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VD-ORD 
 
”Under 2019 har AroCell transformerats från ett forskningsinriktat företag till ett kommersiellt 
inriktat företag. Förändring påbörjades vid årsskiftet och märks nu inom all vår verksamhet. 
Samtidigt finns det mycket kvar att arbeta på och vi fortsätter att hela tiden bli lite bättre i allt 
vi gör. Men när jag ser tillbaka på detta år så kan jag konstatera att AroCell 
står sig mycket starkare nu än för ett år sedan, och det på samtliga fronter. Jag sa när jag 
började för ett år sedan att vi skulle förbättra kommunikationen till marknaden, öka 
försäljningen och bygga värde för bolaget. Vi har på samtliga 
av dessa punkter kommit en god bit på väg. Främst genom att flera kliniska studier har 
påbörjats, fler distributörer har kontrakterats och att vi har deltagit på en rad olika 
konferenser och möten där vi fått möjlighet att presentera AroCell och vår AroCell TK 210 
ELISA.” 
 
Michael Brobjer, VD 
 
 
Sammanfattning av perioden 1 oktober till 31 december 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 120 (0) KSEK 

• Förlust före finansiella poster uppgick till -6 034 (-5 462) KSEK 

• Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -4 998 (-4 854) KSEK 

• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,14) SEK 

• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13 631 (29 734) KSEK 

*Kassaflödet från den löpande verksamheten samt förändring av rörelsekapital 

 
Sammanfattning av perioden 1 januari till 31 december 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 443 (782) KSEK 

• Förlust före finansiella poster uppgick till -20 736 (-20 757) KSEK 

• Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -16 103 (12 485) KSEK 

• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,53 (-0,59) SEK 

• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13 631 (29 734) KSEK 

*Kassaflödet från den löpande verksamheten samt förändring av rörelsekapital 
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Väsentliga händelser under perioden 1 oktober till 31 december 

• AroCell genomförde ett pre-submission möte med FDA inför ett godkännande av 

produkten AroCell TK 210 ELISA. Processen för ett FDA godkännande diskuterades 

och definierades. Syftet med mötet var att säkerställa en gemensam syn på den 

dokumentation som krävs för ansökan. 

• AroCell genomförde nyemissioner om totalt cirka 54,4 MSEK fördelat på en riktad 

nyemission om cirka 15 MSEK samt en till 100 procent garanterad 

företrädesemission om cirka 39,4 MSEK. Cirka 55 procent av företrädesemissionen, 

tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därtill tecknades 

utan stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 5 procent av emissionen. 

Emissionerna skall finansiera arbetet med att erhålla FDA-godkännande av AroCell 

TK 210 ELISA i USA och där tillhörande aktiviteter. 

• AroCell inledde ett samarbete med Tammerfors Universitetssjukhus för att utvärdera 

Tymidinkinas 1 (TK1) som en prognostisk biomarkör för patienter med spridd 

prostatacancer. 

 

Väsentliga händelser efter perioden 
 

• AroCell AB fick patent nr 105980407 godkänt av China National Intellectual Property 
Administration (CNIPA) med titeln "Monoclonal anti-TK1 antibodies". Patentet avser 
AroCells egenutvecklade monoklonala antikroppar för bestämning av Tymidinkinas 
1 koncentrationen i serumprover 
 

• AroCell fick ett patent nr 10.551.385 rörande metoden för att fastställa sannolikheten 
för canceråterfall beviljat av det amerikanska patentverket 

 
• Cecilia Ahlin anställdes som Chief Medical Officer och kommer i sin roll leda och 

utveckla AroCells kliniska strategi med fokus på att få mer klinisk evidens för 
användandet av TK1 som biomarkör i cancerbehandling. 

 
• AroCell lämnade in en patentansökan rörande användningen av AroCell TK 210 

ELISA för mätning av Tymidinkinas 1 (TK1) för att möjliggöra mer exakta prognoser 
hos prostatacancerpatienter. Patentet bygger på forskning utfört tillsammans med 
Tammerfors Universitetet. 

 
• AroCell inledde ett samarbete med Universitetssjukhuset i Pisa för att utvärdera 

AroCell TK 210 ELISA för mätning av Tymidinkinas 1 (TK1) som en prognostisk 
biomarkör hos patienter med levercancer. Syftet med studien är att fastställa det 
prognostiska värdet av TK1 i kombination med avbildningstekniker för att förbättra 
prognoser och övervakning hos patienter med levercancer. 
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• AroCell har lämnat in och fått godkänt ett abstrakt för posterpresentation på 
American Association of Cancer Research 2020 (AACR 2020) som hålls 24 - 29 
april i San Diego, Kalifornien, USA. 

 
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019 (Länk) 

 
 

För ytterligare information: 

Michael Brobjer, VD 

Telefon: +46(0)18 50 30 20 

E-post: michael.brobjer@arocell.com 

 
Denna information är sådan information som AroCell är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2020-02-21 08:00 CET. 

 
Kort om AroCell 

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja 

behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade 

metoder för att mäta proteinkoncentrationen av Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210 ELISA-testet 

ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och 

prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. 

AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: 

Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90. 

För mer information, se www.arocell.com 

 

https://arocell.com/wp-content/uploads/2020/02/AroCell-bokslutskommunike-2019.pdf
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