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Nyckeltal 

 jan–mar helår 

 2020 2019 2019 

Nettoomsättning, kr - - - 

Likvida medel, MSEK 8,8 14,5 15,5 

Soliditet, % 99 94 97 

Kassalikviditet, % 715 264 487 

Antal aktier vid periodens början 126 299 063 96 368 010 96 368 010 

Genomsnittligt antal aktier under perioden 126 608 081 96 368 010 102 490 463 

Antal aktier vid periodens slut 127 258 085 96 368 010 126 299 063 

Resultat, MSEK -1,5 -1,0 -4,1 

Resultat per aktie, kr -0,01 -0,01 -0,04 

Resultat per aktie efter utspädning, kr* -0,01 -0,01 -0,04 

 
* Efter utspädning avser efter hänsyn tagen till de teckningsoptioner som är utställda i bolaget. 

  

Q1 
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VD-kommentar 
 

Vi arbetar inom 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. 
Vi har kommit långt i vår 
produktutveckling, där vi fortsatt 
uppnår betydande framsteg som kan 
ge oss möjlighet att rädda liv och spara 
vårdkostnader, samtidigt som våra 
möjligheter att utveckla en bra affär är 
god. 

Utvecklingen fortsätter framåt 

Som så många andra bolag har vi 
påverkats av Coronavirusets 
spridning. Detta ledde till tillfälliga 
nedstängningar av fabriker i Kina, 
vilket påverkat Prolight i form av 
försenade leveranser av 
instrumentdelar. Vidare har en del 
personer knutna till Prolights projekt i 
UK påverkats av landets restriktioner 
i sammanhanget, och förhindrats från att arbeta i labbmiljö.  

Instrumentdelar levereras nu sedan en tid tillbaka, och vår samarbetspartner TTP 
arbetar för att så långt möjligt säkra att utvecklingslaboratoriet kan fortsätta sin 
verksamhet, utan att utgöra en hälsorisk för sin personal eller påverka 
utvecklingstakten. Vi gör allt vi kan för att mildra påverkan på projektet, och därmed 
fortsätta framstegen mot ett avslutande av fas 2. 

Patenten 

I början av april lämnade vi in en fjärde patentansökan. Ansökan baseras på en 
innovativ lösning för att kunna använda provtagningsröret där blod samlas, från 
exempelvis armvecket, direkt i den automatiserade processen. Med detta slipper 
provtagaren att manuellt behöva överföra blod i bestämd mängd, från 
provtagningsröret till testkortet innan detta sätts in i instrumentet för analys. Detta 
innebär färre handhavandesteg och en enklare, snabbare och robustare hantering. 
De flesta metoder som finns på marknaden idag kräver hantering av detta steg i 
någon form, vilket vi nu har eliminerat.  

Under 2019 lämnade vi in totalt tre patentansökningar, relaterade till metod, 
applikation och separation, samtliga baserade på nyskapande tekniska lösningar. 
Bolaget har nu under den senaste 11-månadersperioden lämnat in fyra 
patentansökningar. Vi bedömer att dessa innovationer väsentligt ökar värdet av vår 
produkt.  

”Vi arbetar inom ett område med stor 
potential, hög tillväxt och med ett 
uttalat medicinskt och ekonomiskt 
behov” 
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Ledningsförändring  

Som meddelats har jag beslutat att dra ner på mitt operativa engagemang i Prolight 
Diagnostics, och pensionera mig. Mitt uppdrag som VD i bolaget avslutas därför vid 
halvårsskiftet. Tiden som VD i bolaget har inneburit nära samarbete med innovativa 
och kunniga personer inom för företaget relevanta områden. Det har varit en fröjd, 
och en mycket spännande och givande period med målinriktat arbete som gett 
viktiga resultat, som nu kommer att tas vidare av den kommande VD som är under 
rekrytering.   

   
Stockholm, 14 maj  

Maria Holmlund, VD 
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Väsentliga händelser under Q1 

Beslut om avtalsmässig kvittningsemission till TTP 

Den 19 februari beslutade styrelsen i Prolight Diagnostics AB om nyemission av aktier i 
enlighet 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. 
Bolagets aktiekapital ökade med 95 902,20 kr genom nyemission av 959 022 aktier. Rätt att 
teckna de nya aktierna tillkom TTP. Teckningskurs var 2,6375 kr per aktie. Kursen 
beräknades enligt avtalet på genomsnittskursen för de senaste 10 dagarna inkluderat den 
dag faktura förföll (18 februari). Utspädningen var ca 0,76 % för befintliga aktieägare. Efter 
registrering av aktierna hos Bolagsverket uppgår antalet aktier till 127 258 085 st. 

