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Året i korthet
Första kvartalet 

Beslut om avtalsmässig kvittningsemission till TTP. Den 19 
februari beslutade styrelsen om nyemission av aktier i en-
lighet med bemyndigande från bolagsstämman i maj 2019. 
Bolaget har som tidigare meddelats åtagit sig att emittera 
aktier till The Technology Partnership (TTP), vilka därmed 
kvittas mot fordran. Detta är även skälet till avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt. 

Coronavirus försenar avslut av pågående utvecklingsfas. 
Coronavirusets spridning ledde till tillfälliga nedstängningar 
av fabriker i Kina vilket påverkat Prolight genom försenade 
leveranser av instrumentdelar. Även testningen av syste-
men blev försenad och bolaget fick göra ett avsteg från den 
tidigare kommunicerade planen gällande inledningen av fas 
3. Vidare påverkades en del personer knutna till Prolights 
projekt i Storbritannien av landets restriktioner för att mins-
ka smittspridningen. 

Andra kvartalet 

Prolight Diagnostics ansökte om ett patent avseende en 
innovativ lösning för direkt användning av provtagningsrö-
ret i den automatiserade processen. 

Spridningen av covid-19 orsakade försenat avslut av fas 2. 

Vid årsstämman den 20 maj beslutades om omval av sty-
relseledamöterna Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami 
och Maria Holmlund samt nyval av styrelseledamot Ulf Bla-

din. Masoud Khayyami valdes till ny styrelseordförande. 

Maria Holmlund avslutade sitt uppdrag som VD för att gå i 
pension. Ulf Bladin, sedan tidigare styrelsemedlem, presen-
terades som ny VD den 26 juni. 

Två riktade avtalsmässiga kvittningsemissioner mot for-
dran till samarbetspartnern TTP genomfördes. 

Tredje kvartalet 

En riktad kontant nyemission om 20 900 000 stamaktier 
har genomförts framgångsrikt och bolaget har därigenom 
tillförts cirka 55 mkr före avdrag för emissionskostnader. 

Fas 2 av bolagets produktutveckling av instrument och 
testkort har avslutats med positiva resultat. 

Två riktade avtalsmässiga kvittningsemissioner har ge-
nomförts mot fordran till samarbetspartnern TTP. 

Fjärde kvartalet 

Bolaget inledde dialog med flera industripartners angåen-
de bolagets POC (Point of Care) plattform. Potentiella in-
dustripartners positiva återkoppling ger en stark signal att 
utveckla fler biomarkörer, förutom högkänsligt troponin, för 
att kunna testa fler markörer samtidigt, så kallad multiplex. 

Väsentliga händelser efter räkneskapets utgång

Det finns inga händelser att rapportera.

Årsstämma 2021 
Prolight Diagnostics årsstämma 2021 kommer att hållas onsdagen den 5 maj. Årsstämman skall på grund av covid-19 
genomföras genom poströstning. Det hålls ingen fysisk stämma utan rösterna sammanställs och redovisas i stämmo- 
protokollet. 

För rätt att deltaga och mer information hänvisas till kallelsen på www.prolightdiagnostics.com. Protokollet från års- 
stämman kommer att finns tillgängligt på www.prolightdiagnostics.com. 

Finansiell kalender

Årsstämma,
Kvartalsrapport Q1

Halvårsrapport 
Q2

Kvartalsrapport
 Q3

Bokslutskommuniké

31 
augusti

5 
maj

23 
november

22 
februari

2022
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VD:s kommentar

Under 2020 har vi framgångsrikt ut-
vecklat POCT systemet med den första 
biomarkören, högkänsligt troponin, vil-
ket också gav upphov till att ytterligare 
två patentansökningar kunde lämnas 
in. Tack vare vår nya innovativa pro-
cess kan blodprovstagningsröret nu 
integreras direkt i den automatiserade 
processen. Därmed kan arbetsflödet 
förenklas och flera manuella handha-
vandesteg såsom pipettering, centri-
fugering och spädning kan elimineras. 
Under året har vi även säkerställt en 
lyckad riktad nyemission som tillförde 
bolaget cirka 55 MSEK före emissions-
kostnader. 

Vid halvårsskiftet tog jag över VD-rol-
len efter Maria Holmlund. Det har va-
rit en spännande tid där jag först och 
främst har satt mig in i företaget och 
säkerställt kapitalanskaffning för fort-
satt produktutveckling. Dessutom har 
fokus legat på det tredje utvecklings-
steget, vidareutveckling av instrument 
och testkort samt att identifiera och 
kontakta potentiella industriella part-
ners för att berätta om vår innovativa 
teknologi. 

