande till att få produkten godkänd direkt av FDA. Vår
ambition är även att fortsätta teckna avtal med distributörer i både Europa, USA och Asien.
Under året har vi kunnat uppvisa flera starka kliniska resultat gällande Prostatype® som väckt stor
internationell uppmärksamhet. Både valideringsstudien från Skånes Universitetssjukhus och i asiatisk
population visar att vid användande av Prostatype® kan cirka en tredjedel av patienterna
omklassificeras till annan riskgrupp jämfört med dagens standardmetoder. Resultaten bekräftar den
kliniska nyttan av Prostatype® som avancerat beslutsstöd vid val av behandling.
Det betyder först och främst ett mindre lidande för patienterna, men också en effektivare diagnostik
och provtagning till lägre kostnader för sjukvården. Den kliniska studien med Prostatype® som
genomförts på Akademiska sjukhuset i Uppsala har dessutom blivit utvald att presenteras vid
American Urology Association’s Annual Meeting 2022. Det är mycket glädjande att denna studie blivit
utvald att presenteras på en av världens största urologkongresser. Det är en viktig kvalitetsstämpel
för Prostatype® som stärker vår internationella närvaro och fortsatta expansion.
Jag ser fram emot att få arbeta nära de partners vi etablerat under 2021 och fortsätta stärka vår
kommersialiseringsprocess internationellt, med en stark förhoppning om att kunna växa vår affär
med ökad försäljning under kommande räkenskapsår. Avslutningsvis vill jag tacka medarbetare,
externa samarbetspartners, styrelsen och inte minst våra aktieägare som bidrog till att göra 2021 till
ett expansivt år för Prostatype Genomics. Tack!
Fredrik Persson
VD Prostatype Genomics AB
Solna 24 februari 2022
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Finansiell information och kommentarer
Jämförelse mellan oktober-december 2021 och oktober-december 2020
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under det fjärde kvartalet 2021 till 0 (347) TSEK. Bolaget har ännu ej börjat sälja sin
produkt i någon större omfattning varför omsättningen är enligt förväntan.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under det fjärde kvartalet 2021 till -5 734 (-4 753) TSEK, vilket motsvarar en försämring
med cirka 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Bolagets kostnader består i huvudsak av
produktutveckling, testning samt personalkostnader.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet för det fjärde kvartalet 2021 uppgick till -6 216 (11 441) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -5 381 (-3 919) TSEK. Kassaflödet för perioden ligger i linje med Bolagets löpande rörelsekostnader.
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -735 (-732) TSEK. Bolaget har fortsatt genomfört investeringar i
produktutveckling.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -100 (16 093) TSEK. Likvida medel (inklusive kortfristiga placeringar)
per den 31 december 2021 uppgick till 20 329 (15 862) TSEK.
Antalet aktier
Den 31 december 2021 uppgick antalet aktier till 15 088 761 (13 186 870). Förändringen beror på nyemissioner och kvittning
av aktier. Genomsnittligt antal aktier under det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 15 088 761.

Jämförelse mellan januari 2021 – december 2021 (12 månader) och juli 2019 – december 2020 (18
månader)
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för Bolaget under perioden uppgick till 10 (684) TSEK. Bolaget har ännu ej börjat sälja sin produkt i
någon större omfattning varför omsättningen är enligt förväntan.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet under perioden uppgick till -15 548 (-15 914) TSEK, vilket motsvarar en förbättring av resultatet med cirka
2 procent jämfört med föregående räkenskapsår. Bolaget har fortsatt arbetet med produktutveckling och
marknadsbearbetning.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet under perioden uppgick till -16 078 (-14 712) TSEK, kassaflödet för perioden ligger i linje med Bolagets löpande
rörelsekostnader.
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 500 (-3 258) TSEK. Bolaget har fortsatt investerat i sin
produktutveckling.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 23 045 (31 139) TSEK. Likvida medel per den 31 december 2021
uppgick till 20 329 (15 862) TSEK. Bolaget har genomfört en nyemission under augusti 2021.
Antalet aktier
Den 31 december 2021 uppgick antalet aktier till 15 088 761 (13 186 870). Genomsnittligt antal aktier för helåret uppgick
till 14 137 816.
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Prostatype Genomics i siffror

Belopp i SEK

2021-10-01
2021-12-31

2020-10-01
2020-12-31

2021-01-01
2021-12-31

2019-07-01
2020-12-31*
(18 månader)

Rörelsemarginal

neg

neg

neg

neg

Vinstmarginal

neg

neg

neg

neg

Avkastning på eget kapital

neg

neg

neg

neg

Soliditet

89%

84%

89%

84%

Eget kapital

35 905 840

28 290 359

35 905 840

28 290 359

Kassaflöde

-6 216 356

11 441 680

4 467 387

13 169 631

Antal aktier, periodens slut

15 088 761

13 186 870

15 088 761

13 186 870

Antal aktier, genomsnitt perioden

15 088 761

11 244 210

14 137 816

6 644 476

Antal aktier med full utspädning, periodens
slut

15 248 632

13 346 741

15 248 632

13 346 741

Resultat per aktie

-0,32

-0,36

-1,04

-1,32

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

-0,31

0,36

-1,02

-1,30

Antal anställda vid periodens slut

6

5

6

5

Utdelning per aktie

-

-

-

-

*Perioden omfattar 18 månader. Bolaget hade ett förlängt räkenskapsår.

