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Vi lämnar nu ytterligare ett händelserikt 
kvartal och går in i 2022 - ett år fyllt med 
nya spännande milstolpar.
Linda Persson, VD NanoEcho”
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Viktiga händelser under 2021
Kvartal 1

• Bolaget har flyttat till nya funktionella lokaler med plats för expansion i centrala 
Lund. 

• Tre nya medarbetare har rekryterats – en senior systemingenjör, en senior 
mjukvaruutvecklare samt en senior clinical affairs. Samtliga tre personer är 
viktiga i NanoEchos bolagsbyggande och fortsatta produktutveckling. 

• Bolaget har anlitat överläkaren och professorn Henrik Thorlacius som medicinsk 
rådgivare. Han säger att ”NanoEcho har potential att fylla det tomrum som 
finns i dagens standardiserande vårdförlopp för rektalcancerpatienter.  
Instrumentet som NanoEcho utvecklar kan förbättra den preoperativa utred-
ningen av patienter med tidig rektalcancer så att många fler patienter kan få 
den mest skonsamma och mest effektiva behandlingen av sin sjukdom”. 

• En extra bolagsstämma hölls och en ny bolagsordning antogs. 

• Optimeringsarbetet av bolagets första system har inletts. 

• En generalrepetition (en dry run) inför den kommande pre-kliniska studien, 
som på grund av covid-restriktioner inte kunnat påbörjas, har genomförts 
framgångsrikt. 

• Under kvartalet har processen mot en marknadsnotering inletts. 

• Arbetet med QMS systemet har påbörjats.  

Kvartal 2

• Etikansökan för klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus godkändes och 
studien kommer ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds  
universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

• NanoEcho landade flera strategiska rekryteringar och stärktes med en Senior 
compliance ingenjör och en hårdvaru-lead ingenjör. 

• Årsstämman i NanoEcho ägde rum den 12 maj 2021. Till följd av covid-19 
genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. 

Finansiell översikt 
Fjärde kvartalet 2021: 1 oktober - 31 december 
• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK

• Resultatet efter skatt uppgick till -4 383 (-4 562) TSEK.

• Resultat per aktie uppgick -0,15 (-0,02) SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 331 (-4 495) TSEK.

Helår 2021: 1 januari - 31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK

• Resultatet efter skatt uppgick till -14 728 (-9 395) TSEK.

• Resultat per aktie uppgick -0,49 (-0,03) SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 643 (-9 328) TSEK.

• Likvida medel uppgick på balansdagen till 27 951 (42 699) TSEK.

Alla press- 
releaser finns på 

nanoecho.se

!

https://nanoecho.se
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Finansiell kalender*
• Årsredovisning 2021 

2022-04-12

• Kvartalsrapport 1 
2022-04-28

• Kvartalsrapport 2  
2022-08-23

• Kvartalsrapport 3  
2022-10-26

• Kvartalsrapport 4 
2023-02-16

Händelser efter periodens slut
• Som ett led i utvecklingen av bolaget har NanoEcho rekryterat Kristina  

Hallström som Kommunikations- och Marknadschef. Kristna kommer att ingå 
i ledningsgruppen. 

• NanoEcho landade ytterligare en strategisk rekrytering och rekryterade en 
quality assurance och regulatory affairs (QA/RA) manager. 

• NanoEcho fick klartecken att påbörja kliniska studier på utopererad rektal- 
cancervävnad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt vid Skånes 
universitetssjukhus i Malmö. Första patienten rekryterades vid Sahlgrenska 
universitetsjukhuset. 

• Den kliniska studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset inleddes och  
NanoEchos metod magnetomotoriskt ultraljud tillämpades för första gången 
enligt vår vetskap, på mänsklig vävnad. 

Kvartal 3

• Grundpatentet för NanoEchos metod har beviljats i Japan, Europa och 
Sydkorea. Grundpatentet är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent 
av den globala rektalcancermarknaden. Patentet skyddar den unika kom- 
binationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera 
magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en 
handhållen prob. 

