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Kvartal 2 (1 april –30 juni 2022) sammanfattat
•
•
•
•
•
•

Rörelsens intäkter uppgick till 8 TSEK.
Nettoomsättningen uppgick till 8 TSEK.
EBITDA (rörelseresultatet före avskrivningar) uppgick till – 6 886 TSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till – 5 515 TSEK.
Periodens totala kassaflöde uppgick till -5 615 TSEK.
Resultat per aktie uppgick till -0,49 SEK.
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Väsentliga händelser under det andra kvartalet
•

•

I maj meddelade Styrelsen i samband med kallelsen till Årsstämman att den sökte
bemyndigande för en företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av units om initialt cirka
22,5 MSEK före emissionskostnader, följt av ytterligare cirka 22,5 MSEK före
emissionskostnader hänförligt till vidhängande teckningsoptioner. Årsstämman gav
bemyndigandet och i juni beslutade Styrelsen att genomföra Företrädesemissionen.
I april meddelade Bolaget att man har inlett ett samarbete med Capio Solna Urologi och att
den första patienten har behandlats baserat på prognostiskt testresultat från användning av
Prostatype.

Händelser efter periodens utgång
•

Den 20 juli avslutades teckningsperioden för Företrädesemissionen. Företrädesemissionen
tecknades till totalt cirka 17,9 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 8,5 MSEK,
motsvarande en teckningsgrad om cirka 79,5 procent. Därutöver har garantiåtagande
motsvarande cirka 4,6 MSEK aktiverats, innebärande att Prostatype Genomics tillförs 100
procent av emissionsvolymen. Prostatype Genomics tillförs därmed cirka 22,5 MSEK före
emissionskostnader om totalt cirka 3,1 MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 1,4 MSEK).
Genom företrädesemissionen nyemitteras således totalt 7 755 895 aktier samt 7 755 895
teckningsoptioner av serie TO 2. Totalt 306 315 units (motsvarande cirka 16,9 MSEK)
tecknades med stöd av uniträtter, inklusive teckningsförbindelser om cirka 8,5 MSEK.
Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det
prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
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VD har ordet
För Prostatype Genomics kan andra kvartalet 2022 sammanfattas med:
Höga aktivitetsnivåer, uthållighet och emellanåt viss frustration!
På de prioriterade europeiska marknaderna har vi framförallt fokuserat på att intensifiera arbetet
med att presentera studier och etablera nya kommersiella samarbeten. Bland annat inledde vi i april
ett mycket spännande projekt tillsammans med Urologimottagningen Capio Specialistcenter i Solna,
vilket gav patienter och läkare omedelbar tillgång till gentestet Prostatype®. Även i Tyskland, Spanien
och Italien ser vi i våra möten ett ökat intresse från ledande kliniker och urologer, och flera
spännande samarbeten är på gång. Dessa framgångar kommer efter intensivt och enträget arbete
med att bearbeta de många olika nivåer av beslutsfattare inom vården som finns på europeisk och
nationell nivå. Men den inbyggda trögheten i dessa system av hierarkiska godkännanden och
rekommendationer bromsar tyvärr upp hastigheten med vilken innovativa teknologier kan komma
europeiska patienter till godo. Detta leder till att vi ofta upplever en känsla av frustration eftersom
processerna många gånger tar längre tid än vad som kan tyckas motiverat men som samtidigt krävs
rent regulatoriskt och logistiskt. Därför krävs det en fortsatt hög energinivå och uthållighet av oss
anställda, styrelse och aktieägare innan försäljningen kommer igång på allvar. Även om urologer på
flera håll i Europa tydligt kommunicerar en önskan att komma igång med Prostatype® är det en
mängd praktiska delar som ska falla på plats innan det verkligen kan ske. Det viktigaste av allt är dock
att det kliniska behovet av Prostatype® är fortsatt orubbat. Vi får dagligen höra från kunder om
utmaningarna om att välja rätt behandling till patienterna och att Prostatype® är ett välkommet
tillskott i arsenalen vilket förstås stärker oss i vårt arbete.