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

Nettoomsättning

2021-10-01

2020-10-01

2021-01-01

2019-07-01

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31*
(18 månader)

0

346 605

10 001

683 878

735 019

742 902

2 499 641

3 231 665

0

161 151

12 186

721 004

735 019

1 250 658

2 521 828

4 636 548

-610 879

-124 014

-1 488 110

-2 414 232

Övriga externa kostnader

-2 840 922

-3 855 426

-8 491 058

-9 834 459

Personalkostnader

-2 990 616

-2 002 047

-7 980 680

-8 136 244

-22 121

-22 121

-88 483

-149 052

-4 243

-22

-21 762

-16 373

-5 733 762

-4 752 972

-15 548 265

-15 913 812

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Rörelsens kostnader
Produktutveckling inom forskning

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-19 487

-22 028

-81 493

-1 494 411

Resultat efter finansiella poster

-5 753 249

-4 775 000

15 629 758

-17 408 222

Resultat före skatt

-5 753 249

-4 775 000

-15 629 758

-17 408 222

Periodens resultat

-5 753 249

-4 775 000

-15 629 758

-17 408 222

*Perioden omfattar 18 månader. Bolaget hade ett förlängt räkenskapsår.

-
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Bolagets balansräkning
(SEK)

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och
liknande arbeten

18 566 363

16 066 722

37 175

111 527

18 603 538

16 178 249

0

0

Inventarier, verktyg och installationer

14 089

28 220

Summa materiella anläggningstillgångar

14 089

28 220

18 617 627

16 206 469

107 520

366 369

Förskott till leverantörer

74 506

28 578

Summar varulager mm.

182 026

394 947

Kundfordringar

146 573

336 352

Övriga fordringar

502 980

578 467

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

424 429

284 643

1 073 982

1 199 462

Övriga kortfristiga placeringar

10 500 000

0

Summa kortfristiga placeringar

10 500 000

0

9 829 175

15 861 788

Summa omsättningstillgångar

21 585 183

17 456 196

SUMMA TILLGÅNGAR

40 202 810

33 662 665

Patent
Summa Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm.
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank
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Bolagets balansräkning
(SEK)

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering

905 326
-

791 212
0

Fond för utvecklingsutgifter

18 566 363

16 066 722

Summa bundet eget kapital

19 471 689

16 857 934

Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust

130 452 900
-98 388 990

107 321 774
-78 481 127

Periodens resultat

-15 629 758

-17 408 222

Summa fritt eget kapital

16 434 152

11 432 425

Summa eget kapital

35 905 840

28 290 359

-

0

Övriga skulder till kreditinstitut

866 667

1 066 667

Summa långfristiga skulder

866 667

1 066 667

400 000
1 174 708

400 000
1 779 007

Skatteskulder

176 876

55 374

Övriga kortfristiga skulder

212 175

552 325

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 466 544

1 518 933

Summa kortfristiga skulder

3 430 303

4 305 639

40 202 810

33 662 665

Fritt eget kapital

Långfristiga skulder
Konvertibellån

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Bolagets kassaflödesanalys

(SEK)

2021-10-01
2021-12-31

2020-10-01
2020-12-31

2021-01-01
2021-12-31

2019-07-01
2020-12-31*
(18 månader)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

-5 753 249

-4 775 000

-15 629 758

-17 408 222

22 121

22 121

88 483

776 184

-5 731 128

-4 752 879

-15 541 275

-16 632 038

91 927

150 322

212 921

269 053

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

-317 422

-90 692

125 480

-79 418

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder

575 286

774 027

-875 336

1 730 472

-5 381 338

-3 919 221

-16 078 211

-14 711 931

-735 019

-742 900

-2 499 641

-3 231 664

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0

10 995

0

-26 195

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-735 019

-731 905

-2 499 641

-3 257 859

Inbetalade teckningsoptioner

0

204 165

0

204 165

Netto emissionslikvid inkl brygglån

0

15 988 641

23 245 239

27 877 506

Erhållna konvertibellån

0

0

0

3 457 750

Amortering av lån

-100 000

-100 000

-200 000

-400 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-100 000

16 092 806

23 045 239

31 139 421

Periodens kassaflöde

-6 216 356

11 441 680

4 467 387

13 169 631

Likvida medel vid periodens början

26 545 531

4 420 109

15 861 788

2 692 157

Likvida medel vid periodens slut

20 329 175

15 861 789

20 329 175

15 861 788

Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet m.m
Kassaflöde från den löpande verksamheten för
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten

