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Nyckeltal 

 jul–sep jan–sep helår 

 2020 2019 2020 2019 2019 

Nettoomsättning, kr - - - - - 

Likvida medel, mkr 59,6 2,6 59,6 2,6 15,5 

Soliditet, % 95 96 95 96 97 

Kassalikviditet, % 768 96 768 96 487 

Antal aktier vid periodens början 127 741 456 97 973 063 126 299 063 96 368 010 96 368 010 

Genomsnittligt antal aktier under perioden 134 213 455 97 973 063 129 383 186 97 353 465 102 490 463  

Antal aktier vid periodens slut 149 104 183 97 973 063 149 104 183 97 973 063 126 299 063 

Resultat, mkr -0,8 -0,7 -2,9 -3,4 -4,1 

Resultat per aktie, kr -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04  

Resultat per aktie efter utspädning, kr* -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04  

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

Q3 
 

    Väsentliga händelser under kvartalet 

• Prolight Diagnostics har framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om  

20 900 000 stamaktier och har därigenom tillförts cirka 55 mkr före avdrag för 

emissionskostnader. 

• Fas 2 av Prolight Diagnostics produktutveckling av instrument och testkort har avslutats 

med positiva resultat.  

• Under perioden har Prolight Diagnostics genomfört två riktade avtalsmässiga 

kvittningsemissioner mot fordran till samarbetspartnern TTP.  
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VD kommentar 
 
Under det tredje kvartalet har vi fokuserat på att säkerställa en 
god kapitalbas för att kunna fortsätta driva utvecklingen framåt 
för bolagets POCT system. Vidare har vi inlett planeringen för 
fas 3 tillsammans med vår teknologipartner TTP (The 
Technology Partnership plc) och börjat diskutera hur de 
individuella funktionerna i instrument och testkort kan 
integreras på bästa sätt. 
 

Stark kapitalbas för fortsatt utveckling 

För att vi skulle kunna fortsätta vårt utvecklingsarbete krävdes 
ytterligare investeringar. Vårt fokus under tredje kvartalet har 
därför varit att säkerställa en god kapitalanskaffning. Efter ett 
intensivt arbete lyckades vi genomföra en framgångsrik riktad 
nyemission genom vilken bolaget tillfördes cirka 55 miljoner 
kronor före avdrag för emissionskostnader. Kapitaltillskottet gör 
det möjligt att fortsätta arbetet enligt vår fastställda plan för att 
kunna uppnå ytterligare värdeskapande milstolpar för vårt 
POCT system. 

Styrelsens bedömning är att likviden från den riktade 
emissionen kommer att finansiera Bolaget under den 
kommande 12 månaders perioden. Likviden ska användas till 
att förbereda för och påbörja den tredje utvecklingsfasen för vårt POCT system. Vidare 
kommer externa intressenter inom sjukvård samt utvalda industriella aktörer erbjudas 
möjlighet att utvärdera systemet som vi utvecklar tillsammans med vår teknologipartner TTP. 
För att kunna genomföra fas 3 på bästa sätt är det av yttersta vikt att noga planera och 
förbereda processens alla olika steg vilket tar mycket tid i anspråk. Som tidigare 
kommunicerats uppskattar vi att fas 3 kommer att löpa under en period om 12-18 månader. 
Parallellt kommer vi även att sondera möjligheterna att använda vårt utvecklade POCT 
system inom andra kliniska områden såsom stroke, cancer och inflammation. 

Under tredje kvartalet kom vi även överens med TTP om att förlänga lock-up perioden för 
försäljning av aktier under ytterligare sex månader med start från 26 augusti 2020. Det är 
glädjande att TTP än en gång visat tilltro till Bolaget och dess teknik.   

Aktiva aktieägare 

Avslutningsvis är det även mycket glädjande att så många aktieägare visar ett aktivt intresse 
för bolaget, bl.a. genom att ge kloka synpunkter och ställa detaljerade frågor. Vi försöker 
svara på alla frågor men då exempelvis vissa utvecklingsframsteg är mycket känsliga ur 
såväl patent som konkurrenshänseende kan vi inte ge detaljerad information om detta eller 
visa upp nya bilder på vårt POCT system. Sammanfattningsvis presenterar vi all väsentlig 
information och uppdateringar gällande Prolight Diagnostics i pressmeddelande på vår 
hemsida, så fort den är tillgänglig. Förutom pressmeddelande är vår ambition att börja 
använda oss av investerarbrev samt LinkedIn, Twitter och Facebook. Även hemsidan ska 
uppdateras oftare och informationen där kommer över tid att utvecklas och kompletteras med 
exempelvis de vanligaste och mest aktuella frågorna och svaren.  