Om vi jämför med vår andra huvudmarknad, USA, ser vi glädjande nog en helt annan situation.
I mitten av maj deltog vi i vad som visade sig bli det mest spännade evenemanget på mycket länge,
American Urology Association Meeting 2022 i New Orleans. Den kliniska studien med Prostatype®
som genomförts på Akademiska Sjukhuset i Uppsala blev utvald för presentation inför en publik av
ledande urologer från hela världen vilket förstås var mycket glädjande och ledde till ett flertal
intressanta diskussioner med amerikanska urologer liksom med tänkbara kommersiella partners. Vi
kan redan se att USA kommer att bli en viktig marknad för Prostatype Genomics, med stor
sannolikhet den viktigaste av alla.
Både under vår presentation och i de samtal och möten vi hade under veckan framkom det mycket
klart hur långt den amerikanska vården och amerikanska urologer har kommit när det gäller att
använda gentisk testning som en naturlig del i vårdkedjan vid diagnosticerad prostatacancer. Istället
för att förklara och diskutera fördelarna med prognostiska tester generellt kunde vi gå direkt på våra
konkreta produktfördelar och vi fick omedelbart gehör. Den amerikanska vården har enormt starka
kommersiella drivkrafter och en av fördelarna med det är att man är oerhört öppen för att hitta och
implementera nyheter. Kan man då som vi kan, erbjuda en riktig win-win, något som hjälper
patienterna samtidigt som det ökar klinikernas lönsamhet och reducerar den totala vårdkostnaden,
är det inte svårt att få åhörarna rejält intresserade.
I vår förra kvartalsrapport berättade jag lite om hur vi påbörjat vår USA-satsning, med det helägda
dotterbolaget Prostatype Genomics, Inc redan etablerat. Som ni kanske förstår innebar våra möten
under AUA att vi blev ännu mer motiverade att accelerera satsningen och under sommaren har vi
arbetat intensivt för att identifiera de nyckelresurser vi behöver, både för att hitta exakt rätt
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personer till bolaget och för att genomföra de nödvändiga valideringsstudierna med rätt partners. På
båda dessa områden kommer vi mycket snart att återkomma med spännande och värdeskapande
nyheter.
För att finansiera det intensifierade marknadsarbetet i Europa samtidigt som vi på allvar etablerar en
amerikansk närvaro genomförde vi under sommaren en företrädesemission som avslutades den 20
juli. Emissionen tecknades till nästan 80% av existerande aktieägare som sedan fylldes upp till 100%
med hjälp av externa garanter. Totalt tillfördes bolaget 22,5 miljoner före emissionskostnader. Med
en stark ekonomisk position och mycket spännande signaler från marknaderna både i Europa och
USA ser vi fram emot en spännande höst med mycket positiva nyheter!

Fredrik Persson
VD
Solna 18 augusti 2022
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Finansiell information och kommentarer
Jämförelse mellan april - juni 2022 och april - juni 2021
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under det andra kvartalet 2022 till 8 (5) 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 andra kvartalet 2022 till -7 373 (-2 350) TSEK, vilket
motsvarar en försämring av rörelseresultatet med ca 68 procent jämfört med motsvarande period
föregående år. Bolagets kostnader består i huvudsak av produktutveckling, testning samt
personalkostnader. Kostnadsökningarna under kvartalet är främst relaterade till fortsatt uppbyggnad
av kommersiella resurser.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet för det andra kvartalet 2022 uppgick till –5 615 (-2 862) TSEK. Kassaflödet från den
löpande verksamheten uppgick till -5 515 (-2 353) TSEK. Kassaflödet för perioden ligger i linje med
Bolagets löpande rörelsekostnader.
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 (-543) TSEK. Bolaget har börjat kostnadsföra
i stället för att aktivera sin produktutveckling från och med i år.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -100 (33) TSEK. Likvida medel per den 30 juni
2022 uppgick till 8 811 (7 657) TSEK.
Antalet aktier
Den 30 juni 2022 uppgick antalet aktier till 15 103 602 (13 186 870). Genomsnittligt antal aktier
under det andra kvartalet 2022 uppgick till 15 096 182.