Kvartal 4

• NanoEcho har i samarbete med RISE och Lunds universitet beviljats bidrag 
från Vinnova om närmare 500 000 kr. Det gemensamma projektet, som 
avser att karakterisera nanopartiklars rörelse under inverkan av ett magnetfält, 
är värdefullt för att kunna utvärdera potentiella framtida medicinska applika-
tioner.

• Vid en extra bolagsstämma beslutades om ändring av bolagsordningen och 
sammanläggning av aktier.

• NanoEcho välkomnade nya aktieägare sedan en av bolagets tidigare huvud-
ägare, har avyttrat hela sitt innehav i bolaget. Aktierna har i huvudsak förvärvats 
av långsiktiga investerare och stiftelser. 

*Alla finansiella rapporter publiceras på NanoEchos hemsida: www.nanoecho.se

https://nanoecho.se/investerare/#rapporter
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VD-ord
Vi lämnar nu ytterligare ett händelse-
rikt kvartal och går in i 2022 - ett år 
fyllt av nya spännande milstolpar.

Under det fjärde kvartalet har en stor 
del av vårt arbete kretsat kring produkt- 
utveckling och vår pågående kliniska 
utvecklingsstudie på utopererad rektal- 
cancervävnad . Vi analyserar fortlöpande 
insamlad data och resultatet ger oss 
en direkt återkoppling till det systemet 
vi avser att kommersialisera. Vi har 
kontinuerligt värdefulla dialoger med 
potentiella slutanvändare, exempelvis 
kirurger, vilket ger oss viktig input till 
den framtida designen av vårt system 
och vår produkt. 

I november fick vi det glädjande 
beskedet att NanoEcho i samarbete 
med RISE och Lunds universitet, för ett 
gemensamt projekt, beviljades bidrag 
från Vinnova om närmare 500 000 kr. 
Projekt, som beviljats bidrag, avser att 
karakterisera nanopartiklars rörelse under 
inverkan av ett magnetfält, vilket är 
värdefullt för att kunna utvärdera poten-
tiella framtida medicinska applikationer. 

Vi har såklart fortfarande fullt fokus på 
produktutvecklingen av NanoEchos 
första medicinska applikation, rektal-
cancer.

Under det fjärde kvartalet 2021 har 
NanoEcho även välkomnat nya aktie- 
ägare då en av Bolagets tidigare huvud- 
ägare avyttrat sitt innehav. Jag har 
deltagit i processen genom ett flertal 
nationella och internationella presenta- 
tioner för potentiella investerare och har 
därutöver varit tillgänglig för diskussioner 
och frågor. De investerare jag presenterat  
bolaget för upplever jag har visat ett 
stort intresse för NanoEcho och styrkan 
i vår teknik och den framtida produkten, 
vilket varit mycket inspirerande.

I november beslutade styrelsen om att 
genomföra en omvänd aktiesplit – 1:10 
och ändring av bolagsordningen. Spliten 
innebar att tio aktier slogs samman 
till en. Syftet är att underlätta och öka 

handel med aktien samt öka dess 
attraktivitet för potentiella institutionella 
investerare vid en framtida marknads-
notering. 

Under 2021 flyttade vi tydligt fram vår 
position från ett forskningsbolag, till att 
idag vara ett produktutvecklingsbolag. 
Med flera tydliga milstolpar framför 
oss kommer 2022 att vara minst lika 
händelserikt som det gånga året.  
Tillsammans med mina skickliga med-
arbetare arbetar vi med fullt fokus på 
att i framtiden bli en del av det standard- 
iserade vårdförloppet för rektalcancer. 
Jag är övertygad om att vi kommer att 
nå framgång.  
 
