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Finansiell översikt
Fjärde kvartalet, okt - dec 2021
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 29 (361) TSEK. 

• Resultatet efter skatt uppgick till -1 315 (-1 417) TSEK. 

• Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 534  
(-8 228) TSEK. 

 

Helår, jan - dec 2021
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 108 (825) TSEK. 

• Resultatet efter skatt uppgick till -6 855 (-4 300) TSEK. 

• Resultat per aktie: -0,05 (-0,03) SEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 195  
(-6 517) TSEK.

• Likvida medel uppgick till 43 886 (51 127) TSEK per 31 
december 2021.

Kvartal 1
• Valberedningen föreslog beslut om omval av samtliga 

styrelseledamöter: Ingemar Kihlström, Maria Holmlund, 
Ulf Bladin och Masoud Khayyami. Masoud Khayyami 
har avböjt omval som ordförande. Valberedningen före-
slog Ingemar Kihlström som ny ordförande i styrelsen. 

Kvartal 2
• Inga väsentliga händelser finns att rapportera under 

perioden. 

Kvartal 3
• Inga väsentliga händelser finns att rapportera under 

perioden. 

Kvartal 4
• Ägandet av fyra patentansökningar har övertagits av 

Prolight Diagnostics. Enligt överenskommelse med 
Prolight Diagnostics teknologipartner TTP plc (The 
Technology Partnership) har Prolight Diagnostics 
övertagit ägandet av fyra patentansökningarna och 
driver nu processen vidare för dessa ansökningar i PCT 
respektive i nationell fas. 

• Bolaget har mottagit en stämningsansökan från en 
tidigare VD som lämnade bolaget 2016. Bolagets 
inställning i frågan har inte förändrats sedan bolagets 
uttalande 17 november 2020. 

• Prolight Diagnostics har beslutat att starta en särskild 
utveckling inom distributed testing med bolaget TTP 
(The Technology Partnership). Behovet av tillförlitliga 
och patientnära POC tester har ökat kraftigt under 
covidpandemin. Under samtal med potentiella industriella 
partners har det framkommit att det finns ett stort 
intresse att kunna flytta över existerande tester från 
stora centrala laboratorier ut till mindre kliniker med 
små egna labb och POC instrument, så kallad ”distributed 
testing”. 

• Prolight Diagnostics har signerat ett lock-up avtal med 
bolagets teknologi och utvecklingspartner, TTP (The 
Technology Partnership) för hela deras aktieinnehav i 
Prolight Diagnostics fram till slutet av 2022. Delar av 
betalningen för det särskilda utvecklingsprojektet inom 
distributed testing kommer att ske till TTP genom kvitt-
ning av fodran och betalning sker genom nyemitterade 
aktier. Liksom tidigare kommer sådana betalningar i 
aktier offentliggöras allteftersom de sker.

Väsentliga händelser under 2022

• Prolight Diagnostics har tecknat avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd till ett värde om 65 
MSEK (ca £5,25M). Psyros Diagnostics har utvecklat en POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler 
kan räknas digitalt från en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som även har möjlighet till multiplex, möjliggör mät-
ning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer (femtomolar 10-15) inom 10 minuter eller mindre. 

• Prolight Diagnostics har beslutat om företrädesemission av units om cirka 77 MSEK villkorat av godkännande av 
extra bolagsstämma. Emissionen är garanterad upp till cirka 80 procent av ett garantikonsortium syndikerat av G&W 
Fondkommission.

• Bolaget har kallat till extra bolagsstämma torsdagen den 24 februari 2022 kl. 11:00. Stämman hålls i Bolagets lokaler 
på Gasverksgatan 3 A, 222 29 Lund.

Väsentliga händelser efter periodens slut
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VD:s kommentar

Under 2021 har vi arbetat intensivt med affärsutveckling 
med målsättningen att identifiera och skapa samarbe-
ten med en eller flera industriella aktörer, eller alternativt 
att undersöka våra möjligheter för en utlicensiering eller 
avyttring av PLD MicroFlex tekniken. Under dessa dialoger 
med möjliga industriella partners har det framkommit ett 
stort intresse att kunna erbjuda tester som idag bara finns 
på centrala laboratorium, till mindre kliniker med små egna 
laboratorium och POC instrument, så kallad distributed 
testing. 