   
Stockholm, 17 november 

Ulf Bladin 
Verkställande Direktör, Prolight Diagnostics AB (publ)  

”Vi har nu en stark kapitalbas 
som möjliggör det fortsatta 
arbetet enligt vår fastställda plan 
för att kunna uppnå ytterligare 
värdeskapande milstolpar för 
vårt POCT system.”  
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Prolights framtida marknad 

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i 
världen precis som i Sverige. I USA drabbas någon 
av hjärtinfarkt var 40:e sekund. Bara i Sverige 
drabbas cirka tre personer per timme. Samtidigt är en 
stor andel (cirka 60 procent – enligt 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.  

Den globala Point of Care-området som helhet omsatte 19,3 miljarder USD under 2017 och 
beräknas öka till 25,5 miljarder USD under 20221. Marknaden för hjärtmarkörer uppgick till 
6,3 miljarder USD under 2017 och förväntas öka till 9,9 miljarder USD 20222. Den årliga 
tillväxttakten uppskattas till 9,5 procent2, vilket är en av Point of Care-marknadens högsta 
tillväxtsiffror. Den enskilda markören troponin uppgick till 2,3 miljarder USD 2017 och 
beräknas öka till 3,6 miljarder 20222.  

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.  

Prolights 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. Teknologin som utvecklats med högkänsligt troponin 
möjliggör även för fler tillämpningar inom exempelvis cancer, stroke och inflammation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Källa: In Vitro Diagnostics: Technological and Global Markets, BCC Research, January 2018 
2 Källa: Cardiac Biomarkers:: Technologies and Global Markets, BCC Research, August 2019 

Globala marknadsvärden och förväntad genomsnittlig tillväxt 

Troponin, mdr USD² 

Förväntad tillväxttakt 
8,9 % 

2,3  
3,6  

2017 2022 
Bio-hjärtmarkörer, mdr USD² 

Förväntad tillväxttakt 
9,5 % 

6,3  
9,9  

2017 2022 
POCT, mdr USD¹ 

Förväntad tillväxttakt 
5,7 % 

19,3  
25,5  

2017 2022 
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Väsentliga händelser under perioden 

Prolight har genomfört riktad nyemission och tillförs därigenom cirka 55 mkr 

Den 20 augusti offentliggjorde Prolight Diagnostics att bolaget framgångsrikt genomfört en 
riktad kontant nyemission om 20 900 000 stamaktier till en teckningskurs om 2,65 kr per 
aktie. Genom emissionen tillförs bolaget cirka 55 mkr före avdrag för emissionskostnader. 
Likviden ska användas till att förbereda för och påbörja den tredje och sista fasen i Point Of 
Care Testing (POCT) -systemets utveckling som inkluderar validering av systemet med 
kliniska prover i en klinisk miljö vid ett eller flera sjukhus/kliniker i Sverige och/eller 
internationellt. Styrelsens bedömning är att den tillförda likviden kommer att finansiera 
bolaget, räknat från emissionsdatum, under åtminstone 14 månader framåt.  
 
Den riktade nyemissionen tecknades huvudsakligen av svenska institutionella och privata 
investerare, inklusive bland annat Pegroco Invest, Gryningskust Förvaltning och Invus 
Investment. 
 
Efter den riktade nyemissionen uppgår antalet aktier till 149 104 183. Aktiekapitalet ökar med 
2 090 000 kr och uppgår till 14 910 418,30 kr. Utspädningen för befintliga ägare är  
14,0 procent. 

Produktutvecklingen av instrument och testkort i fas 2 avslutad  

Den 19 augusti meddelande Prolight Diagnostics att fas 2 i produktutveckling av instrument 
och testkort har avslutats med positiva resultat. Två prototypinstrument och mer än 200 
testkort har utvärderats av The Technology Partnership. Alla individuella funktionella 
processer som är nödvändiga för att kunna testa högkänsligt troponin på bolagets Point of 
Care-plattform har fungerat väl, för såväl instrument som för testkort. 
 
Nu inleds planeringen av fas 3 som inkluderar validering av Point of Care-systemet med 
kliniska prover i en klinisk miljö. I anslutning till att den kliniska valideringen inleds kommer 
även alla individuella funktioner att integreras i instrument och testkort. Vidare kommer 
externa intressenter inom sjukvård samt utvalda industriella aktörer erbjudas möjlighet att 
utvärdera systemet, vilket ger utrymme för eventuella finjusteringar. 
 
