
 

 

 

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké 

 

Helårsperiod 1 januari – 31 december 2014 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK 

 Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 369 (-3 733) KSEK 

 Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,24) SEK 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 726 (-4 055) KSEK 

 

Rapportperiod 1 oktober – 31 december 2014 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK 

 Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 167 (-1 531) KSEK 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 442 (-1 973) KSEK 

 Resurs- och kompetensförstärkning inom klinisk forskning samt kvalitetssystem och 

regulatoriska frågor genom rekrytering av Lotta Nordin och Alf Malmberg 

 Inledande tester på TK 210 ELISA i RUO-kitversion visar resultat enligt plan 

 Nyemissionen i oktober övertecknad, bolaget tillfördes 18 149 KSEK efter 

emissionskostnader 

 

 
Kort om AroCell AB (publ) 
AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag beläget i Uppsala. AroCells teknologi baseras på en 
innovativ metod att mäta hur snabbt celler delar sig i kroppen vilket kan ge ett mått på hur 
aggressiv en cancertumör är. Detta görs med hjälp av ett enkelt blodprov och ett laboratorietest. 
Testet, TK 210 ELISA, ger kliniskt värdefull information för att bedöma prognos, monitorering av 
hur väl en cancerbehandling fungerar och optimering av behandlig. Testet är även väl lämpat för 
uppföljning och kontroll av eventuellt återfall. AroCell är listat på AktieTorget och har cirka 1 500 
aktieägare. Hemsida: www.arocell.com. 

http://www.arocell.com/


 

Väsentliga händelser under rapportperioden  

 Utvecklingsfasen för TK 210 ELISA klar och överföring till produktion påbörjad.    
 

 Preliminär marknadsstudie har genomförts på nyckelmarknader i Europa. Resultaten har 
givit god överblick kring förutsättningar för marknadsintroduktion av TK 210 ELISA. 

 

 Lotta Nordin har anlitats som ansvarig för planering, koordinering och genomförande av 
kliniska studier.  

 

 Alf Malmberg har anlitats för att säkerställa CE-märkning av TK 210 ELISA samt att 
ansvara för företagets system för kvalitetsstyrning. 

 

 En företrädesemission har genomförts under oktober 2014 med en teckningsgrad om cirka 
129 procent. Genom emissionen nyemitteras 4 265 628 aktier. Aktiekapitalet ökade med 
426 562,80 kronor till 2 346 096 kronor. AroCell tillfördes cirka 18 149 KSEK efter 
emissions- och garantikostnader. 
 

 
Väsentliga händelser efter rapportperioden 

 I samband med uppskalning av tillverkningsprocessen för TK 210 ELISA har oförutsedda 

problem orsakat en försening på cirka 6 månader.  

 Problemen i produktion är identifierade och adresserade. Den reviderade planen innebär 

att bolaget kommer att introducera en CE-märkt produkt under tredje kvartalet 2015. 

 
 

Kommentar av VD, Jan Stålemark, AroCell.  

Det är med tillförsikt som vi nu inleder förberedelserna inför lanseringen av vårt test TK 210 ELISA. 

Vi har arbetat mycket fokuserat med produktens prestanda och reproducerbarhet i produktion. Vi 

ser nu att produktens prestanda väl möter de uppsatta specifikationerna.  

I samband med att vi växlat upp till storskalig produktion har vi stött på vissa utmaningar. Detta är 

inte ovanligt vid uppskalning av produktion av in vitro diagnostiska produkter. Vi har identifierat 

problemen och vidtagit åtgärder som vi bedömer kommer att säkra både en reproducerbar och 

robust produktion av vår slutprodukt. Vi räknar nu med att ha en CE-märkt produkt tillgänglig under 

det tredje kvartalet i år.  

Vi har i egen regi genomfört ett antal kliniska studier för att lägga grunden för klinisk evidens inför 

introduktionen av vår CE-märkta version av TK 210 ELISA under hösten 2015. Flera mer 

omfattande kliniska studier är planerade under året.  

Det är en mycket intensiv period som ligger framför oss. Vi etablerar nu samarbeten med 

distributörer, kliniker och intressenter inom vården kring användning och tillämpning av vår 

produkt. Detta kommer att ligga till grund för affärsmodell, marknadsföring och säljstrategi. Ett nära 

samarbete med våra kunder är och kommer att vara vår högsta prioritet.  

 

 

 



 

Väsentliga risker  

Finansiella risker 
AroCells verksamhet bygger på extern finansiering. Hittills har bolaget lyckats bra med 
finansieringen, men det finns inga garantier för att det i framtiden kan ske på ett för bolagets 
aktieägare fördelaktigt sätt. Ett misslyckande i framtida finansiering i tillräcklig omfattning kan 
påverka bolagets utveckling och marknadsvärde. 

Utvecklings – och produktionsrisker 
Det finns alltid risker med utveckling och produktionsöverföring. Det är inte alltid så att en 
produktionsmässigt tillverkade produkt visar exakt samma egenskaper som en som  
tillverkats i forskningsskala. Utvecklingen av kommande produkter kan också visa sig vara mer 
komplicerad och ta längre tid än beräknat.  
 
Kommersialiseringsrisker 
Det finns alltid en risk att de produkter som AroCell utvecklat inte får det positiva mottagande på 
marknaden som förväntats och tiden till acceptans för produkten bli längre. Kvantiteten sålda 
produkter kan då, framför allt under den första tiden, bli lägre och tiden det tar att etablera sig på 
marknaden kan vara längre än vad bolaget har uppskattat i sina försäljningskalkyler. 
 