Vår teknologi- och utvecklingspartner TTP (The Tecnology  
Partnership) har bedömt att bolagets PLD MicroFlex platt-
form kan anpassas så att existerande centrala laboratorie- 
tester kan erbjudas även till POC utan större kemiska 
förändringar och därmed skapa mervärde i form av stora 
kostnads- och tidsbesparingar. Vi gav därför TTP uppdra-
get att utveckla ett nytt universiellt testkort för distributed 
testing. Arbetet har redan påbörjats och kommer att pågå 
under resten av detta år. Vår bedömning tillsammans med 
TTP är att detta arbete kommer att stärka den pågående 
dialog vi för med potentiella industriella partners gällande 
deras eventuella medverkan och saminvestering i kommande 
utvecklingssteg.

Parallellt har vi fortsatt att bevaka utvecklingen av nya tekni-
ker och utvärderat om de kan komplettera bolagets erbju-
dande. Efter analys och utvärdering av många bolags POC 
tekniker kom vi fram till att det brittiska, Psyros Diagnostics 
banbrytande teknik har störst potential. Efter ett långt inten-
sivt arbete var vi därför oerhört glada över att kunna berätta 
att vi har lyckats förvärva Psyros Diagnostics. 

Det unika med Psyros Diagnostics är att de har utvecklat en 
helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där 
enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. 
Denna patentsökta teknik, som har möjlighet till multiplex, 
möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detek-
tionsnivåer. Ytterligare positivt är att svarstiden är mycket 
attraktiv, 10 minuter eller mindre. Enligt vår kännedom finns 
det inget annat existerande POC system som bedöms kun-
na utföra dessa analyser med sådan enkelhet.

Vår uppfattning om Psyros Diagnostics teknik som en 
banbrytande innovation stärktes så sent som i november 
2021 då de tilldelades ytterligare ett prestigefyllt stipendium 
inom ramen för ”pioneering MedTech innovations” från den 
kritiskt granskande myndigheten SBRI Healthcare i Storbri-
tanien1. Stipendiet uppgick till £ 998 855, det vill säga cirka 
12 miljoner SEK inklusive brittisk moms (VAT)3.

Den nya banbrytande tekniken öppnar även upp möjligheter 
att kunna utveckla nya POC tester inom en rad olika kliniska 
områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra 
med hög precision på specialiserade laboratorier. Några 
exempel på möjliga, framtida kliniska områden är inom 
neuropatologi (demens, traumatiska hjärnskador), dysfunk-
tioner i immunsystemet (sepsis, autoimmuna sjukdomar) 
och för virusdetektion såsom covid. Med Psyros Diagnos-
tics nyskapande teknik kan det därmed finnas möjlighet 
att testa helt olika biomarkörer med hög känslighet och 
noggrannhet på ett och samma POC instrument. Detta 
bedömer vi kan innebära ett paradigmskifte inom POCT för 
klinisk diagnostik.   

Covidpandemin har tydliggjort och kraftigt ökat 
den globala efterfrågan av säkra tester som kan 
utföras nära patienten, sk Point of Care Testing, 
POCT, inte bara för virusdetektion utan även inom 
många andra kliniska områden. I ljuset av den 
ökade medvetenheten och inte minst behovet av 
säkra och precisa patientnära tester är det fan-
tastiskt roligt att kunna säga att Prolight Diag-
nostics kan bli ett helt unikt bolag inom just POC 
testing.
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I vår utvärdering av bolaget spelade även teamets erfarenhet, 
kompetens och tidigare prestationer stor roll. Därför är vi 
mycket glada att kunna konstatera att de fyra grundarna 
har en mycket lång och bred erfarenhet inom in vitro- 
diagnostikutveckling och då framför allt inom POC tester 
och systemutveckling. Dessutom har de sedan tidigare 
utvecklat ett POC system från koncept till CE-märkning, 
som de framgångsrikt sålt till Novartis för 90 miljoner USD.  
Detta välmeriterade team är därmed redan väl förtrogna 
och insatta i det viktiga utvecklingsarbete som vi gemen-
samt nu står inför med Prolight Diagnostics och vad som 
krävs för att lyckas.  

Tillsammans planerar vi att utveckla de främsta och inno-
vativa POC systemen på marknaden. För detta utvecklings-
arbete behöver det gemensamma bolaget tillföras kapital. 
Styrelsen tog därför beslut om företrädesemission av units 
villkorat av godkännande av extra bolagsstämma.

