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VD kommenterar 
 
Utvecklingen av ett POCT-system med högkänsligt 
troponin som första analys gör fortsatt viktiga 
framsteg i ett intensivt skede.  
 
Högkänsligt troponin mäts regelbundet i samband 
med misstänkt hjärtinfarkt, eftersom ämnet frisätts 
vid skadan. Blodproverna mäts idag oftast på 
sjukhuslaboratoriernas stora lab-plattformar, där 
tiden för att erhålla ett provsvar kan röra sig om 
timmar. 
 
POCT-tester utförs utanför det traditionella 
sjukhuslaboratoriet, där små mobila instrument 
möjliggör testning nära patienten och ger snabba provsvar till sjukvårdspersonalen. 
Dessa svar ger möjlighet för snabba behandlingsbeslut, som för patienten kan vara av 
väsentlig betydelse för en mer adekvat vård, både ur medicinsk och sjukvårds ekonomisk 
aspekt. 
 
Idag finns ännu inget POCT-test som möter marknadens satta kriterier för högkänsligt 
troponin. Behovet av ett sådant test är stort, både utifrån medicinska och ekonomiska 
perspektiv. Våra kontakter med internationellt ledande läkare inom hjärt- och kärlområdet 
bekräftar dessa fakta. Vår affärsidé är därför att utveckla ett snabbt och högkänsligt 
troponintest i POCT-format, som ska svara upp mot dessa medicinska och 
sjukvårdsekonomiska behov.  
 
Vi har under utvecklingens gång uppnått flertalet avgörande delmål. Med utgångspunkt 
från de viktiga milstolpar som uppnåddes under projektets första fas då mätkänsligheten, 
kombinationen av teknologier och testtid uppnåddes och vår nya Point of Care-plattform 
uppvisade förväntad prestanda, robusthet och pålitlighet startades den andra fasen i 
utvecklingen. 
 
För att säkerställa att den tänkta hanteringen av systemet och dess specifikationer var i 
linje med användarkraven intervjuades presumtiva användare i UK och Tyskland. 
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Länderna är två av de största Point of Care-marknaderna i Europa. Från dessa intervjuer 
har mycket värdefull information ur ett handhavandeperspektiv erhållits, erfarenheter som 
nu arbetas in i vår framtida produkt.  
 
Ett begränsat antal patientprover har analyserats på Micro Flex-plattformen där dessa 
resultat jämförts med resultaten från ett stort central lab-system i sjukhusmiljö, som 
analyserar högkänsligt troponin. Resultaten visar att provsvaren ligger i linje med det på 
marknaden etablerade stora labbsystemet, vilket dock inte uppnår våra tidsvinster. 
 
Instrumentets design fokuserar på säkerhet och lätthanterlighet med ett modernt uttryck. 
Plattformens utveckling pågår fortsatt. Kravlistan med de tillhörande viktigaste 
milstolparna för systemets tre huvuddelar: testet, instrumentet och mjukvaran, är som 
alltid i denna typ av utveckling omfattande. Olika delkrav såsom känslighet, tid, 
mätsäkerhet, användargränssnitt, hållbarhet på ingående komponenter, 
produktionskostnad, servicekrav, jämförelser med befintliga system, för att nämna några, 
är lång och alla krav är mycket viktiga. Systemets konkurrenskraft är avhängigt på hur 
alla dessa med varandra integrerade krav uppnås, överträffar konkurrenter och 
accepteras av presumtiva användare.  
 
Vi är glada att så många aktieägare visar ett aktivt intresse för bolaget med frågor 
gällande milstolpar och utveckling, men jag vill poängtera att projektet fortsatt är i ett 
skede då detaljer som beskriver utvecklingsframsteg är känsliga ur både konkurrent- och 
patenthänseende, och sådan information kan därmed inte i detta skede delges 
marknaden.  
 
Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och övriga världen. Bara i 
Sverige drabbas cirka tre personer per timme. I USA drabbas någon av hjärtinfarkt var 
40e sekund. Samtidigt är en stor andel av de patienter som anländer till akutavdelningen 
med bröstsmärtor och misstänkt hjärtinfarkt inte i riskzonen. Dessa, med avseende på 
hjärtinfarkt, ”friska” patienters belastning av sjukvården kostar stora summor. All sjukvård, 
i hela världen, måste hushålla med knappa resurser. Ju tidigare rätt diagnos kan ställas 
desto snabbare kan effektiv och korrekt behandling sättas in. Ett snabbt och högkänsligt 
troponintest, i Point of Care-format, kan ge ett mycket värdefullt stöd i den processen. En 
tidig och snabb diagnos kan bidra till att rädda liv, samt att sjukvårdens knappa resurser 
används mer optimalt, samtidigt som sjukvårdsekonomin påverkas i positiv riktning. Detta 
kan få samhällsekonomisk betydelse.  
 
Point of Care området som helhet beräknades omsätta cirka 18 miljarder USD under 
2017. Marknaden för troponin beräknas till cirka 1,8 miljarder USD 2020, och 
hjärtmarkörsområdet förutspås en fortsatt stark tillväxt de kommande åren. Detta är en 
av Point of Care marknadens högsta tillväxtsiffror.  
 
Vi har kommit långt i vårt utvecklingsarbete i ett mycket gott samarbete med vår 
internationellt väletablerade teknologipartner TTP. Tillsammans med TTP arbetar vi i ett 
område med stor potential, hög tillväxt och med ett uttalat medicinskt och ekonomiskt 
behov. Vi har goda förutsättningar att utveckla en produkt med stor betydelse globalt, 
både för individ och samhälle. 
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Jag känner stor tillförsikt inför den fortsatta utvecklingen, vilken kan ge oss möjlighet att 
rädda liv och spara vårdkostnader, samtidigt som vi har goda möjligheter att utveckla en 
bra affär. 
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Väsentliga händelser under Q1 

Förlängd fas 1 och projektet fortsatt på plan 

Under februari genomfördes ytterligare kemiskt och tekniskt optimeringsarbete inom 
projektets första fas, i syfte att förbättra utgångsläget inför nästa utvecklingsfas. För att 
undvika förseningar tillsattes extra resurser, dock utan fördyrning i relation till den 
ursprungliga kostnadsplanen. Projektet som helhet fortsatt på plan. 

Styrelsen i Prolight Diagnostics tecknade fullt ut för sina innehavda 
teckningsoptioner 

Bolagets VD och styrelse, Maria Holmlund, Mats Persson, Gunnar Säll, Ingemar 
Kihlström och Masoud Khayyami tecknade som privatpersoner eller via bolag fullt ut för 
sina innehavda teckningsoptioner av serie TO2 Prolight Diagnostics AB, vilket motsvarar 
totalt ca 566 667 aktier. 

Optionsinlösen avslutades - Ca 99 % av optionerna nyttjades 

Prolight Diagnostics avslutade inlösen av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka utgavs 
i samband med nyemission i december 2016.  Bolaget tillfördes genom nyttjande av 
optionerna ca 15,2 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier ökade efter registrering 
hos Bolagsverket med 16 858 732 st, till totalt 76 230 440 st. 

Nästa steg i utvecklingsarbetet - Start av fas 2 

Efter att ha uppnått målen för fas 1, samt adderat ytterligare kemiskt och tekniskt 
optimeringsarbete beslutade styrelsen att starta nästa utvecklingsfas, fas 2, i mars. 

En prototyp innefattande testkort och semiautomatiserat instrument som motsvarade 
projektets förväntningar på automatiseringsgrad och funktionalitet fanns framtagen. En 
fungerande prototyp har även stor betydelse i kommande arbete eftersom man har 
möjlighet att köra större och snabbare testserier. Vår bedömning är att vi har goda 
förutsättningar att utveckla ett Point of Care test för högkänsligt Troponin, för snabb och 
korrekt diagnos av hjärtinfarkt. 

Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad 

Den 26 mars beslutade styrelsen i Prolight Diagnostics AB om nyemission av aktier i 
enlighet med bemyndigande från bolagsstämman i maj 2017. Bolaget har som tidigare 
meddelats åtagit sig att emittera aktier till The Technology Partnership, vilka därmed 
kvittas mot fordran. Detta är även skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Bolagets aktiekapital ökade därmed med 39 894,50 kr genom nyemission av 398 945 
aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkom TTP. Teckningskurs var 4,59 kr per aktie. 
Kursen beräknades enligt avtalet som genomsnittskurs de senaste 10 dagarna inkluderat 
den dag faktura förföll (22 mars). 

Utspädningen blev ca 0,5 % för befintliga ägare. Efter registrering av aktierna hos 
Bolagsverket uppgick antalet aktier till 76 629 389. 
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Väsentliga händelser under Q2 

Större andel aktier accepteras som kvittning mot fordran för utvecklingsarbete av 
teknologipartnern TTP  

Prolight och TTP kom i början av april överens om en ökning av den andel aktier som 
utgör delbetalning av det utvecklingsarbete som utförs av TTP, och utgör nu 25 % jämfört 
med tidigare avtalade 20 % för innevarande utvecklingsfas. 

Styrelsen i Prolight Diagnostics AB (publ) beslutade att genomföra en 
företrädesemission med möjlighet till teckning även av allmänheten utan företräde. 
Emissionen omfattade ca 40 MSEK före emissionskostnader. Emissionen var 
garanterad till ca 85 %.  

Styrelsen beslutade, i enlighet med Årsstämmans bemyndigande, den 30 april att 
genomföra en partiellt garanterad företrädesemission med möjlighet till teckning utan 
företräde av allmänheten. Villkoren var att tretton (13) befintliga aktier gav rätt att teckna 
tre (3) nyemitterade Units, var och en innehållande en aktie och en teckningsoption av 
serie TO3. Tre teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en aktie för 2,85 Kr 
under februari 2019.  

Bakgrund till emissionen 

Första fasen i Prolights utveckling av en Point of Care-plattform avslutades framgångsrikt 
i mars månad 2018, efter att instrument och testkortprototyp uppvisat önskad kemisk och 
tekniska prestanda. Prolight har nyligen startat fas 2 i utvecklingen. Första fasen 
fokuserade på att säkerställa att förutsättningar finns för att utveckla ett test för 
högkänsligt troponin, för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt. Projektets fas 2, som 
även fortsättningsvis ska bedrivas tillsammans med samarbetspartnern The Technology 
Partnership (TTP) i Cambridge, Storbritannien, innefattar vidare optimering och 
instrumentutveckling samt färdigställande av testkort. Framtagning av ytterligare analyser 
inom hjärtmarkörområdet och/eller andra kliniska områden planeras efter slutförd 
utveckling av testet för högkänsligt troponin.  

Emissionen beräknades tillsammans med tillgängliga medel täcka genomförande av hela 
fas 2, samt löpande drift av bolaget för minst 12 månader framåt. Huvuddelen, cirka 30 
Mkr, avsågs att avsättas till vidareutveckling av högkänsligt troponin enligt plan.  

Styrelsens bedömde att detta var den mest lämpliga prioriteringen för att på ett optimalt 
sätt utveckla produkten till framtida patientnytta och samtidigt bygga bolagsvärde.  

Publicering av prospekt avseende Prolight Diagnostics AB företrädesemission  

Den 29 maj publicerades prospekt avseende företrädesemission med möjlighet till 
teckning även av allmänheten utan företräde.  

Prolight Diagnostics korat som årets bästa notering 2017 för mikrobolag i 
kategorin kursutveckling 

SvD Börsplus IPO -guide granskar samtliga svenska börsnoteringar. 2017 börsnoterades 
103 mikrobolag. Från teckningskurs och framåt, (brytpunkt är 12 månader efter notering 
eller senast den 18 maj för 2017 års noteringar), steg Prolights aktie med 451,6 procent. 
Detta var bäst i klassen och överskred vida den genomsnittliga IPO-avkastningen på -
25,6 procent för mikrobolag.  
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VD i Prolight Diagnostics AB (publ) har tecknat fullt ut för teckningsoptioner i riktad 
emission 

Bolagets VD, Maria Holmlund, tecknade fullt ut för teckningsoptioner i riktad emission 
enligt beslut på årsstämma den 16 maj, vilket motsvarar 1 000 000 teckningsoptioner. 