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 systemen blev 
försenad och bolaget fick göra ett avsteg från den tidigare kommunicerade planen gällande 
inledningen av fas 3. 

Vidare har en del personer knutna till Prolights projekt i UK påverkats av landets restriktioner 
för att minska smittspridningen, och förhindrats från att arbeta i labbmiljö.  

Instrumentdelar levereras nu sedan en tid tillbaka, och bolagets samarbetspartner TTP 
arbetar för att så långt möjligt säkra att utvecklingslaboratoriet kan fortsätta sin verksamhet, 
utan att utgöra en hälsorisk för sin personal eller påverka utvecklingstakten.  

Rådande situation innebär att Prolight i nuläget inte kan lämna rimligt säker information om 
när i tid beta-prototypen kan slutföras och testas. Bolaget gör allt det kan för att mildra 
påverkan på projektet, och därmed fortsätta framstegen mot ett avslutande av fas 2. 
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Prolights utveckling januari-mars 2020 

Intäkter 

Under tiden för produktutveckling saknar Prolight försäljning och nettoomsättning, detta var 
fallet även under jämförelseperioden. Periodens övriga intäkter uppgick till 478 kr (21 900) 
och bestod huvudsakligen av intäktsdelning från marknadsplatsen. 

Kostnader och resultat 

Prolights totala kostnader under perioden uppgick till 1 074 325 kr (1 119 009) och bestod 
främst av personalkostnader samt kostnader kopplade till utvecklingen av bolagets 
produkter. Finansnettot var -389 530 kr (71 881) och består av återföringar av nedskrivningar 
samt resultat från kortfristiga placeringar. Resultatet för perioden var -1 463 377 kr                
(-1 025 228). 

Finansiering och kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 346 877 kr (1 032 544). 
Skillnaden mot jämförelseperioden består främst av att Prolight under 2020 hade en 
minskning av rörelsekapitalet med 2 292 417 kr, som under jämförelseperioden ökade med 
2 145 977 kr till följd av ökade rörelseskulder och minskade rörelsefordringar. Prolights 
kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -5 821 454 kr (-7 475 011) och består 
huvudsakligen av aktiverade utvecklingsutgifter kopplade till bolagets produktutveckling. 
Minskningen mot jämförelseperioden beror i huvudsak på faktureringstidpunkter. Under vare 
sig perioden eller jämförelseperioden har lån upptagits eller amorterats av. Under perioden 
har 2 522 420 kr (0) tillförts bolaget via nyemission. Det totala kassaflödet för perioden var    
-6 645 911 kr (-6 442 467) och likvida medel per den 31 mars 2020 var 8 808 475 kr    
(14 490 233).   

Eget kapital och skulder 

Eget kapital uppgick per den 31 mars 2020 till 101 818 199 kr (80 993 944) och soliditeten 
var 99 procent (94). Kortfristiga skulder uppgick till 1 248 176 kr (5 627 955), bolaget saknar 
långfristiga skulder. De totala tillgångarna uppgick per den 31 mars 2020 till 103 066 375 kr 
(86 621 899) och består främst av immateriella anläggningstillgångar som vid periodens slut 
uppgick till 94 137 735 kr (71 736 043).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Uppgifter inom parentes avser jämförelseperioden föregående år.  
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Resultaträkning i sammandrag 

 

 jan-mars Helåret 

Belopp i kronor 2020 2019 2019 

Nettoomsättning - - - 

Övriga intäkter 478 21 900 162 711 

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader -715 576 -575 924 -2 539 011 

Personalkostnader -344 693 -366 694 -1 616 554 

Valutakursdifferenser på 
rörelseskulder 

-14 056 -176 391 -372 677 

Summa kostnader -1 074 325 -1 119 009 -4 528 242 

       

Finansiella poster       

Finansiella intäkter 19 387 88 205 233 922 

Finansiella kostnader -408 917 -16 324 -379 

Summa finansiella poster -389 530 71 881 233 543 

       

Periodens resultat -1 463 377 -1 025 228 -4 131 988 
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Balansräkning i sammandrag 

 

Belopp i kronor 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 

Tillgångar     

     

Immateriella anläggningstillgångar 94 137 735 71 736 043 88 316 281 

Summa Anläggningstillgångar 94 137 735 71 736 043 88 316 281 

       