Emissionen är garanterad upp till cirka 80 procent av ett 
garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission.  
I tillägg har jag som VD gjort utfästelse om teckning om 0,5 
MSEK.

Då förvärvet av Psyros Diagnostics sker med enbart ny- 
emitterade aktier kommer den befintliga kassan och kapitalet  

från den föreslagna företrädesemissionen att kunna investeras 
till fullo i det gemensamma bolagets fortsatta utveckling. 
Mer information finns att läsa på vår hemsida. Vi kommer 
även att hålla ett antal investerarpresentationer så snart 
prospektet för den föreslagna företrädesemissionen är 
publicerat.

Sammanfattningsvis bedömer vi att i och med förvärvet av 
Psyros Diagnostics banbrytande POC teknik kan Prolight 
Diagnostics bli ett unikt bolag inom POC testing. Enligt vår 
kännedom finns det inget annat existerande POC system 
som bedöms kunna utföra analyser med sådan enkelhet, 
känslighet och med oerhört låga detektionsnivåer som 
med Psyros Diagnostics POC teknik. Den nya banbrytande 
tekniken, där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en 
droppe blod, kan därför innebära ett paradigmskifte inom 
POCT för klinisk diagnostik. Vi ser därför på framtiden med 
stor tillförsikt och med stor potential till värdeökning för 
Prolight Diagnostics. Vi hoppas att även ni vill vara med på 
denna spännande resa tillsammans med oss.  

Lund 22 februari 2022 
 
Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics AB (publ)

1 “SBRI Healthcare is an NHS2 England & NHS Improvement initiative, supported by the Academic Health Science Network (AHSN) and managed by LGC Group. We aim to 
promote UK economic growth whilst addressing unmet health needs and enhancing the take up of known best practice.”

2 “The NHS (National Health Service) is the publicly funded healthcare system in England, and one of the four National Health Service systems in the United Kingdom.” 

3 https://sbrihealthcare.co.uk/news/sbri-healthcare-awards-over-8-million-to-progress-pioneering-innovations-in-urgent-and-emergency-care-to-the-next-level/?utm_sour-
ce=LinkedIn&utm_medium=Organic+Post&utm_campaign=competition_17_winners 

Enligt vår kännedom finns det inget annat existerande POC 
system som bedöms kunna utföra analyser med sådan 

enkelhet, känslighet och med oerhört låga detektionsnivåer 
som med Psyros Diagnostics POC teknik.

 
Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics

”

”
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Intäkter 
Under tiden för produktutveckling saknar Prolight försäljning 
och nettoomsättning, vilket var fallet även under jämförelse- 
perioden. Periodens övriga intäkter uppgick till 107 540  
(824 555) och bestod huvudsakligen av fördelningsintäkter 
från NGM och valutakursvinster. 

Kostnader och resultat 
Prolights totala rörelsekostnader under perioden uppgick 
till 7 080 000 kr (5 005 881) och bestod främst av externa 
kostnader kopplade till utvecklingen av bolagets produkter. 

Finansnettot var 117 312 kr (-119 110) och bestod motsva-
rande period föregående år av återföringar av nedskrivningar 
samt resultat från kortfristiga placeringar. 

Resultatet för helåret uppgick till -6 855 148 kr (-4 300 437). 

Finansiering och kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  
-7 195 216 kr (-6 516 657). 

Prolights kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick 
till -45 498 kr (-14 516 940) och består huvudsakligen för 
motsvarande period föregående år av aktiverade utvecklings- 
utgifter kopplade till bolagets produktutveckling. 

Vare sig under perioden eller jämförelseperioden har lån upp-
tagits eller amorterats. 

Det totala kassaflödet för helåret var -7 240 713 kr  
(35 672 295) och likvida medel per den 31 december 2021 
var 43 885 967 kr (51 126 680). I föregående års siffror 
ingick en nyemission på 56 705 892 kr före emissionskost-
nader.  
Eget kapital och skulder 
Eget kapital uppgick per den 31 december 2021 till  
146 309 462 kr (153 164 611).

Kortfristiga skulder uppgick till 2 823 668 kr (1 181 459) och 
bolaget saknar långfristiga skulder. 

De totala tillgångarna uppgick per den 31 december 2021 
till 149 133 130 kr (154 346 070) och består främst av 
immateriella anläggningstillgångar som vid periodens slut 
uppgick till 102 878 718 kr (102 833 221). 

Soliditeten var 99 procent (99).