Avtalsmässiga kvittningsemissioner till TTP under det tredje kvartalet 

Under det tredje kvartalet har Prolight Diagnostics genomfört två riktade avtalsmässiga 
kvittningsemissioner mot fordran till samarbetspartnern TTP. Beslut om emission togs den 8 
och 29 juli till teckningskurser om 2,627 kr per aktie respektive 2,5695 kr per aktie, vilka 
baserades på den genomsnittliga aktiekursen de senaste 10 affärsdagarna inkluderat den 
dag respektive faktura från TTP förföll. Bolagets aktiekapital ökade genom dessa 
nyemissioner av 220 678 respektive 242 049 aktier med 46 272,70 kr. Utspädningen för 
befintliga aktieägare var cirka 0,17 respektive 0,19 procent. Efter registrering av aktierna hos 
Bolagsverket uppgick antalet aktier i Prolight Diagnostics till 128 204 183 stycken. 
 

Avtalsmässiga kvittningsemissioner till TTP under det första och andra kvartalet 

Under det första och andra kvartalet genomförde Prolight Diagnostics två riktade 
avtalsmässiga kvittningsemissioner mot fordran till samarbetspartnern TTP. Beslut om 
emission togs den 19 februari och den 10 juni till teckningskurser om 2,6375 kr per aktie 
respektive 2,4175 kr per aktie, vilka baserades på den genomsnittliga aktiekursen de 
senaste 10 affärsdagarna inkluderat den dag respektive faktura från TTP förföll. Bolagets 
aktiekapital ökade under perioden genom nyemission av 959 022 respektive 483 371 aktier 
med 144 239,30 kr. Utspädningen för befintliga aktieägare var cirka 0,76 respektive 0,38 
procent. Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket uppgick antalet aktier i Prolight 
Diagnostics till 127 741 456 stycken, vilket också motsvarar antalet aktier vid periodens 
utgång. 
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Årsstämma 2020 

Vid Prolight Diagnostics årsstämma den 20 maj beslutades om omval av 
styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami och Maria Holmlund samt nyval 
av styrelseledamot Ulf Bladin. Masoud Khayyami valdes till ny styrelseordförande. 

Ny VD 

Den 15 april meddelade Maria Holmlund att hon beslutat att avsluta sitt uppdrag som VD för 
Prolight Diagnostics vid halvårsskiftet, för att gå i pension. Ulf Bladin, sedan tidigare 
styrelsemedlem i Prolight Diagnostics, utnämndes som ny VD den 26 juni.  

Ulf har en gedigen erfarenhet från LifeScience med ledande befattningar från såväl 
läkemedelsindustrin för MSD och Pfizer som inom medicinteknik och diagnostik från bland 
andra Phadia och Thermo Fisher Scientific. 

Ansökan om viktigt patent avseende innovativ lösning för direkt användning av 
provtagningsröret i den automatiserade processen 

Den 6 april ansökte Prolight Diagnostics om ett patent avseende 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 till exempel 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 i bolagets 
POCT-system. 

Covid-19 försenade avslut av fas 2 

Spridningen av covid-19 ledde till tillfälliga nedstängningar av fabriker i Kina under första 
kvartalet, vilket påverkade Prolight Diagnostics genom försenade leveranser av 
instrumentdelar. Även testningen av systemen blev försenad och bolaget fick göra ett avsteg 
från den tidigare kommunicerade planen. 

Vidare påverkades en del personer knutna till Prolights projekt i Storbritannien av landets 
restriktioner för att minska smittspridningen, och förhindrades från att arbeta i labbmiljö.  

Prolight befinner sig likt resten av omvärlden i en fortsatt svårbedömd tid till följd av 
coronapandemin. Bolaget och teknologipartnern TTP arbetar löpande för att mildra påverkan 
så långt det är möjligt så att utvecklingsarbetet kan fortsätta drivas framåt.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Bolaget har efter periodens utgång mottagit ett potentiellt krav från en tidigare VD som 
lämnade bolaget 2016. Bolaget utvärderar för närvarande det potentiella kravet men den 
preliminära bedömningen är att det inte kommer ha någon betydande påverkan på bolaget. 
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Prolights utveckling januari-september 2020 

Intäkter 

Under tiden för produktutveckling saknar Prolight försäljning och nettoomsättning, detta var fallet 
även under jämförelseperioden. Periodens övriga intäkter uppgick till 463 476 kr (68 711) och 
bestod huvudsakligen av intäktsdelning från marknadsplatsen och valutakursdifferenser. 