Styrelsen i Prolight Diagnostics och närstående tecknar för ca 3,8 MSEK i nu 
pågående emission 

Styrelsen i Prolight Diagnostics AB (publ) och närstående tecknade för ca 3,8 MSEK i 
pågående emission. Bolagets VD och styrelseordförande tecknade som privatperson / 
via bolag fullt ut för sina teckningsrätter. 

Prolight Diagnostics företrädesemission tecknades till ca 94 procent  

Prolight Diagnostics AB (publ) har i juni 2018 genomfört en företrädesemission vilket 
tillförde bolaget ca 37,4 MSEK före emissionskostnader och kvittningar. 

Efter avslutad teckningsperiod visade sammanräkningen i Prolight Diagnostics AB:s 
(publ) företrädesemission att totalt 16 622 445 units tecknades, vilket motsvarar en 
teckningsgrad om ca 94,0 procent. 7 531 947 units, ca 17,0 MSEK, motsvarande cirka 
42,6 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. 1 231 406 units tecknades 
utan företräde, motsvarande cirka 7,0 procent av erbjudna units. 6 347 977 units 
tecknades av emissionsgaranterna i transaktionen upp till den garanterade delen av 
erbjudandet, vilket motsvarade ca 35,9 procent av totalt erbjudna units. 

Garanterna i transaktionen kvittade sin ersättning mot units till motsvarande villkor som i 
emissionen, vilka ingår i ovanstående med 1 511 115 units. 

Aktiekapitalet ökade genom emissionen med 1 662 244,5 kronor till 9 325 183 kronor. 
Utestående antal aktier uppgick till 93 251 830 stycken efter emissionens registrering vid 
Bolagsverket.  

Samtliga tecknare utan företräde erhöll full tilldelning. G&W Fondkommission var 
finansiell rådgivare i transaktionen och Aqurat FK AB var emissionsinstitut. 

 

Väsentliga händelser under Q3   

Verifiering av användares hanteringskrav - första jämförelsen av patientprover 
mellan system - påbörjat val av komponenter i instrumentet 

För att säkerställa att den tänkta hanteringen av systemet, och dess specifikationer är i 
linje med användarkraven, har presumtiva användare intervjuats i UK och Tyskland. 
Länderna är två av de största Point of Care marknaderna i Europa. Värdefull information 
ur ett handhavande perspektiv erhölls. 

Ett begränsat antal patientprover analyserades på Micro Flex plattformen i dess 
dåvarande form. En första jämförelse av resultaten med ett stort central-lab system, som 
används i sjukhusmiljö och tillhandahåller högkänsligt troponin, visade att provsvaren låg 
i linje med det på marknaden etablerade lab systemet. 

Plattformens utveckling pågår fortsatt, och fasen med val och beslut av de i instrumentet 
många ingående komponenterna har påbörjats. 

Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad 
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Den 23 augusti beslutade styrelsen i Prolight Diagnostics AB om nyemission av aktier i 
enlighet med bemyndigande från bolagsstämman i maj 2018. Bolaget har som tidigare 
meddelats åtagit sig att emittera aktier till The Technology Partnership, vilka därmed 
kvittas mot fordran. Detta är även skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Bolagets aktiekapital ökade därmed med 157 378,70 kr genom nyemission av 1 573 787 
aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkom TTP. Teckningskurs var 1,716 kr per aktie. 
Kursen beräknades enligt avtalet som genomsnittskurs de senaste 10 dagarna inkluderat 
den dag faktura förföll (22 augusti). Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket 
uppgick antalet aktier till 94 825 617. 
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Väsentliga händelser under Q4  

Ny instrumentdesign - Utvecklingsarbetet fortskrider enligt plan 

I början av oktober kommunicerades att instrumentdesignen började ta form med fokus 
på säkerhet och lätthanterlighet för användaren, i kombination med ett modernt uttryck. 
Ytterligare mindre justeringar kan komma att ske. Flertalet i instrumentet ingående 
komponenter var valda. Vi arbetade parallellt med att säkerställa att användarnas 
hanteringskrav möts, samt att vidareutveckla vårt kvalitetssystem i linje med branschens 
krav. Arbetet med optimering, instrumentutveckling och färdigställande av test kort 
fortskred enligt plan.  

Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad  

Den 15 november beslutade styrelsen i Prolight Diagnostics AB om nyemission av aktier 
i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman i maj 2018. Bolaget har som tidigare 
meddelats åtagit sig att emittera aktier till The Technology Partnership, vilka därmed 
kvittas mot fordran. Detta är även skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
Bolagets aktiekapital ökade därmed med 154 239,30 kr genom nyemission av 1 542 393 
aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkom TTP. Teckningskurs var 1,766 kr per aktie. 
Kursen beräknades enligt avtalet som genomsnittskurs de senaste 10 dagarna inkluderat 
den dag faktura förföll (14 november). Utspädningen blev ca 2 % för befintliga aktieägare. 
Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket uppgick antalet aktier till 96 368 010.  
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Aktien 
Bolagets aktier är noterade på NGM MTF. Antalet utestående aktier är 96 368 010. I 
bolaget finns även 17 683 704 teckningsoptioner. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO3 
berättigar innehavaren att under perioden 1 februari t o m 28 februari 2019 teckna 
ytterligare en ny aktie för 2,85 SEK/st Sista dag för handel med optionerna är den 26 
februari. 

 

Finansiella nyckeltal 

 
• Omsättningen under kvartalet uppgick till 0 kronor och resultatet blev – 1,6 

MSEK 

• Resultat per aktie -0,02 kr 

• Likvida medel per 2018-12-31 uppgick till 20,9 MSEK 
 

 

Nyckeltal     

 okt-dec jan-dec 

Belopp i kronor 2018 2017 2018 2017 
         

Soliditet 95% 95% 95% 98% 

Kassalikviditet 526% 432% 526% 789% 

Antal aktier vid periodens början 94 825 617  58 932 355  59 371 700  21 510 588  

Genomsnittligt antal aktier under perioden 95 605 288  58 932 355  81 081 496  56 719 256  

Antal aktier vid periodens slut 96 368 010  58 932 355  96 368 010  59 371 700  

Resultat per aktie (kr) -0,02  -0,01  -0,07  -0,05  

Resultat per aktie e utspädning (kr)* -0,02  -0,01  -0,07  -0,04  

     

*efter utspädning avser efter hänsyn tagen till de 
teckningsoptioner som är utställda i bolaget 
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Resultaträkning i sammandrag    

 okt-dec jan-dec 

Belopp i kronor 2018 2017 2018 2017 

Nettoomsättning 0  347 008  0  347 008  

Övriga intäkter 55 278  347 008  403 948  347 008  

Rörelsens kostnader         

Övriga externa kostnader -586 489  -694 817  -3 078 145  -2 172 517  

Personalkostnader -362 506  -274 456  -1 502 368  -1 156 618  

Valutakursdifferenser på rörelseskulder -613 900  117 792  -1 634 525  0  

Summa kostnader -1 562 895  -851 481  -6 215 038  -3 329 135  

         

Finansiella poster         

Finansiella intäkter 39 745  59 827  100 042  132 809  

Finansiella kostnader -145 877  -288  -145 878  -414  

Summa finansiella poster -106 132  59 539  -45 836  132 395  

         

Periodens resultat -1 613 749  -444 934  -5 856 926  -2 849 732  
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Balansräkning i sammandrag   

  

Belopp i kronor 2018-12-31 2017-12-31 

Tillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar 64 261 032  31 874 094  

Summa Anläggningtillgångar 64 261 032  31 874 094  

    

Omsättningstillgångar    

Övriga kortfristiga fordringar 993 251  371 090  

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 20 932 700  4 873 388  

Summa Omsättningstillgångar 21 925 951  5 244 478  

Summa Tillgångar 86 186 983  37 118 572  

    