Under slutet av fjärde kvartalet har vi 

inlett flera dialoger angående bolagets 
POCT plattform. Det är mycket gläd-
jande att responsen varit positiv från 
så många av dessa möjliga industri-
partners. Samtidigt har det uttryckts 
önskemål om att inkludera fler bio-
markörer, förutom högkänsligt tropo-
nin och att kunna testa fler markörer 
samtidigt sk multiplex. 

Denna positiva återkoppling har gett 
bolaget en stark signal att utveckla fler 
biomarkörer än högkänsligt troponin 
på bolagets plattform. För att lyckas 
integrera alla individuella funktioner 
och vidareutveckla det existerande 
POCT systemet med fler biomarkörer 
och multiplex kommer det att krävas 
planering, ytterligare resurser och in-
vesteringar, detta tillsammans med 
potentiella industripartners. 

Bolagets fokusområden framöver är 
för det första att tillsammans med 
potentiella industripartners utreda 
vilka ytterligare biomarkörer som ska 
utvecklas för vår plattform och vad 
som krävs för att kunna starta denna 
process. För det andra ska styrelsen 
tillsammans med TTP (The Technolo-
gy Partnership) slutföra utvärderingen 

av hur mycket kapital, resurser och tid 
som kommer att krävas för att på en 
och samma plattform kunna starta 
det tredje utvecklingssteget med hög-
känsligt troponin och även inkludera 
fler biomarkörer och multiplex. Samti-
digt vill vi säkerställa att alla funktiona-
liteter byggs ihop så att instrumentet 
blir lättarbetat och kostnadseffektivt 
för användaren. För det tredje att slut-
föra marknadsanalysen för att styrel-
sen ska kunna ta fram bästa vägen för 
bolaget. Sist men inte minst har bola-
get förstärkts med en IR/PR funktion 
som ett led i att förbättra vår externa 
kommunikation och närvaro på socia-
la medier. 

Jag ser fram emot 2021 där vi fortsät-
ter bygga värde för att bolagets POCT 
system ska bli så attraktivt som möj-
ligt för framtida samarbetspartner och 
köpare. 

Lund den 13 april 2021 

Ulf Bladin, Verkställande direktör  
Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics utvecklar tillsam-
mans med teknologipartners innova-
tiva, flexibla, patientnära testsystem, 
Point Of Care Testing (POCT) som 
är baserad på patenterad teknologi. 
POCT utförs utanför det traditionella 
sjukhuslaboratoriet med små mobila 
instrument. Detta kan göras på ex-
empelvis vårdcentraler, äldreboende, 
akutmottagningar och intensivvårds-
avdelningar som därmed möjliggör 
testning nära patienten och med snab-
ba provsvar. 

Vårt POCT system består av högtek-
nologiskt utvecklade testkort, förpre-
parerade med reagens för den biomar-
kör som testet avser att mäta och dels 
av ett innovativt flyttbart bordsinstru-
ment som analyserar och läser av res-
pektive testkort. Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics



5 

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära 
testsystem, Point of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad tekno-
logi. POCT utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila 
instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och in-
tensivvårdsavdelningar.

Genom POCT kan vårdgivare ställa snabb diagnos och fokusera på att imple-
mentera rätt behandling istället för att lägga kritisk tid på att vänta på testresultat 
från laboratorium. Tekniken möjliggör patientnära testning och snabba provsvar.

Ambitionen är att provsvaren ska vara tillgängliga för läkare inom 10 minuter. 
Detta innebär att rätt behandling snabbt kan implementeras. Patienter som be-
höver snabb och akut vård kan prioriteras i ett tidigt skede. Detta skapar ett bätt-
re patientflöde.

Utifrån analysen kan läkaren snabbt bedöma om en patient, som kanske be-
finner sig på en vårdcentral eller akutmottagning, ett äldreboende eller på en 
intensivvårdsavdelning, har fått exempelvis en hjärtinfarkt eller ej. Genom att 
provtagning och analys sker nära patienten kan sjukvårdens resurser rädda liv 
när de prioriteras till rätt patient.