 
Kostnader och resultat 

Prolights totala rörelsekostnader under perioden uppgick till 3 209 535 kr (3 625 434) och bestod 
främst av personalkostnader samt kostnader kopplade till utvecklingen av bolagets produkter. 
Finansnettot var -136 899 kr (178 739) och består av nedskrivningar, återföringar av 
nedskrivningar samt resultat från kortfristiga placeringar. Med anledning av återföringar av 
nedskrivningar från det första kvartalet framstår de finansiella kostnaderna som positiva under 
det tredje kvartalet. Resultatet för perioden var -2 882 958 kr (-3 377 984). 

 
Finansiering och kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 711 753 kr (-3 800 730). Skillnaden 
mot jämförelseperioden består främst av att Prolight under 2020 hade en minskad förlust och 
rörelsefordringar samt ökade rörelseskulder relaterade till emissionen i augusti. Prolights 
kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -14 265 289 kr (-16 147 886) och består 
huvudsakligen av aktiverade utvecklingsutgifter kopplade till bolagets produktutveckling. Under 
vare sig perioden eller jämförelseperioden har lån upptagits eller amorterats. Under perioden har 
56 705 892 kr (1 659 625) tillförts bolaget via nyemission. Det totala kassaflödet för perioden var 
44 152 356 kr (-18 288 991) och likvida medel per den 30 september 2020 var 59 606 742 kr 
(2 643 709).   

 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital uppgick per den 30 september 2020 till 154 582 089 kr (80 300 813) och soliditeten 
var 95 procent (96). Kortfristiga skulder uppgick till 7 788 634 kr (3 069 323), bolaget saknar 
långfristiga skulder. De totala tillgångarna uppgick per den 30 september 2020 till 162 370 723 kr 
(83 370 136) och består främst av immateriella anläggningstillgångar, som vid periodens slut 
uppgick till 102 581 570 kr (80 408 918), samt likvida medel.   

 
* Uppgifter inom parentes avser jämförelseperioden föregående år. 
 

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 
2019.  
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Resultaträkning i sammandrag 

 

 jul–sep jan–sep helåret 

Belopp i kronor 2020 2019 2020 2019 2019 

Nettoomsättning - - - - - 

Övriga intäkter 278 715  27 076 463 476  68 711 162 711 

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader -945 728  -283 043 -2 317 119  -2 119 070 -2 539 011 

Personalkostnader -84 317  -378 995 -892 416  -1 248 147 -1 616 554 

Valutakursdifferenser på 
rörelseskulder -157 017  -125 735 -  -258 217 -372 677 

Summa kostnader -1 187 062  -787 773 -3 209 535  -3 625 434 -4 528 242 

       

Finansiella poster       

Finansiella intäkter - 77 613 - 195 373 233 922 

Finansiella kostnader 62 971  -120 -136 899  -16 634 -379 

Summa finansiella poster 62 971  77 493 -136 899  178 739 233 543 

       

Periodens resultat -845 376  -683 204 -2 882 958  -3 377 984 -4 131 988 

  

 



7 

 

PROLIGHT DIAGNOSTICS KVARTALSREDOGÖRELSE Q3 2020 

Balansräkning i sammandrag 

 

Belopp i kronor 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 

Tillgångar     

     

Immateriella anläggningstillgångar 102 581 570  80 408 918 88 316 281 

Summa Anläggningstillgångar 102 581 570  80 408 918 88 316 281 

      

Omsättningstillgångar     

Övriga kortfristiga fordringar 182 411  317 509 203 147 

Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar 59 606 742  2 643 709 15 454 386 

Summa Omsättningstillgångar 59 789 153  2 961 218 15 657 533 

Summa Tillgångar 162 370 723  83 370 136 103 973 814 

      

Eget kapital     

Bundet eget kapital 113 557 817  86 272 053 97 012 036 

Fritt eget kapital/ansamlad förlust 41 024 272  -5 971 240 3 747 120 

Summa Eget kapital 154 582 089  80 300 813 100 759 156 

      

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder 5 060 549  1 264 426 2 431 521 

Övriga kortfristiga skulder 2 090 000  1 157 446 42 794 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 638 085  647 451 740 343 

Summa Kortfristiga skulder 7 788 634  3 069 323 3 214 658 

      

Summa Eget kapital och skulder 162 370 723  83 370 136 103 973 814 
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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 - 

Emission 160 505   1 499 120   1 659 625 

Avsatt till fond för 
utvecklingsutgifter   16 147 886  -16 147 886  - 

Periodens resultat      -3 377 984 -3 377 984 

Eget kapital  
2019-09-30 9 797 306 13 047 052 63 427 695 52 677 287 -55 270 542 -3 377 984 80 300 813 

        

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 
utvecklingsutgifter     14 265 289    -14 265 289    0  

Periodens resultat           -2 882 958  -2 882 958  

Eget kapital  
2020-09-30 14 910 418  13 047 052  85 600 347  125 482 413  -81 575 183  -2 882 958  154 582 089  
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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.  