Eget kapital    

Bundet eget kapital 69 963 662  33 877 093  

Fritt eget kapital 12 055 510  2 576 627  

Summa Eget kapital 82 019 172  36 453 720  

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 2 033 159  48 116  

Övriga kortfristiga skulder 1 156 395  54 321  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 978 257  562 415  

Summa Kortfristiga skulder 4 167 811  664 852  

    

Summa Eget kapital och skulder 86 186 983  37 118 572  
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Förändringar i eget kapital i sammandrag 
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Kassaflödesanalys     

 okt-dec jan-dec 

  2018 2017 2018 2017 

Den löpande verksamheten       

Resultat före skatt -1 613 749 -444 934 -5 856 926 -2 849 732 

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

0 -2 205 0 0 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

-1 613 749 -447 139 -5 856 926 -2 849 732 

       

Förändring i rörelsekapital       

Förändring av rörelsefordringar -199 435 -139 286 -622 162 -6 086 

Förändring av rörelseskulder -880 031 -1 411 318 3 502 958 -2 519 674 

Summa förändring av rörelsekapital -1 079 466 -1 550 604 2 880 796 -2 525 760 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-2 693 215 -1 997 743 -2 976 130 -5 375 492 

       

Investeringsverksamheten       

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 

-6 755 154 -2 825 763 -32 386 938 -13 036 621 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-6 755 154 -2 825 763 -32 386 938 -13 036 621 

       

Finansieringsverksamheten       

Amortering av skuld 0 0 0 -250 000 

Upptagna lån 0 0 0 0 

Nyemission 1 264 825 964 891 51 422 380 12 144 202 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

1 264 825 964 891 51 422 380 11 894 202 

       

Kassaflöde -8 183 544 -3 858 615 16 059 312 -6 517 911 

Ingående likvida medel 29 116 244 8 732 003 4 873 388 11 391 299 

Utgående likvida medel 20 932 700 4 873 388 20 932 700 4 873 388 

 
 
Redovisningsprinciper 
Denna årsredogörelse har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, 
delårsrapport. Redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med de 
redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. 
 
 
Rapporten har granskats översiktligt av bolagets revisor. 
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Ägarförteckning Prolight Diagnostics AB (publ) 
  2018-12-28 

   

   Antal aktier Röstandel (%) 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION 6 224 737 6,46% 

BNY MELLON NA (FORMER MELLON), W9* 4 430 633 4,60% 

NEWFOUR AB 2 220 000 2,30% 

SWEDBANK FÖRSÄKRING AB 2 192 684 2,28% 

INGEMAR KIHLSTRÖM AB 2 176 491 2,26% 

SÄLLSAM AB 2 025 999 2,10% 

MK CAPITAL INVEST AB 2 023 029 2,10% 

STURE HALLSTRÖM INVEST AB 1 727 997 1,79% 

GüNTHER & WIKBERG HOLDING AB 1 658 395 1,72% 

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 533 365 1,59% 

Övriga 70 154 680 72,80% 

Totalt: 96 368 010 100,00% 

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

 
 

Kommande rapporttillfällen:  
Kvartalsredogörelse Q1  2019-05-16 
Årsredovisning 2018  2019, v. 17 
Halvårsrapport  2019-08-28 
Kvartalsredogörelse Q3  2019-11-20 
 
 
 
Utdelning  
Styrelsen föreslår att ingen utdelning till aktieägarna skall utgå för 2018. 
 
 
 
Stockholm den 14 februari 2019 
Prolight Diagnostics AB (publ) 
Styrelsen 
 
 
 
Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt 
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl.10.45 den 14 
februari 2019.   
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Om Prolight Diagnostics AB  

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära 
testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s.k. Point of Care 
testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med 
små mobila instrument 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 inte har 
hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”Micro 
Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till 
drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.  
 
 

För ytterligare information kontakta 
Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262 
E-post: mh@prolightdiagnostics.se 
 
Styrelseordförande Mats Persson, telefon: +46 (0) 705 114 636 
E-post: mats.persson@mp-konsult.se 
 
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se 
 
 
 

mailto:mh@prolightdiagnostics.se
mailto:mats.persson@mp-konsult.se
http://www.prolightdiagnostics.se/