Inledningsvis har Prolight Diagnostics fokuserat på biomarkören högkänsligt 
troponin. En biomarkör för att avgöra om en patient drabbats av hjärtinfarkt. 
Under inledande diskussioner med potentiella industripartners har det framkom-
mit önskemål om att inkludera flera biomarkörer, förutom högkänsligt troponin, 
för att kunna testa flera markörer samtidigt så kallad multiplex. För att lyckas 
integrera alla individuella funktioner och vidareutveckla det existerande POCT 
systemet med fler biomarkörer och multiplex kommer det att krävas planering, 
ytterligare resurser och investeringar, detta tillsammans med potentiella indu-
stripartners.

Prolight Diagnostics 
Patenterad teknologi för snabba diagnoser  

Strategi
Vi utvecklar ett nytt, flexibelt POCT system med sjukhuslabprecision för att läkare snabbt och säkert ska kunna ställa kor-
rekt diagnos och erbjuda adekvat behandling redan när patienten undersöks på exempelvis en vårdcentral, äldreboende 
eller akutmottagning.

Inledningsvis har vi fokuserat på biomarkören högkänsligt troponin som ställer höga precisionskrav och som har mycket 
stor global försäljningspotential. Vi vill även vara lyhörda för att utvärdera önskemål från marknaden att inkludera flera 
biomarkörer på vår plattform om de är strategiskt och ekonomiskt gynnsamma alternativ.
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Vårt POCT system ska bidra till att  
sjukvården ska kunna ställa snabba och 

säkra diagnoser och kunna erbjuda  
effektiv vård till rätt patienter. 

Vi vill erbjuda vår plattform till företag 
med globala försäljningsorganisationer 

som adresserar relevanta POCT  
segment.

Vision
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Patentportfölj
Bolaget har en stark patentportfölj bestående av fyra registrerade patent, två i USA, 
ett i EU och ett i Sverige. 

Under Bolagets andra utvecklingssteg har väsentliga framsteg gjorts som givit 
upphov till att ytterligare fyra patentansökningar lämnats in, varav det senaste un-
der 2020.

Marknad
Den globala marknaden för POCT fortsätter att växa. POCT-området som helhet 
omsatte 19,3 miljarder USD under 2018 och beräknas öka till 25,5 miljarder USD 
2023.1 Den globala marknaden för hjärtmarkörer uppgick till 6,3 miljarder USD un-
der 2017 och beräknas öka till 9,9 miljarder USD 2022.2

Marknaden för troponin uppgick till 2,3 miljarder USD under 2017 och beräknas öka 
till 3,6 miljarder USD 2022. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt med 8,9 
procent, vilket är en av de högsta tillväxtsiffrorna på den globala POCT-marknaden.2

Globala marknadsvärden och förväntad genomsnittlig tillväxt 

20232018 20222017 20222017

19,3 25,5 6,3 9,9 2,3 3,6

8,9%
Förväntad tillväxttakt

9,5%
Förväntad tillväxttakt

5,7%
Förväntad tillväxttakt

POCT, mdr USD1 Bio-hjärtmarkörer, mdr USD2 Troponin, mdr USD2

1 Point of Care Diagnostics: Technologies and Global Markets, BCC Research, Augusti 2019. 
2 Cardiac Biomarkers: Technologies and Global Markets, BCC Research, August 2019. 
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Förvaltningsberättelse 

Övergripande verksamhetsbeskrivning 
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartnern The Tech-
nology Partnership (TTP), patientnära testsystem baserat på patenterade tekno-
logier, för användning vid s k Point of Care testning (POCT). POCT utförs utanför 
det traditionella sjukhuslaboratoriet. Små mobila instrument möjliggör testning 
nära patienten och ger snabba provsvar. Prolight Diagnostics avser att som för-
sta analys utveckla högkänsligt troponin för att diagnosticera och/eller utesluta 
hjärtinfarkt. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diag-
nosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter 
som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight Diagnostics har under en tioårs- 
period arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. 
Försäljningsvärdet inom området POCT uppgick 2018 till 19,3 miljarder USD och 
beräknas öka till 25,5 miljarder USD 2023.1 

Företaget har sitt säte i Lund. 

Prolight Diagnostics under 2020 
Under tiden för produktutveckling saknar Prolight Diagnostics försäljning och 
nettoomsättning, detta var fallet även under 2019. Årets övriga intäkter uppgick 
till 824 557 kr (162 711) och bestod huvudsakligen av intäktsdelning från mark-
nadsplatsen och valutakursvinster. 