Kvartalsredogörelsen har ej varit föremål för revisors granskning. 

  

 jul–sep jan–sep helår 

Belopp i kronor 2020 2019 2020 2019 2019 

Den löpande verksamheten       

Resultat före skatt -845 377 -683 204 -2 882 958 -3 377 984 -4 131 988 

Justering för poster som inte 
ingår i kassaflödet -90 478 - - -98 546 -98 546 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital -935 855 -683 204 -2 882 958 -3 476 530 -4 230 534 

      

Förändring i rörelsekapital      

Förändring av rörelsefordringar 72 874 94 509 20 736 774 288 888 649 

Förändring av rörelseskulder 5 060 320 -156 006 4 573 975 -1 098 499 -953 153 

Summa förändring av 
rörelsekapital 5 133 194 -61 497 4 594 711 -324 200 -64 504 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 4 197 339 -744 701 1 711 753 -3 800 730 -4 295 038 

      

Investeringsverksamheten      

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar -2 931 597 6 250 044 -14 265 289 -16 147 886 -24 055 249 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -2 931 597 6 250 044 -14 265 289 -16 147 886 -24 055 249 

      

Finansieringsverksamheten      

Nyemission 53 029 442 - 56 705 892 1 659 625 22 871 972 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 53 029 442 - 56 705 892 1 659 625 22 871 972 

        

Kassaflöde 54 295 184 -6 994 745 44 152 356 -18 288 991 -5 478 315 

Ingående likvida medel 5 311 558 9 638 454 15 454 386 20 932 700 20 932 700 

Utgående likvida medel 59 606 742 2 643 709 59 606 742 2 643 709 15 454 385 
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Ägarförteckning 
2020-09-30 

  Antal aktier 
Kapital- och 

röstandel 

CARDEON FUTURING FINANCE AB 9 350 000 7,32 % 

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 8 952 178 6,00 % 

BNY MELLON NA (FORMER MELLON), W9 6 454 612 4,33 % 

NILSSON, SETH MARTIN FREDRIK 5 000 000 3,35 % 

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 3 832 833 2,57 % 

INGEMAR KIHLSTRÖM AB 2 176 491 1,46 % 

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 2 058 610 1,38 % 

MK CAPITAL INVEST AB 2 056 812 1,38 % 

STURE HALLSTRÖM INVEST AB 1 755 718 1,18 % 

HEDLUND, STURE 1 350 000 0,91 % 

Övriga aktieägare (8 447 stycken) 106 116 929 71,17 % 

Totalt: 149 104 183 100,00 % 

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur). 
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Om Prolight Diagnostics AB  

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, 
Point of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs 
utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på 
sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, intensivvårdsavdelningar, 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 mer än en tioårsperiod 
arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care Testing. Den globla POCT-
marknaden uppgick till 19,3 miljarder USD under 2017 och beräknas öka till 25,5 miljarder 
USD under 2022.  

The Technology Partnership 

Prolight Diagnostics teknologipartner The Technology Partnership (TTP) är ledande 
teknikföretag från Cambridge, Storbritannien. Utvecklingsarbetet tillsammans med TTP 
påbörjades 2017 och utförs i enlighet med internationella standarder för hög kvalitet och 
snabb marknadsintroduktion. 
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Kommande rapporttillfällen: 

 
Bokslutskommuniké januari-december 2020………… 2021-02-10 
Årsredovisning 2020……………………………………. 2021-04-14 
Kvartalsredogörelse januari-mars 2021…………….... 2021-05-05 
Årsstämma 2021………………………………………... 2021-05-05 
 

 

 

 

 

 

Stockholm den 17 november 2020 
Prolight Diagnostics AB (publ) 
Styrelsen 

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande kl. 14.00 den 17 november 2020.  

 

 

För ytterligare information kontakta 

Ulf Bladin, VD telefon: +46 (0) 72 858 40 88 
E-post: ub@prolightdiagnostics.se 

Masoud Khayyami, Styrelseordförande telefon: +46 (0) 70 815 21 90 
E-post: mk@prolightdiagnostics.se 

  
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se 
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