Lund i februari 2022 
 

Linda Persson  
VD för NanoEcho 

Tillsammans med mina skickliga 
medarbetare arbetar vi med 

fullt fokus på att i framtiden bli 
en del av det standardiserade 

vårdförloppet för rektalcancer. 
Linda Persson, VD NanoEcho

”
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Omsättning, resultat,  
kassaflöde, personal 
 

Omsättning och resultat fjärde kvartalet 2021
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2021 uppgick till 0 (0) TSEK. 

Rörelsens kostnader inklusive investeringar för fjärde kvartalet uppgick till 5 051 
(5 406) TSEK. Externa kostnader har minskat under kvartalet jämfört med mot- 
svarande period föregående år och uppgick till 1 818 (2 322) TSEK.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -4 462 (-4 561) Antalet anställda 
har ökat jämfört med motsvarande period föregående år från 5 till 10 anställda. 
Totala personalkostnaderna för perioden uppgick till 2 812 (1 429) TSEK. 

Resultatet efter skatt uppgick till -4 383 (-4 562) TSEK. 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet 
under fjärde kvartalet uppgick till - 4 331 (-4 495) TSEK. 

Periodens kassaflöde uppgick till - 3 719 (29 534) TSEK. I föregående års siffror 
inkluderade en nyemission på 33 930 TSEK.

Omsättning och resultat helår 2021 
Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 0 (0) TSEK. 

Rörelsens kostnader inklusive investeringar för helåret uppgick till 15 974 (10 083) 
TSEK. Ökning förklaras av antalet anställda har ökat jämfört med motsvarande 
period föregående år från 5 till 10 anställda. Totala personalkostnaderna för 
perioden uppgick till 7 478 (2 559) TSEK. Ökningen förklaras också med externa 
kostnader, främst konsulter som är relaterat till utveckling av produkten samt 
uppbyggnad av framtida organisation. Totala externa kostnader uppgick till 7 463 
(6 003) TSEK.

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -14 805 (-9 394) TSEK och resultatet efter 
skatt uppgick till -14 728 (-9 395) TSEK. 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet 
under helåret uppgick till - 14 643 (-9 328). 

Periodens kassaflöde uppgick till - 14 748 (42 656) TSEK. Det positiva kassaflödet 
motsvarande period föregående år förklaras med nyemission om totalt 51 488 TSEK.

Personal

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 10(5) varav 4 (3) kvinnor.
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Investeringar, likviditet och  
finansiell ställning
Bokförda investeringar i patentportföljen uppgick till 1 698 (1 065) TSEK och avser 
investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 27 951 (42 699) TSEK. 

Eget kapital uppgick till 28 104 (42 832) TSEK.

Soliditeten var 92 (96) procent.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna kvartalsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). 

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna rapport avser tusental svenska 
kronor och miljontal svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror 
med motsvarande period föregående år.

Närståendetransaktioner 
Utöver sedvanligt styrelsearvode har konsultarvode, prissatt på marknadsmässiga 
villkor, utbetalats till styrelseledamot Johannes Swartling på 0 SEK (9 000 SEK) 
under fjärde kvartalet och helår 42 500 SEK (98 500 SEK) och styrelseledamot 
Tomas Jansson på 35 000 SEK (0 SEK) under fjärde kvartalet och helår 35 000 
sek (0 SEK). 

Konsultarvode, prissatt på marknadsmässiga villkor, har utbetalats till Cardeon på 
135 907 SEK (62 273 SEK) under fjärde kvartalet och helår 573 700 SEK (154 625 
SEK). Cardeon var under 2021 störst ägare.