* Uppgifter inom parentes avser jämförelseperioden föregående år. 

Transaktioner med närstående
Under helåret 2021 har transaktioner med styrelseledamöter 
och företag som ingår i största ägarsfären genomförts 
enligt nedan:

• Kostnader från SpectraCure AB, helåret 182 TSEK  
avseende inköpta administrativa tjänster.

• Kostnader från styrelseledamoten Ingemar Kihlström 
via bolag har utbetalts under året med 456 TSEK  
avseende överenskomna rådgivnings- och konsult- 
kostnader utöver styrelsearvode.

• Den verkställande direktören har ingen fast avtalad lön 
för 2021 utan ersätts istället inom ramen för ett konsult- 
avtal. Kostnader från styrelseledamoten Ulf Bladin via 
bolag har utbetalts under året med 2 999 TSEK avseende 
VD uppdrag och överenskomna rådgivnings- och konsult- 
kostnader. Ulf Bladin erhåller inget styrelsearvode.

Transaktioner med närstående är prissatta enligt marknads- 
mässiga villkor och är redovisade ovan exkl. moms.

Övriga upplysningar
Risker och osäkerhetsfaktorer 

Prolight Diagnostics verksamhet utsätts för ett antal risker 
och osäkerhetsfaktorer, vilka i olika omfattning kan ha en 
negativ inverkan på den fortsatta verksamheten. Både 
omvärlds-, operativa och finansrelaterade risker kan på 
kort och lång sikt påverka bolaget negativt. Prolight arbetar 
kontinuerligt med att inventera och hantera de risker och 
osäkerhetsfaktorer som verksamheten utsätts för i syfte 
att begränsa riskexponeringen och en eventuell påverkan 
om en risk aktualiseras. En utförlig beskrivning av risker och 
riskhantering återfinns i årsredovisningen för 2020. 
Redovisningsprinciper

Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med Års- 
redovisningslagens 9 kapitel. Prolight tillämpar Bokförings-
nämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av 
bolagets finansiella rapporter. 
Revisors granskning

Kvartalsrapporten har ej varit föremål för revisors gransk-
ning. 

Bolagets utveckling under perioden  
1 januari - 31 december 2021
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Säkra POCT  bidrar till snabbare diagnoser
Prolight Diagnostics utvecklar patientnära testsystem, sk Point-of-care (POC) 
system. POC innebär att diagnostisering görs med ett enkelt blodprov med ett 
mobilt instrument. Provtagning sker nära patienten, på patientvårdande enheter 
såsom exempelvis vårdcentraler samt äldreboenden. 

Med Prolight Diagnostics POC system kan vårdgivare fokusera på att implemen-
tera rätt behandling istället för att lägga kritisk tid på att vänta på testresultat 
från laboratorium. Tekniken kan möjliggöra 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  
behöver snabb och akut vård kan prioriteras i ett tidigt skede. Detta skapar ett 
bättre patientflöde.

Resultat från POC analysen kan bidraga till att läkare snabbare kan bedöma om 
en patient, som kanske befinner sig på en vårdcentral eller äldreboende 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. 

Strategi
Prolight Diagnostics utvecklar ett nytt, flexibelt POCT system med målsättning 
att uppnå sjukhuslabbprecision för att läkare snabbt och säkert ska kunna ställa 
korrekt diagnos. Ambitionen är att erbjuda underlag för en adekvat behandling 
redan när patienten undersöks på exempelvis en vårdcentral eller äldreboende. 
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.

Patentportfölj
Bolaget har en stark patentportfölj bestående av fyra registrerade patent gällan-
de micro ELISA teknologin, två i USA, ett i EU och ett i Sverige. Under bolagets 
andra utvecklingssteg* gjordes väsentliga framsteg som gav upphov till att 
ytterligare fyra patentansökningar kunde lämnas in. 