*Perioden omfattar 18 månader. Bolaget hade ett förlängt räkenskapsår.
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Bolagets förändringar i eget kapital
1 juli 2019 – 31 december 2020*(rev.)
SEK

Aktiekapital

Pågående
nyemission

Vid periodens början

1 020 820

640 250

Nyemission

1 072 609

-640 250

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

12 835 058

70 602 034

-76 551 680

42 046 523

Emissionskostnader
Minskning av aktiekapital

Balanserat resultat

-5 603 362
-1 302 217

1 302 217

Optionspremier

276 579

Avsättning fond för
utvecklingsutgifter

3 231 664

-3 231 664

Periodens resultat

-17 408 222

Vid periodens slut

791 212

0

16 066 722

107 321 774

-95 889 349

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat resultat

1 januari 2021 – 31 december 2021
SEK

Aktiekapital

Vid periodens början

791 212

Nyemission

114 113

Pågående
nyemission

16 066 722

107 321 774

-95 889 349

24 610 470

Emissionskostnader

-1 479 344

Optionspremier
Avsättning fond för
utvecklingsutgifter

2 499 641

-2 499 641

Periodens resultat
Vid periodens slut

-15 629 758
905 325

0

*Perioden omfattar 18 månader. Bolaget hade ett förlängt räkenskapsår.

18 566 363

130 452 900

-114 018 748
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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,
utveckling och marknadsföring av medicintekniska produkter.
I denna rapport benämns Prostatype Genomics AB antingen med sitt fulla namn eller som ”Bolaget”. Alla belopp i
rapporten är tusentals kronor (TSEK) om ej annat anges.
Bolaget är resultatet av femton års forskningsarbete inom prostatacancerns genomik. Bolaget grundades 2007 som en
avknoppning från Cancer Center Karolinska (Karolinska Institutet, Stockholm). Resultatet blev utvecklandet av den idag CEmärkta 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 att den algoritm som ligger till grund för testet levereras genom den web-baserade lösningen PWS.
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.
Immateriella tillgångar
Bolaget har genomfört en nedskrivningsprövning av de immateriella tillgångar som ej visade något nedskrivningsbehov.
Värdet på de immateriella tillgångarna är dock givetvis beroende av att försäljning av Bolagets produkt kommer i gång.
Framtida finansiering
Styrelsen gör bedömningen att Bolagets kassa är tillräcklig för fortsatt drift under 2022 men ser även över möjligheterna till
ytterligare tillskott av kapital. Styrelsen utvärderar löpande alternativ för kapitalanskaffning.
Utestående optionsprogram
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 kronor.
Covid-19
Sedan föregående räkenskapsårs fjärde kvartal har Bolaget erfarit påverkan från Covid-19 pandemin, främst i form av viss
försening av studier samt svårigheter att få tillgång till sjukvårdspersonal. Under räkenskapsåret har påverkan varit
omfattande, framförallt för Bolagets kommersiella operationer.
Närstående transaktioner
Under perioden från och med den 1 januari 2021 till den 31 december 2021 har utöver vad som anges nedan inga
transaktioner mellan Bolaget och närstående parter förekommit.
Bolaget har under perioden januari 2021 – december 2021 inhandlat tjänster om 1 008 002 kr från bolaget SecureAppbox AB
som levererar webbaserade lösningar för P-score. Prostatype Genomics ABs styrelseledamot Håkan Englund är
styrelseordförande i SecureAppbox. Håkan Englund har inte varit delaktig i upphandlingen av dessa tjänster.
Transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.
Vinstdisposition
Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning på kommande Årsstämma.
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.
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Övrig information

Datum för publicering av finansiell information
Årsredovisning

2022-05-05

Årsstämma 2021

2022-06-02

Kvartal 1

2022-05-12

Kvartal 2

2022-08-18

Kvartal 3

2022-11-10

Kvartal 4 & Bokslutskommuniké

2023-02-16

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

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

Granskning av delårsrapport
Denna delårsrapport har inte 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 24 februari kl 8.00.
Fredrik Persson, VD, 073-049 77 01, fredrik.persson@prostatypegenomics.com

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

Solna den 24 februari 2022

_____________________
Anders Lundberg
Styrelseordförande

_____________________
Håkan Englund
Styrelseledamot

_____________________
Karlheinz Schmelig
Styrelseledamot

_____________________
Fredrik Persson
Verkställande direktör

_____________________
Michael Häggman
Styrelseledamot
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Prostatype Genomics AB
Industrivägen 19, SE-171 48 Solna
Telefon:
+46 (0)8-20 87 00
Hemsida:
www.prostatypegenomics.com