Revisorernas granskning
Denna kvartalsrapport har inte granskats av Bolagets revisorer.
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NanoEcho
Högupplösta bilder av lymfkörtlar för förbättrad diagnostik
NanoEcho avser adressera ett tomrum inom dagens vård för rektal-
cancer. Idag finns det brister i befintliga metoder, i den preoperativa 
utredningen, för att upptäcka cancerspridning till närliggande lymfkörtlar 
– en viktig markör på hur långt gången cancern är. En stor del av 
patienter som diagnostiseras med tidig rektalcancer rekommenderas att 
genomgå ett stort komplikationsfyllt kirurgiskt ingrepp  ofta i kombi-
nation med strålbehandling. Operationen resulterar, i de flesta fall, i 
stomipåse, läckage, infektioner med mera, vilket innebär att livs- 
kvaliteten påverkas radikalt. Det har visat sig att många patienter  
genomgår onödigt stora operationer. Detta avser vi att ändra på!

Vision 
NanoEchos vision är att vårt diagnostiserande 
system ska komplettera MR-avbildning och vår 
ambition är att i framtiden vara en del av det 
standardiserade vårdförloppet för rektalcancer-
patienter. Bolagets unika metod avser erbjuda 
en säkrare och mer tillförlitlig kartläggning 
av närliggande lymfkörtlar med metastaser. 
Genom att fastställa om cancern spridit sig till 
närliggande lymfkörtlar får läkarteamet  
möjligheten att erbjuda bättre individ- 
anpassad cancerbehandling för patienten.
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De tio största ägarna
per den 2021-12-31

Ägare Innehav Röster i %

Ålandsbanken i ägares ställe 5 127 500 17,06

Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 089 071 10,28

Quiq Distribution Holding AB 1 666 667 5,54

MK Capital Invest AB 1 429 345 4,75

Virtway Invest AB 1 155 207 3,84

Masoud Khayyami 1 123 839 3,74

Tomas Jansson 999 614 3,33

Cloudo AB 782 366 2,60

Kogai Invest AB 590 000 1,96

Maxistans AB 550 000 1,83

Övriga aktieägare 13 549 524 45,07

Totalt 30 063 133 100,0
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Resultaträkning i sammandrag

2021 2020 2021 2020

okt-dec okt-dec Helår Helår 

Nettoomsättning 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 322 1 325 1

322 1 325 1

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -98 -741 -99 -762

Övriga externa kostnader -1 818 -2 322 -7 463 -6 003

Personalkostnader -2 812 -1 429 -7 478 -2 559

Av/nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -52 -67 -85 -67

Övriga rörelsekostnader -5 -3 -5 -4

-4 784 -4 562 -15 130 -9 395

Rörelseresultat -4 462 -4 561 -14 805 -9 394

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 79 0 79 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -1 -3 -1

Summa resultat från finansiella poster 79 -1 77 -1

Resultat efter finansiella poster -4 383 -4 562 -14 728 -9 395

Bokslutsdispositioner 0 0

Skatt 0 0

Resultat efter skatt -4 383 -4 562 -14 728 -9 395

Resultat per aktie, SEK -0,15 -0,02 -0,49 -0,03

Antal aktier* 30 063 133 300 631 327 30 063 133 300 631 327

*Omvänd split 1:10 genomfördes i december 2021. 
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Balansräkning i sammandrag

Balansräkning (TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent 1 698 1 065

Summa immateriella anläggningstillgångar 1 698 1 065

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg 396 270

Summa materiella anläggningstillgångar 396 270

Summa anläggningstillgångar 2 094 1 335

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 212 0

Övriga fordringar 306 454

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 7

Summa kortfristiga fordringar 539 461

Kassa och bank

Kassa och bank 27 951 42 699

Summa omsättningstillgångar 28 490 43 160

Summa tillgångar 30 585 44 495



12  •  NanoEcho    •    Bokslutskommuniké  

Balansräkning i sammandrag

Balansräkning (TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 503 1 503

Fond för utvecklingsutgifter 1 698 1 066

Summa bundet eget kapital 3 201 2 569

Fritt eget kapital

Överkursfond 51 234 51 234

Balanserad vinst eller förlust -11 603 -1 576

Periodens / Årets resultat -14 728 -9 395

Summa fritt eget kapital 24 903 40 263

Summa eget kapital 28 104 42 832

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 957 422

Skatteskulder 13 16

Övriga skulder 517 126

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 993 1 099

Summa kortfristiga skulder 2 481 1 663

Summa eget kapital och skulder 30 585 44 495
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2021 2020 2021 2020