Jämförelse mellan januari 2022 – juni 2022 och januari 2021 – juni 2021
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för Bolaget under perioden uppgick till 269 (10) TSEK. Bolaget har ännu ej börjat
sälja sin produkt i någon större omfattning varför omsättningen är enligt förväntan.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet under perioden uppgick till -12 910 (-5 745) TSEK, vilket motsvarar minskning med
cirka 56 % procent jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror främst på expansion
på personalsidan samt kommersialisering.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet under perioden uppgick till -11 518 (-8 204) TSEK, kassaflödet för perioden ligger i linje
med Bolagets löpande rörelsekostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11
318 (-6 886) TSEK. Kassaflödet för perioden ligger i linje med Bolagets löpande rörelsekostnader.
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Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 (-1 338) TSEK. Bolaget har börjat
kostnadsföra i stället för att aktivera sin produktutveckling från och med i år.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -200 (0) TSEK. Likvida medel per den 30 juni
2022 uppgick till 8 811 (7 657) TSEK.
Antalet aktier
Den 30 juni 2022 uppgick antalet aktier till 15 103 602 (13 186 870). Genomsnittligt antal aktier för
perioden uppgick till 15 096 182.
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Prostatype Genomics i siffror

Belopp i SEK

2022-04-01
2022-06-30

2021-04-01
2021-06-30

2022-01-01
2022-06-30

2021-01-01
2021-12-31

Rörelsemarginal

neg

neg

neg

neg

Vinstmarginal

neg

neg

neg

neg

-32%

-11%

-20%

neg

81%

85%

85%

89%

Eget kapital

22 961 943

22 503 484

22 961 943

35 905 840

Kassaflöde

-5 615 161

-2 862 498

--11 517 737

44 467 387

Antal aktier, periodens slut

15 103 602

13 186 870

15 103 602

15 088 761

Antal aktier, genomsnitt perioden

15 096 182

13 186 870

15 096 182

14 137 816

Antal aktier med full utspädning, periodens
slut

15 248 632

13 346 741

15 145 458

15 248 632

Resultat per aktie

-0,49

-0,18

-0,49

-1,04

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

-0,48

-0,18

-0,48

-1,02

Antal anställda vid periodens slut, st

4

4

4

6

Utdelning per aktie

-

-

-

-

Avkastning på eget kapital
Soliditet

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
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

2022-04-01

2021-04-01

2022-01-01

2020-01-01

2022-06-30

2021-06-30

2022-06-30

2021-12-31

7 960

5 002

268 720

10 001

-

543 265

-

2 499 641

-

738

-

12 186

7 960

549 005

268 720

2 521 828

Rörelsens kostnader
Produktutveckling inom forskning

-727 653

-232 048

-1 401 100

-1 488 110

Övriga externa kostnader

-3 867 915

-1 013 083

-6 376 765

-8 491 058

Personalkostnader

-2 283 844

-1 632 171

-4 416 141

-7 980 680

-486 277

-22 117

-972 559

-88 483

-14 924

-

-11 938

-21 762

-7 372 652

-2 350 413

-12 909 784

-15 548 265

-

-

-

-

-16 177

-14 090

-34 114

-81 493

Resultat efter finansiella poster

-7 388 829

-2 364 503

-12 943 897

-15 629 758

Resultat före skatt

-7 388 829

-2 364 503

-12 943 897

-15 629 758

Periodens resultat

-7 388 829

-2 364 503

-12 943 897

-15 629 758

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Bolagets balansräkning
(SEK)

2022-06-30

2021-06-30

2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och
liknande arbeten

17 638 042

17 404 902

18 566 363

-

74 351

37 175

17 638 042

17 479 253

18 603 538

-

-

-

Inventarier, verktyg och installationer

7 026

21 157

14 089

Summa materiella anläggningstillgångar

7 026

21 157

14 089

17 645 068

17 500 410

18 617 627

Färdiga varor och handelsvaror

74 240

296 106

107 520

Förskott till leverantörer

74 506

28 578

74 506

148 746

324 684

182 026

Patent
Summa Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm.

Summa omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

396 136

152 823

146 573

1 151 756

535 225

502 980

358 480

296 790

424 429

1 906 372

984 839

1 073 982

8 000 000

-

10 500 000

8 000 000

-

10 500 000

811 439

7 657 265

9 829 175

Summa omsättningstillgångar

10 866 557

8 966 788

21 585 183

SUMMA TILLGÅNGAR

28 511 624

26 467 197

40 202 810

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank
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Bolagets balansräkning
(SEK)