Omsättningstillgångar     

Övriga kortfristiga fordringar 120 165 395 623 203 147 

Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar 8 808 475 14 490 233 15 454 386 

Summa Omsättningstillgångar 8 928 640 14 885 856 15 657 533 

Summa Tillgångar 103 066 375 86 621 899 103 973 814 

       

Eget kapital     

Bundet eget kapital 102 929 393 77 438 673 97 012 036 

Fritt eget kapital -1 111 194 3 555 271 3 747 120 

Summa Eget kapital 101 818 199 80 993 944 100 759 156 

       

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder 381 627 3 601 235 2 431 521 

Övriga kortfristiga skulder 35 032 1 158 785 42 794 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 831 517 867 935 740 343 

Summa Kortfristiga skulder 1 248 176 5 627 955 3 214 658 

       

Summa Eget kapital och skulder 103 066 375 86 621 899 103 973 814 
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Förändringar i eget kapital i sammandrag 

  

Belopp i kronor 
Aktie- 

kapital 
Reserv- 

fond 

Fond för 
utvecklings-

kostnader 
Överkurs- 

fond 
Balanserade 

vinstmedel 
Periodens 

resultat 
Totalt eget 

kapital 

Eget kapital  
2019-01-01 9 636 801  13 047 052  47 279 809  51 178 167  -33 265 731  -5 856 926  82 019 172  

Beslut enligt stämma         -5 856 926  5 856 926  -  

Emission 2 993 125      19 910 999      22 904 124  

Emissionskostnader       -32 152      -32 152  

Avsatt till fond för 
utvecklingsutgifter     24 055 249    -24 055 249    -  

Periodens resultat           -4 131 988  -4 131 988  

Eget kapital  
2019-12-31 

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

        

Eget kapital  
2019-01-01 

9 636 801 13 047 052 47 279 809 51 178 167  -33 265 730  -5 856 926  82 019 172  

Beslut enligt stämma     -5 856 926 5 856 926 - 

Avsatt till fond för 
utvecklingsutgifter 

  7 475 011  -7 475 011  - 

Periodens resultat      -1 025 228 -1 025 228 

Eget kapital  
2019-03-31 

9 636 801 13 047 052 54 754 820 51 178 167 -46 597 667 -1 025 228 80 993 944 

        

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  - 

Emission 95 902      2 433 518      2 529 420 

Emissionskostnader       -7 000      -7 000 

Avsatt till fond för 
utvecklingsutgifter 

    5 821 454    -5 821 454    - 

Periodens resultat           -1 463 377  -1 463 377 

Eget kapital  
2020-03-31 

12 725 828  13 047 052  77 156 512  73 483 532  -73 131 348  -1 463 377  101 818 199 
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Kassaflödesanalys 

Redovisningsprinciper  

Denna kvartalsredogörelse har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel. 
Prolight tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av 
bolagets finansiella rapporter.  

Redogörelsen har ej varit föremål för revisors granskning. 

  

                             jan-mar                                      Helår 

 2020 2019 2019 

Den löpande verksamheten      

Resultat före skatt -1 463 377 -1 025 228 -4 131 988 

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

408 917 -88 205 -98 546 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

-1 054 460 -1 113 433 -4 230 534 

    

Förändring i rörelsekapital    

Förändring av rörelsefordringar -325 935 685 833 888 649 

Förändring av rörelseskulder 555 938 1 460 144 -953 153 

Summa förändring av rörelsekapital 230 003 2 145 977 -64 504 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-824 457 1 032 544 -4 295 038 

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 

-5 821 454 -7 475 011 -24 055 249 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-5 821 454 -7 475 011 -24 055 249 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemission - - 22 871 972 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

- - 22 871 972 

    

Kassaflöde -6 645 911 -6 442 467 -5 478 315 

Ingående likvida medel 15 454 386 20 932 700 20 932 700 

Utgående likvida medel 8 808 475 14 490 233 15 454 385 
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Ägarförteckning 
2020-03-31 

  Antal aktier 
Kapital- och 

röstandel 

CARDEON FUTURING FINANCE AB 9 350 000 7,35 % 

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 7 487 660 5,88 % 

NILSSON, FREDRIK 5 782 810 4,54 % 

BNY MELLON NA (FORMER MELLON), W9* 5 508 514 4,33 % 

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 2 381 315 1,87 % 

NEWFOUR AB 2 220 000 1,74 % 

INGEMAR KIHLSTRÖM AB 2 176 491 1,71 % 

MK CAPITAL INVEST AB 2 023 029 1,59 % 

STURE HALLSTRÖM INVEST AB 1 827 997 1,44 % 

SÄLLSAM AB 1 547 677 1,22 % 

Övriga (7 310 aktieägare) 86 952 592 68,33 % 

Totalt: 127 258 085 100,00 % 

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur). 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Prolight har ansökt om ytterligare ett viktigt patent gällande en innovativ 
lösning för direkt användning av provtagningsröret i den automatiserade 
processen 