Kostnader och resultat 

Prolights Diagnostics totala kostnader under 2020 uppgick till 5 005 885 kr  
(4 528 242) och bestod främst av kostnader kopplade till utvecklingen av bola-
gets produkter och personalkostnader. Finansnettot var -118 547 kr (233 543) 
och består föregående år av återföringar av nedskrivningar samt resultat från 
kortfristiga placeringar. Resultatet för året var -4 300 438 kr (-4 131 988). 

Finansiering och kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 516 657 kr  
(-4 295 038). Skillnaden mot 2019 består främst av att Prolight Diagnostics un-
der 2020 hade en ökning av rörelsekapitalet med 2 280 724 kr på grund av mins-
kade rörelseskulder och ökade fordringar. Prolight Diagnostics kassaflöde från 
investeringsverksamheten uppgick till -14 516 940 kr (-24 055 249) och består 
huvudsakligen av aktiverade utvecklingsutgifter kopplade till bolagets produk-
tutveckling. Under 2020 har 56 705 892 kr (22 871 972) tillförts bolaget via emis-
sion. Det totala kassaflödet för året var 35 672 295 kr (-5 478 315) och likvida 
medel per den 31 december 2020 var 51 126 680 kr (15 454 385). 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital uppgick per den 31 december 2020 till 153 164 610 kr (100 759 156) 
och soliditeten var 99 procent (97). 

Kortfristiga skulder uppgick till 1 181 459 kr (3 214 658), bolaget saknar lång-
fristiga skulder. De totala tillgångarna uppgick per den 31 december 2020 till  
154 346 069 kr (103 973 814) och består främst av immateriella anläggningstill-
gångar som vid årets slut uppgick till 102 833 221 kr (88 316 281).

1 Point of Care Diagnostics: Technologies and Global Markets, BCC Research, Augusti 2019. 



9 

Väsentliga händelser under Q1
Beslut om avtalsmässig kvittningsemission till TTP. Den 19 februari beslutade 
styrelsen om nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från bolags-
stämman i maj 2019. Bolaget har som tidigare meddelats åtagit sig att emittera 
aktier till The Technology Partnership (TTP), vilka därmed kvittas mot fordran. 
Detta är även skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Coronavirus försenar avslut av pågående utvecklingsfas. Coronavirusets sprid-
ning ledde till tillfälliga nedstängningar av fabriker i Kina vilket påverkat Prolight  
Diagnostics genom försenade leveranser av instrumentdelar. Även testningen 
av systemen blev försenad och bolaget fick göra ett avsteg från den tidigare 
kommunicerade planen gällande inledningen av fas 3. Vidare påverkades en del 
personer knutna till Prolight Diagnostics projekt i Storbritannien av landets res-
triktioner för att minska smittspridningen. 

Väsentliga händelser under Q2
Prolight Diagnostics ansökte om ett patent avseende en innovativ lösning för 
direkt användning av provtagningsröret i den automatiserade processen. 

Spridningen av covid-19 orsakade försenat avslut av fas 2. 

Vid årsstämman den 20 maj beslutades om omval av styrelseledamöterna  
Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami och Maria Holmlund samt nyval av styrel-
seledamot Ulf Bladin. Masoud Khayyami valdes till ny styrelseordförande. 

Maria Holmlund avslutade sitt uppdrag som VD för att gå i pension. Ulf Bladin, 
sedan tidigare styrelsemedlem, presenterades som ny VD den 26 juni. 

Två riktade avtalsmässiga kvittningsemissioner mot fordran till samarbetspart-
nern TTP genomfördes. 

Väsentliga händelser under Q3
En riktad kontant nyemission om 20 900 000 stamaktier har genomförts fram-
gångsrikt och bolaget har därigenom tillförts cirka 55 mkr före avdrag för emis-
sionskostnader. 

Fas 2 av bolagets produktutveckling av instrument och testkort har avslutats 
med positiva resultat. 

Två riktade avtalsmässiga kvittningsemissioner har genomförts mot fordran till 
samarbetspartnern TTP. 