* För ytterligare information om bolagets produktutvecklingssteg vänligen se vår hemsida, www.prolightdiagnostics.se. 
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Prolight Diagnostics 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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POCT - En växande global marknad

Nya data visar att den globala marknaden 
för POCT (Point Of Care Testing) ökade 
kraftigt till cirka 29,1 miljarder USD 
under 20201 och förväntas öka årligen 
med 7,4 procent till cirka 51,8 miljarder 
USD år 2027.2 Covidpandemin orsakade 
en kraftig efterfrågeökning på POCT 
inom alla marknadssegment under 
2020. Dock förväntas marknaden för 
POCT falla tillbaka något i närtid när 
den stora covidrelaterade ökningen 
klingar av.1

Den globala marknaden för bio-hjärt-
markörer 

Den globala marknaden för bio-hjärt-
markörer uppgick till cirka 9,0 miljarder 
USD år 2021 och väntas växa med 
omkring 9 procent per år fram till 
2027. Den uppskattade globala mark-
naden förväntas därmed uppgå till 
cirka 14,9 miljarder USD år 2027.3

Vad gäller POCT för bio-hjärtmarkörer 
är uppfattningen den att marknaden 
drivs av en ökning av antalet hjärtsjuka 
på global basis och en ökad medveten- 
het kring behoven av tidig diagnos för 
att kunna ge patienter snabba och 
relevanta vårdinsatser.3 

Marknaden för troponin 

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 till-
växt med 8,9 procent.4

Trender som gynnar marknadsutveck-
lingen av POCT 

De främsta drivkrafterna bakom tillväx-
ten för POCT generellt utöver covid-
pandemin bedöms vara ökade behov 
av diagnostisering i utvecklingsländer, 
en stark tillväxt i antal laboratorier med 
avancerad diagnostisk utrustning i 
Nordamerika, en snabb teknisk utveckling, 
ökande investeringar i forskning och 
utveckling samt en åldrande befolk-
ning på global basis.2

Trender som gynnar marknads- 
utvecklingen för Point-Of-Care  
Testing (POCT):

• Covidpandemin har tydliggjort 
och ökat efterfrågan  
av säkra POC tester som kan 
utföras nära patienten

• Åldrande befolkning i västvärlden 

• Digitalisering inom vården 

• Ökade investeringar i FoU

1. Fortune Business Insights, Market Research Report, Point-of-Care Diagnostics Market, september 2021
2. Global Market Insights, Point of Care Testing Market 2021-2027, november 2021
3. IMARC Group, Cardiac Biomarkers Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth,  
    Opportunity and forecast 2022-2027, december 2021

4. Cardiac Biomarkers: Technologies and Global Markets, BCC Research, august 2019.

Marknad
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Ägarförteckning

Ägare Innehav 
2021-12-30 Röster i %

Cardeon AB 9 350 000 6,27

Försäkringsbolaget Avanza Pension AB 8 532 472 5,72

Bny Mellon NA (Former Mellon), W9* 6 454 612 4,33

Lars-Erik Tervakoski 2 720 163 1,82

Ingemar Kihlström AB 2 176 491 1,46

MK Capital Invest AB 2 056 812 1,38

Ålandsbanken i Ägares Ställe 1 870 163 1,25

Sture Hallström Invest AB 1 755 718 1,18

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 512 135 1,01

Niclas Österberg 1 400 000 0,94

Summa 38 155 141 25,36

Övriga (ca 6 630 st) 111 275 617 74,64

Totalt 149 104 183 100,0

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

Källa: EuroClear

Bolaget har inga utestående värdepapper som kan orsaka utspädning.

Prolight Diagnostics aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under 
namnet PRLD och Mentor är G&W Fondkommission.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké

21 februari 
2023

Årsredovisning
2021

29 april 
2022

Kvartalsrapport 1

Årsstämma

20 maj 
2022

Kvartalsrapport 2

29 augusti 
2022

Kvartalsrapport 3

25 november 
2022
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Resultaträkning i sammandrag

okt-dec Helår

Belopp i kronor 2021 2020 2021 2020

Nettoomsättning

Övriga intäkter 28 652 361 079 107 540 824 555

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 327 446 -1 528 826 -6 579 668 -3 845 945

Personalkostnader -125 125 -123 205 -479 329 -1 015 621

Valutakursdifferenser på 
rörelseskulder -8 548 -144 315 -21 003 -144 315

Summa kostnader -1 461 120 -1 796 346 -7 080 000 -5 005 881

Finansiella poster

Finansiella intäkter 117 312 11 563 117 312 11 563

Finansiella kostnader 0 6 226 0 -130 673

Summa finansiella poster 117 312 17 789 117 312 -119 110

Periodens-/årets resultat -1 315 156 -1 417 479 -6 855 148 -4 300 437
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Balansräkning i sammandrag

Belopp i kronor 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 102 878 718 102 833 221