Den 6 april ansökte Prolight om ytterligare ett patent. Ansökan baseras på en innovativ 
lösning för att kunna använda provtagningsröret för blodinsamling, från exempelvis 
armvecket, direkt i den automatiserade processen. Därmed går det att undvika behovet av 
att manuellt överföra blod i bestämd mängd, via tex pipettering, från provtagningsröret till 
testkortet innan detta sätts in i instrumentet för analys. Detta innebär färre handhavandesteg 
och därmed en enklare, snabbare och robustare hantering. De flesta metoder som finns på 
marknaden idag kräver hantering av detta steg i någon form, vilket Prolight nu har eliminerat. 

Patentansökningen har inlämnats av Prolights teknologisamarbetspartner TTP för Prolights 
räkning till "The Intellectual Property Office" i UK. 

Förtydligande av Prolights ekonomiska ställning - bolaget har inte för avsikt att 
genomföra emission för kapitalanskaffning inom överskådlig tid 

I revisionsberättelsen i Prolights årsredovisning för 2019 lämnades särskild upplysning om 
ökad finansieringsrisk till följd av spridningen av Coronaviruset. Mot bakgrund av detta 
förtydligade Prolight den 8 april att bolaget inte har behov av att genomföra någon emission 
för kapitalanskaffning inom överskådlig tid. 

Ledningsförändring  

Den 15 april meddelade Maria Holmlund att hon av personliga skäl beslutat att avsluta sitt 
uppdrag som VD för Prolight Diagnostics AB, hon går i pension. Maria kvarstår i tjänst till 
halvårsskiftet. 

Styrelsen respekterar fullt ut Marias beslut och har omedelbart startat rekryteringsprocessen 
för att hitta en ny VD. 
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Prolights framtida marknad 

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen precis som i Sverige. Bara i 
Sverige drabbas cirka tre personer per timme. I USA drabbas någon av hjärtinfarkt var 40:e 
sekund. Samtidigt är en stor andel (cirka 60 procent - svensk studie) 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 allt mer hushålla med knappa resurser. Ju 
tidigare rätt diagnos kan ställas desto snabbare kan effektiv, korrekt och kostnadseffektiv 
behandling sättas in. Ett snabbt och högkänsligt troponintest, i Point of Care-format, kan ge 
vården ett mycket värdefullt stöd i den processen. En tidig och snabb diagnos kommer att 
bidra till att rädda liv, och sjukvårdens knappa resurser kommer att användas mer optimalt. 
Detta är inte minst viktigt då sjukvårdsekonomin påverkas i positiv riktning och kommer 
därför att ha samhällsekonomisk betydelse i framtiden.  

Point of Care-området som helhet beräknades omsätta mellan 18 och 24 miljarder USD 
under 2018. Marknaden för troponin beräknas till cirka 1,8 miljarder USD 2020, och området 
hjärtmarkörer förutspås en fortsatt stark tillväxt 
de kommande åren. Detta är en av Point of 
Care-marknadens högsta tillväxtsiffror.  

Prolight arbetar i ett område med stor 
potential, hög tillväxt och med ett uttalat 
medicinskt och ekonomiskt behov. Bolaget har 
goda förutsättningar att utveckla en produkt 
med stor betydelse globalt, både för individ 
och samhälle.  

Prolight produktutveckling har kommit långt, 
och fortsätter uppvisa betydande framsteg 
som kan ge möjlighet att rädda liv och spara 
vårdkostnader, samtidigt som bolagets 
möjligheter att utveckla en bra affär är goda.   
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Kommande rapporttillfällen: 

Halvårsrapport januari-juni 2020………………………..2020-08-28 
Kvartalsredogörelse juli-september 2020……………...2020-11-17 
Bokslutskommuniké januari-december 2020………….2021-02-10 

 

Stockholm den 14 maj 2020 
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 
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 8.30 den 14 maj 2020.  

 

 

 

 

Om Prolight Diagnostics AB  

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, 
Point of Care-testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs 
utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på 
sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc. 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 estimerades 2018 till 
mellan 18 och 24 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 

Mats Persson, Styrelseordförande 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