Kassaflödesanalys (TSEK) okt-dec okt-dec Helår Helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 331 -4 495 -14 643 -9 328

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten efter förändringar i 
rörelsekapitalet

-3 452 -3 713 -13 904 -8 143

Kassaflöde från investeringsverksamheten -267 -683 -844 -689

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 33 930 0 51 488

Periodens kassaflöde -3 719 29 534 -14 748 42 656

Likvida medel vid periodens ingång 31 670 13 165 42 699 43

Likvida medel vid periodens utgång 27 951 42 699 27 951 42 699

Kassaflödesanalys i sammandrag
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Nyckeltal (TSEK om 
inget annat anges)

2021
okt-dec

2020
okt-dec

2021
Helår

2020
Helår

Nettoomsättning 0 0 0 0

Rörelseresultat -4 462 -4 561 -14 805 -9 394

Resultat efter skatt -4 383 -4 562 -14 728 -9 395

Kassaflöde efter förändringar i 
rörelsekapitalet

-3 452 -3 713 -13 904 -8 143

Likvida medel 27 951 42 699 27 951 42 699

Eget kapital 28 104 42 832 28 104 42 832

Balansomslutning 30 585 44 495 30 585 44 495

Resultat per aktie,SEK* -0,15 -0,02 -0,49 -0,03

Kassaflöde per aktie, SEK* -0,11 -0,01 -0,46 -0,03

Antal aktier** 30 063 133 300 631 327 30 063 133 300 631 327

Soliditet, %* 92% 96% 92% 96%

Eget kapital per aktie, SEK* 0,93 0,14 0,93 0,14

Medelantal anställda 10 5 10 5

Nyckeltal

*Nyckeltalsdefinitioner   
Resultat per aktie = Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden   
Kassaflöde per aktie = Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden dividerat med    
genomsnittligt antal aktier under perioden.   
Soliditet = Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen.   
Eget kapital per aktie = Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen.

** Omvänd split 1:10 genomfördes i december 2021.    
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Eget kapital

Förändring av Eget Kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa

(TSEK)
Aktie- 
kapital

Fond för 
utvecklings- 

utgifter
Överkurs- 

fond
Balanserat 

resultat
Periodens 

resultat
Eget 

 kapital

Eget kapital 2021-01-01 1 503 1 066 51 234 -1 576 -9 395 42 832

Balanseras i ny räkning -9 395 9 395 0

Fond för utvecklingsutgifter 632 -632 0

Periodens resultat -14 728 -14 728

Eget kapital 2021-12-31 1 503 1 698 51 234 -11 603 -14 728 28 104

Förändring av Eget Kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa

(TSEK)
Aktie- 
kapital

Fond för 
utvecklings- 

utgifter
Överkurs- 

fond
Balanserat 

resultat
Periodens 

resultat
Eget 

kapital

Eget kapital 2020-01-01 1 100 713 150 -802 -421 740

Balanseras i ny räkning -421 421 0

Fond för utvecklingsutgifter 353 -353 0

Nyemission 403 51 282 51 685

Emissionskostnader -198 -198

Årets resultat -9 395 -9 395

Eget kapital 2020-12-31 1 503 1 066 51 234 -1 576 -9 395 42 832
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046- 16 20 75  •  Gasverksgatan 1, 222 29 Lund • www.NanoEcho.se •  ir@nanoecho.se

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
denna kvartalsrapport ger en rättvisande översikt 
av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
företaget står inför. 

Lund den 16 februari 2022
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Stefan Andersson-Engels    Linda Persson
Styrelseordförande      Verkställande direktör
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