2022-06-30

2021-06-30

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

905 326

791 212

905 326

-

-

-

Fond för utvecklingsutgifter

18 566 363

17 404 902

18 566 363

Summa bundet eget kapital

19 471 689

18 196 114

19 471 689

130 452 900

107 321 774

130 452 900

-114 018 748

-97 227 529

-98 388 990

-12 943 897

-5 786 875

-15 629 758

3 490 254

4 307 370

16 434 152

22 961 943

22 503 484

35 905 841

-

-

-

Övriga skulder till kreditinstitut

866 667

1 066 667

866 667

Summa långfristiga skulder

866 667

1 066 667

866 667

200 000

400 000

400 000

Nyemission under registrering

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Konvertibellån

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

2 510 290

1 191 541

1 174 708

Skatteskulder

141 009

76 827

176 876

Övriga kortfristiga skulder

255 471

92 085

212 175

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 576 244

1 136 594

1 466 544

Summa kortfristiga skulder

4 683 014

2 897 047

3 430 302

28 511 624

26 467 197

40 202 810

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Bolagets kassaflödesanalys

(SEK)

2022-04-01
2022-06-30

2021-04-01
2021-06-30

2022-01-01
2022-06-30

2021-01-01
2021-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

-7 388 829

-2 364 503

-12 943 897

-15 629 758

486 277

22 117

972 559

88 483

-6 902 552

-2 342 386

-11 971 338

-15 541 275

320

30 113

23 280

212 921

-452 334

-265 893

-822 390

125 480

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder

1 839 405

225 600

1 452 711

-875 336

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 515 161

-2 352 566

-11 317 737

-16 078 210

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-

-543 265

-

-2 499 641

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

-

-

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-543 265

0

-2 499 641

Inbetalade teckningsoptioner

-

-

-

-

Netto emissionslikvid inkl brygglån

-

-

-

23 245 239

Erhållna konvertibellån

-

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
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Erhållna lån

-

-

-

33 333

-

-

Amortering av lån

-100 000

-

-200 000

-200 000

Kassaflöde för finansieringsverksamheten

-100 000

33 333

-200 000

23 045 239

Periodens kassaflöde

-5 615 161

-2 862 498

-11 517 737

4 467 387

Likvida medel vid periodens början

14 426 599

10 519 763

20 329 175

15 861 788

8 811 439

7 657 265

8 811 439

20 329 175

Likvida medel vid periodens slut
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Bolagets förändringar i eget kapital

1 januari 2022 – 30 juni 2022
SEK
Vid periodens början

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat
resultat

905 325

18 566 363

130 452 900

-114 018 748

Avsättning fond för
utvecklingsutgifter

-

-

Periodens resultat
Vid periodens slut

-12 943 897
905 325

18 566 363

130 452 900

-126 962 645

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat
resultat

Vid periodens början

791 212

16 066 722

107 321 774

-95 889 349

Nyemission

114 113

1 januari 2021 – 31 december 2021 (rev.)
SEK

24 610 470

Emissionskostnader

-1 479 344

Avsättning fond för
utvecklingsutgifter

2 499 641

-2 499 641

Periodens resultat
Vid periodens slut

-15 629 758
905 325

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 och utveckling av medicintekniska produkter.

I denna rapport benämns Prostatype Genomics AB antingen med sitt fulla namn eller som ”Bolaget”,
alternativt ”Prostatype Genomics”. 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 AIteknik (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.
Covid-19
I jämförelse med det förra räkenskapsåret har effekterna av Covid-19 pandemin avtagit under
kvartalet. Men på vissa marknader fortsätter pandemin att försvåra möjligheterna till att träffa
hälsovårdspersonal.
Närstående transaktioner
Under perioden från och med den 1 januari 2022 till den 30 juni 2022 har utöver vad som anges
nedan inga transaktioner mellan Bolaget och närstående parter förekommit. Bolaget har under
perioden januari 2022 – juni 2022 inhandlat tjänster om 199 750 kr från bolaget SecureAppbox AB
som levererar webbbaserade 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.
Riskfaktorer
För en beskrivning av de väsentligaste marknads- och verksamhetsrelaterade riskerna hänvisas till
den nyligen publicerade Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.
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Övrig information
Datum för publicering av finansiell information
Delårsrapport kvartal 3

2022-11-10

Delårsrapport 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 18 augusti kl 08:00 2022..
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 18 augusti 2022

_____________________
Anders Lundberg
Styrelseordförande

_____________________
Håkan Englund
Styrelseledamot

_____________________
Mattias Prage
Styrelseledamot

_____________________
Karlheinz Schmelig
Styrelseledamot

_____________________
Fredrik Persson
Verkställande direktör

_____________________
Michael Häggman
Styrelseledamot
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