Väsentliga händelser under Q4
Bolaget inledde dialog med flera industripartners angående bolagets POC (Point 
of Care) plattform. Potentiella industripartners positiva återkoppling ger en stark 
signal att utveckla fler biomarkörer, förutom högkänsligt troponin, för att kunna 
testa fler markörer samtidigt, så kallad multiplex. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande och en bedömning 
av verksamhetens framtida utveckling och lönsamhet skall ses i detta perspek-
tiv. Prolight Diagnostics utsätts för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka 
kan ha en negativ inverkan på den fortsatta verksamheten. Nedan beskrivs ett 
urval utav några av de riskfaktorer och viktiga förhållanden som bedöms ha be-
tydelse för verksamhetens framtida utveckling. Riskerna som beskrivs nedan 
är inte de enda risker som bolaget står inför utan en samlad utvärdering måste 
även innefatta övriga offentliga informationskällor samt en allmän omvärldsbe-
dömning.

Risker förknippade med verksamheten 
Konkurrens och alternativa tekniker 
Bolaget kan komma att utsättas för konkurrens från ett flertal andra företag med 
satsningar inom motsvarande segment. Flera av dessa företag kan ha större 
finansiella resurser än Prolight Diagnostics. Även den generella forskningen och 
utvecklingen inom de områden där bolaget avser att vara aktivt kan negativt på-
verka förmågan att sälja produkterna, då andra metoder eller tekniker kan kom-
ma att visa sig mera fördelaktiga för potentiella kunder. 

Risker i organisationen 

Bolagets verksamhet är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behål-
la kvalificerade medarbetare. I denna riskfaktor kan även ingå det beroende av 
nyckelpersoner som gäller för bolagets underleverantörer. Även om ledningen 
anser att bolaget både kommer att kunna attrahera och behålla kvalificerade 
nyckelpersoner, kan det inte garanteras att detta kan ske på tillfredställande vill-
kor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller när-
stående branscher. Förluster av nyckelpersoner, liksom framtida misslyckanden 
att rekrytera personer med nödvändig kompetens kan medföra negativ påver-
kan på bolagets omsättning, intjäningsförmåga och resultat. 

Produktutveckling/komponentbrist 
Prolight Diagnostics AB utvecklar produkter med egna resurser och har samar-
beten avseende produktutveckling med andra bolag. Huvudfokus för närvarande 
ligger på att utveckla diagnostiksystem enligt bolagets patenterade teknik. Om 
bolagets utvecklingsaktiviteter inte skulle uppnå acceptabla resultat, till exempel 
med avseende på uppnådda resultat eller senare uteblivna åsyftade samarbeten 
med större medtechbolag, kan detta komma att väsentligt påverka verksamhet 
negativt. I detta fall kan möjligheter saknas för att framgångsrikt utveckla eller 
kommersialisera produkterna. Det kan inte uteslutas att det finns en risk att bo-
lagets samarbetspartner inte kan leverera nödvändiga komponenter till bolaget 
vilket kan innebära att produkter inte kan levereras enligt order, vilket väsentligt 
kan påverka verksamhet negativt. 

Intjäningsförmåga och kapitalbehov 

Bolaget har historiskt sett drivits med betydande förluster och saknar fortfaran-
de kostnadstäckande intäkter. Det är inte säkert att bolaget kommer att lyck-
as generera substantiella och återkommande intäkter varför det inte är säkert 
att positiva resultat kommer att uppnås i framtiden. Det kan inte garanteras att 
bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta 
verksamheten och det kan heller inte garanteras att nödvändig finansiering kan 
erhållas på fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finan-
siering vid rätt tidpunkt kan medföra att bolaget måste skjuta upp, dra ner på, 
eller avsluta verksamheten. 

Risker i försäljningen 
Framtida intjäning är beroende av att bolaget lyckas ingå avtal för försäljning 
eller licensiering av bolagets produkter och teknologi för att skapa en installerad 
bas som skulle kunna ge tilläggsförsäljning i form av återkommande diagnos-
tikkit. Det finns en risk att Prolight Diagnostics misslyckas med att ingå sådana 
avtal eller att sådana avtal inte kan träffas på så fördelaktiga villkor som bolaget 
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önskar. Därutöver är bolagets förmåga att teckna framgångsrika avtal med part-
ners bland annat beroende av bolagets anseende, finansiella styrka, ett fram-
gångsrikt utvecklingsarbete och kvaliteten på produkterna samt anseende. 