Summa anläggningstillgångar 102 878 718 102 833 221

Omsättningstillgångar

Övriga kortfristiga fordringar 302 605 231 049

Skattefordran 2 695 0

Färutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 063 145 155 120

Kassa och bank 43 885 966 51 126 680

Summa omsättningstillgångar 46 254 411 51 512 849

Summa Tillgångar 149 133 130 154 346 070

Eget kapital

Bundet eget kapital 113 854 965 113 809 468

Fritt eget kapital / ansamlad förlust 32 454 497 39 355 143

Summa eget kapital 146 309 462 153 164 611

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 898 084 496 570

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 1 925 584 684 889

Summa kortfristiga skulder 2 823 668 1 181 459

Summa eget kapital och skulder 149 133 130 154 346 070
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Förändringar i eget kapital sammandrag

Bundet kapital Fritt kapital

Belopp i kronor Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Fond för 
utvecklings-

kostnader

Överkurs-
fond

Balanserade 
vinstmedel

Periodens 
resultat

Totalt eget 
kapital

Eget kapital
2021-01-01 14 910 418 13 047 052 85 851 998 125 482 413 -81 826 834 -4 300 437 153 164 611

Förslag till stämma -4 300 437 4 300 437 0

Avsatt till fond för
utvecklingskostnader 45 497 -45 497 0

Periodens resultat -6 855 148 -6 855 148

Eget kapital 
2021-12-31 14 910 418 13 047 052 85 897 495 125 482 413 -86 172 768 -6 855 148 146 309 462

Bundet kapital Fritt kapital

Belopp i kronor

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Fond för 
utvecklings-

kostnader

Överkurs-
fond

Balanserade 
vinstmedel

Periodens 
resultat

Totalt eget 
kapital

Eget kapital 
2020-01-01 12 629 926 13 047 052 71 335 058 71 057 014 -63 177 906 -4 131 988 100 759 156

Beslut enligt stämma -4 131 988 4 131 988 0

Emission 2 280 492 58 004 123 60 284 615

Emissionskostnader -3 578 724 -3 578 724

Avsatt till fond för 
utvecklingskostnader 14 516 940 -14 516 940 0

Årets resultat -4 300 437 -4 300 437

Eget kapital 
2020-12-31 14 910 418 13 047 052 85 851 998 125 482 413 -81 826 834 -4 300 437 153 164 611
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okt-dec Helår

Belopp i kronor 2021 2020 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -1 315 156 -1 417 479 -6 855 148 -4 300 437

Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet

-2 695 0 -2 695 0

Kassaflöde från löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

-1 317 851 -1 417 479 -6 857 843 -4 300 437

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -1 913 238 -203 758 -1 979 582 -183 021

Förändring av rörelseskulder 1 697 026 -6 607 174 1 642 208 -2 033 199

Summa förändring av rörelsekapital -216 212 -6 810 932 -337 374 -2 216 220

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -1 534 063 -8 228 411 -7 195 216 -6 516 657

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar -877 000 -251 651 -45 498 -14 516 940

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -877 000 -251 651 -45 498 -14 516 940

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 0 0 56 705 892

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 0 0 0 56 705 892

Kassaflöde -1 534 062 -8 480 062 -7 240 713 35 672 295

Ingående likvida medel 45 420 029 59 606 742 51 126 680 15 454 385

Utgående likvida medel 43 885 967 51 126 680 43 885 967 51 126 680

Kassaflödesanalys
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okt-dec Helår

2021 2020 2021 2020

Nettoomsättning, kr - - - -

Likvida medel, mkr 43,9 51,1 43,9 51,1

Soliditet, % 99 99 99 99

Kassalikviditet, % 2 546 4 354 2 546 4 354

Antal aktier vid periodens början 149 104 183 149 104 183 149 104 183 126 299 063

Genomsnittligt antal aktier under 
perioden

149 104 183 149 104 183 149 104 183 135 157 115

Antal aktier vid periodens slut 149 104 183 149 104 183 149 104 183 149 104 183

Resultat, mkr -1,3 -1,4 -6,9 -4,3

Resultat per aktie, kr -0,01 -0,01 -0,05 -0,03

Resultat per aktie efter 
utspädning, kr

-0,01 -0,01 -0,05 -0,03

Nyckeltal 

För ytterligare information:
info@prolightdiagnostics.se

www.prolightdiagnostics.se

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 teknologibidrar till  
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 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt. 

Bolagets aktier Prolight Diagnostics handlas på marknadsplatsen NGM Nordic SME.