Myndighetsbeslut 

För att få marknadsföra produkter baserade på bolagets teknologi kan eventuellt 
krävas att Prolight Diagnostics, dess samarbetspartners och underleverantörer 
får relevanta tillstånd från myndigheter. Det finns inte någon garanti för att så-
dana tillstånd erhålles, eller att tillstånden har den omfattning som krävs. Till-
ståndsprocessen kan också komma att bli tids- och kapitalkrävande, vilket kan 
försena en lansering av produkter på marknaden, medförande negativ inverkan 
på bolagets resultat, finansiella ställning och kassaflöde. 

Immateriella rättigheter 
Bolagets konkurrenskraft är bland annat beroende av förmågan att erhålla, upp-
rätthålla och försvara patent till skydd för sina produkter. Det finns inte någon 
garanti för att patentansökningar resulterar i godkända patent, att godkända 
patent kan upprätthållas eller att patenten ger ett tillräckligt omfattande skydd 
för att ha kommersiell betydelse. Även om tillfredsställande patentskydd erhålls 
kan kostnaderna för att upprätthålla detta skydd vara betydande, liksom kost-
naderna för att försvara patenten vid eventuellt intrång från tredje part. Prolight 
Diagnostics har fyra godkända patent som avser marknaderna i Sverige, EU och 
USA, vilka är prioriterade marknader. 

Även andra bolag inom sektorn kan tänkas ha immateriella rättigheter som teo-
retiskt skulle kunna hävdas inkräkta på Prolight Diagnostics immateriella rät-
tigheter. Detta skulle i sådant fall kunna innebära minskade intäkter och ökade 
kostnader för att få tillåtelse att utnyttja något annat företags immateriella rät-
tigheter. 

Kundfinansieringsrisker 
Efter eventuellt erhållande av en order kan risker föreligga att inte finansiering 
står till buds för dessa produkter som skall upphandlas och är finansierade via 
offentliga medel, försäkringsbolag och delvis privata medel. Vidare är Bolagets 
mål att sluta finansieringsavtal med potentiella större samarbetspartners, det 
kan inte garanteras att dessa avtal fullföljs som överenskommits. 

Samarbetsavtal 
Prolight Diagnostics AB har idag vissa avtal och kan komma att teckna ytterli-
gare avtal för samarbeten och distribution. Inom alla samarbeten finns risk att 
en part inte uppfyller sitt åtagande. En motpart kan till exempel hamna i ekono-
miska svårigheter som omöjliggör denna parts fortsatta åtagande och även helt 
andra omständigheter kan komma att inverka på förutsättningarna för fortsatt 
samarbete. Framtida eventuella avtal om marknadsrättigheter etc. kan komma 
att utvecklas på ett sämre sätt än förutsett och avtal inom tillverkning och leve-
ransavtal av varor kan komma att fungera otillfredsställande. 

Produktansvar 

Försäljning av produkter är alltid förenade med risker att produkten inte håller 
måttet eller att kunder på annat sätt blir missnöjda med resultatet efter använd-
ning av produkten. Det kan inte uteslutas att kunder annat sätt blir missnöjda 
med resultatet efter användning av produkten. Det kan inte uteslutas att kunder 
ställer anspråk på ersättning utifrån produktgarantier i större utsträckning än 
som ingår i de kalkyler som gjorts. Det kan inte garanteras att Prolight Diagnos-
tics försäkringsskydd mot sådana ersättningsanspråk är tillräckliga för att kom-
pensera för ekonomiska skador som kan tillfogas i samband med eventuella 
framtida krav på bolaget. 

Politiska risker 

Allmänna medel kan vara en finansieringskälla till framtida försäljning. Såda-
na medel är beroende av politiska ställningstaganden och beslut. Det kan inte 
förutses av Prolight Diagnostics på vilka marknader sådana medel kommer att 
tillgängliggöras i önskad omfattning och utgör således en risk på de marknader 
där försäljningsinsatser förbereds.
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Ägarförteckning

Ägare Innehav 
2020-12-31 Röster i %

Cardeon AB 9 350 000 6,3

Avanza Pension Försäkrings AB 9 115 943 6,1

Bny Mellon NA (Former Mellon), W9* 6 454 612 4,3

Seth Martin Fredrik Nilsson 4 291 045 2,9

Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 036 208 2,0

Ingemar Kihlström AB 2 176 491 1,5

MK Capital Invest AB 2 056 812 1,4

Ålandsbanken i Ägares Ställe 2 038 610 1,4

Sture Hallström Invest AB 1 755 718 1,2

Sture Hedlund 1 350 000 0,9

Övriga (8 009 st) 107 478 744 72,0

Totalt 149 104 183 100,0

2020-12-31

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur).
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Flerårsöversikt

Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Resultat efter finansiella poster -4 300 -4 132 -5 857 -2 850 -2 056

Balansomslutning 154 346 103 974 86 187 37 119 42 186

Soliditet (%) 99 97 95 98 83

Aktie-
kapital

Reservfond Fond för 
utvutgifter

Överkursfond Balanserat 
resultat

Årets resultat Totalt

Belopp vid årets 12 630 13 047 71 335 71 057 -63 178 -4 132 100 759

Emission 2 280 58 004 60 285

Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma: -4 132 4 132 0

Emissionskostnader -3 579 -3 579

Avsättning till 
utvecklingsfond 14 517 -14 517 0

Årets resultat -4 300 -4 300

Belopp vid årets utgång 14 910 13 047 85 852 125 482 -81 827 -4 300 153 165

Förändring av eget kapital (Tkr)    

Ansamlad förlust -81 826 835
Överkursfond 125 482 414
Årets förlust -4 300 438

39 355 141

Disponeras så att 
i ny räkning överföres

39 355 141

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.  
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Resultaträkning                    
 

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter 2 824 557 162 711

Totala rörelsens intäkter 824 557 162 711

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -3 845 949 -2 539 011

Personalkostnader 3 -1 015 621 -1 616 554

Övriga rörelsekostnader -144 315 -372 677

Totala rörelsens kostnader -5 005 885 -4 528 242

Rörelseresultat -4 181 328 -4 365 531

Resultat från finansiella poster
 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 563 233 922

Räntekostnader och liknande resultatposter -130 673 -379

Resultat efter finansiella poster -4 300 438 -4 131 988

Resultat före skatt -4 300 438 -4 131 988

Årets resultat -4 300 438 -4 131 988
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten

4

100 997 263 86 480 323

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter

5 1 835 958 1 835 958

102 833 221 88 316 281

Summa anläggningstillgångar 102 833 221 88 316 281

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Aktuella skattefordringar 2 695 2 695

Övriga fordringar 228 353 58 647

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 155 120 141 805

386 168 203 147

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 0 13 723 990

0 13 723 990

Kassa och bank 51 126 680 1 730 396

Summa omsättningstillgångar 51 512 848 15 657 533

SUMMA TILLGÅNGAR 154 346 069 103 973 814
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 14 910 418 12 629 926

Fond för utvecklingsutgifter 6 85 851 998 71 335 058

Reservfond 13 047 052 13 047 052

113 809 468 97 012 036

Fritt eget kapital
 
Överkursfond 125 482 414 71 057 014

Balanserad vinst eller förlust -81 826 835 -63 177 906

Årets resultat -4 300 438 -4 131 988

39 355 142 3 747 120

Summa eget kapital 153 164 610 100 759 156

Kortfristiga skulder
 
Leverantörsskulder 496 570 2 431 521

Övriga skulder 0 42 794

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 684 889 740 343

Summa kortfristiga skulder 1 181 459 3 214 658

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 154 346 069 103 973 814
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Kassaflödesanalys 2020-01-01-
2020-12-31

2019-01-01-
2019-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -4 300 437 -4 131 988

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 -98 546

Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital -4 300 437 -4 230 534

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar -183 021 888 649

Förändring av rörelseskulder -2 033 199 -953 153

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 516 657 -4 295 038

Investeringsverksamheten

Investeringar i immaterialla anläggningstillgångar -14 516 940 -24 055 249

Finansieringsverksamheten

Nyemission 56 705 892 22 871 972

Årets kassaflöde 35 672 295 -5 478 315

Ingående likvida medel 15 454 385 20 932 700

Utgående likvida medel, bankmedel 51 126 680 15 454 385
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-
cernredovisning (K3). 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till ba-
lansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelse-
fordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 
medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordring-
ar och skulder redovisas som finansiella poster. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med före-
gående år.

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar

Som immateriella anläggningstillgångar redovisas balanse-
rade utgifter för utveckling, anskaffningsutgifter för patent 
och varumärken. Utvecklingsutgifter redovisas enligt akti-
veringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då 
följande kriterier är uppfyllda:

- det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa till-
gången,

- avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda till-
gången.

- det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter 
eller leda till kostnadsbesparingar,

- utgifterna kan beräknas på ett tillfredställande sätt.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell 
tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs 
för att tillgången ska kunna användas på det sätt som före-
tagsledningen avsett.

Utgifter för forskningsaktiviteter kostnadsförs i takt med att 
de uppstår.

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före 
bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansom-
slutning.

Avskrivningsprinciper

Avskrivning av patent påbörjas i samband med att de im-
materiella tillgångarna, som patenten tillhör, kan användas.

Avskrivningsperioden övernsstämmer med respektive pa-
tents registeringstid.

Avskrivning av balanserade utvecklingsutgifter påbörjas 
när tillgångarna kan användas på marknaden.

Avskrivning ska då proportioneras över bedömd produktliv-
cykel.

Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade vär-
dena för immateriella anläggningstillgångar för att faststäl-
la om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har 
minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens åter-
vinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell 
nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvin-
ningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas återvinnings-
värdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången 
hör.

För internt upparbetade immateriella tillgångar som ännu 
inte är färdiga att användas eller säljas på balansdagen be-
räknas återvinningsvärdet allt per balansdagen, d v s även 
om det inte finns någon indikation om värdenedgång.

Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om 
framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att mot-
svara det verkliga resultatet. De uppskattningar och an-
taganden som kan komma att leda till risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är 
främst värdering av balanserade utvecklings- och patentut-
gifter.

Verksamheten har, som de flesta utvecklingsprojekt, ett 
antal naturliga riskfaktorer som kan innebära att en slutlig 
försäljningsframgång fördröjs eller inte uppnås. Styrelsen 
följer fortlöpande resultaten av utvecklingen och därtill 
knutna risker. Styrelsen har att vid varje tidpunkt bedöma 
balansgiltigheten av de balanserade utvecklingsutgifterna 
och pröva nedskrivningsbehovet. Företagsledningen bedö-
mer att det inte föreligger något nedskrivningsbehov avse-
ende bolagets immateriella tillgångar per 2020-12-31.

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag uppgår 
till 42 489 tkr och har av försiktighetsskäl inte balanserats.

Noter
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Del av handelsintäkter NGM 508 409 162 711

Övrigt 316 145 0

824 557 162 711

Not 2 Övriga intäkter

Not 3 Medelantalet anställda

2020-01-01             
-2020-12-31       

2019-01-01
-2019-12-31

Medelantalet anställda 1 1

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 822 848 1 245 959

Sociala kostnader

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 241 303 444 806

Totala löner, ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostnader

1 064 151 1 690 765

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 86 480 323 62 425 074

Inköp 14 516 940 24 055 249

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 997 263 86 480 323

Utgående redovisat värde 100 997 263 86 480 323
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Not 5 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 835 958 1 835 958

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 835 958 1 835 958

Utgående redovisat värde 1 835 958 1 835 958

Not 6 Fond för utvecklingsutgifter

2020-12-31 2019-12-31

Belopp vid årets ingång 71 335 058 47 279 809

Avsättning till fonden under räkenskapsåret 14 516 940 24 055 249

Belopp vid årets utgång 85 851 998 71 335 058

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter räkenskapsårets utgång.

Not 8 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

Ansamlad förlust - 81 826 835

Överkursfond 125 482 414

Årets förlust - 4 300 438

39 355 141

Styrelsen föreslår att i ny 
räkning överföres 39 355 141
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) Org. nr 556570-9499

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Prolight Diagnostics 
AB (publ) för år 2020. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 8-24.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisan-
de bild av Prolight Diagnostics AB (publ):s finansiella ställning per 
den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- räkningen 
och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till Prolight Diagnostics AB (publ) enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den 
andra informationen. Den andra informationen återfinns på sidorna 
1-7. Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna in-
formation och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om informa-
tionen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksam- heten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisning-
en.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckli-
ga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåt-
gärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Prolight 
Diagnostics AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Prolight Diagnostics AB (publ) enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar 
detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpan-
de bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen 
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland an-
nat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 

under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Lund, 2021-04-13

Mazars AB

Jesper Ahlkvist 

Auktoriserad revisor
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För ytterligare information:
046-16 20 65

info@prolightdiagnostics.se

www.prolightdiagnostics.se

Följ oss på sociala medier:

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, pa-
tientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. 
POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument 
på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, 
vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer 
att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver 
vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod 
arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet 
inom POC området uppgick 2018 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt. 

https://www.facebook.com/prolightdiagnostics
https://www.linkedin.com/company/prolight-diagnostics