Utöver detta finns risker med säkerhet i patent och marknadens värdering av studier, 
godkännanden och certifieringar. Genom att ta med riskfaktorer i beslutsprocesser och vid 
utformanden av rutiner och framtaganden av dokumentation bedöms risker och deras effekter 
kunna minimeras och till del undvikas. 
 
Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) 
 
Övergången till K3 har inte påverkat jämförelseårets siffror vilket innebär att presenterade 
jämförelsetal överensstämmer med de uppgifter som presenterades i årsredovisningen för 2013. 
 
Aktien 
Per den 31 december 2014 uppgick antalet aktier till 23 460 960 stycken (kvotvärde 0,10 kr). 
 

Insynspersoners aktieinnehav 
   

    

Antal aktier Antal aktier  

Namn       2013-12-31 2014-12-31 Förändring 

Staffan Eriksson, med närstående 946 581 1 057 862 +111 281 

Håkan Englund, med närstående 240 437 311 558 +71 121 

Jan Mellberg 
  

142 470 193 473 +51 003 

Bengt Norvik 
  

32 626 56 077 +23 451 

Erik Walldén, närstående * 0 50 000 +50 000 

Jan Stålemark 
 

* 0 30 000 +30 000 

Filip Fogdestam   * 0 14 815 +14 815 

*   Insynsregistrerades i maj 2014 

     
 
Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014. 
 
 
 
 
 



 

Kontaktinformation 
Jan Stålemark VD   AroCell AB (publ) 
jan.stalemark@arocell.com  Virdings allé 32B 
0706-92 62 06   754 83  UPPSALA 
www.arocell.com   SVERIGE 
 
Finansiell information 
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.arocell.com senast två 
veckor före årsstämman och kan då även rekvireras från bolaget via info@arocell.com. 
 
Kommande rapporttillfällen 
Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 3 juni 2015 kl 15.00 i bolagets lokaler på  
Virdings allé 32 B i UPPSALA. 
 
2015-05-28     Delårsrapport 1 2015 
2015-06-03     Årsstämma 
2015-08-25   Delårsrapport 2 2015 
2015-11-17     Delårsrapport 3 2015 
2016-02-16     Bokslutskommuniké 2015 
 
Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.  
 
Avlämnande av delårsrapport 
Uppsala den 17 februari 2015 
 
Styrelsen 
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Resultaträkning i sammandrag 
     (KSEK) 
 

2014 2013 2014 2013 

  
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

  
3 mån 3 mån helår helår 

Nettoomsättning 
 

- - - - 

Rörelsens kostnader 
 

-4 236 -1 526 -6 377 -3 667 

Avskrivningar 
 

-14 -14 -33 -33 

Rörelseresultat 
 

-4 250 -1 540 -6 410 -3 700 

Finansiella intäkter 
 

76 34 78 36 

Finansiella kostnader 
 

7 -25 -37 -69 

Resultat efter finansiella poster 
 

-4 167 -1 531 -6 369 -3 733 

Skatt 
 

- - - 0 

Periodens resultat 
 

-4 167 -1 531 -6 369 -3 733 

      

      Balansräkning i sammandrag 
     (KSEK) 
   

2014 2013 

    
31-dec 31-dec 

TILLGÅNGAR 
     Anläggningstillgångar 
     Immateriella anläggningstillgångar 
   

17 826 11 153 

Materiella anläggningstillgångar 
   

21 28 

Summa anläggningstillgångar 
   

17 847 11 181 

Omsättningstillgångar 
     Lager 
   

1 578 1 534 

Övriga fordringar 
   

664 335 

Likvida medel 
   

18 513 4 995 

Summa omsättningstillgångar 
   

20 755 6 864 

Summa tillgångar 
   

38 602 18 045 

      EGET KAPITAL OCH SKULDER 
     Aktiekapital 
   

2 346 1 776 

Övrigt tillskjutet kapital och reserver 
   

39 743 17 728 

Övrigt fritt kapital  
   

-6 369 -3 733 

Summa eget kapital 
   

35 720 15 771 

Långfristiga skulder 
   

150 525 

Kortfristiga skulder 
   

2 732 1 749 

Summa eget kapital och skulder 
   

38 602 18 045 

      

      Kassaflödesanalys i sammanfattning 
     (KSEK) 
 

2014 2013 2014 2013 

  
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

  
3 mån 3 mån helår helår 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

-2 442 -1 973 -5 726 -4 055 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-1 288 -506 -6 699 -4 110 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

18 099 2 464 25 943 8 979 

Periodens kassaflöde 
 

14 369 -15 13 518 814 

Likvida medel vid periodens början 
 

4 144 5 010 4 995 4 181 

Likvida medel vid periodens slut 
 

18 513 4 995 18 513 4 995 

 
 
 
 
 



 

Aktiedata 
    

   
2014 2013 

   
jan-dec jan-dec 

     Resultat per aktie, (SEK)          
  Före utspädning   

 
-0,32 -0,24 

Efter utspädning   
 

-0,32 -0,22 

     Genomsnittligt antal aktier 
   Före utspädning  
 

19 786 428 15 775 964 

Efter utspädning 
 

19 786 428 16 821 560 

     Antal aktier per balansdag 
   Före utspädning 
 

23 460 960 17 757 225 

Efter utspädning 
 

23 460 960 19 224 640 

 
 
 

Förändring av eget kapital (KSEK) 
    

Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Balanserat 
vinstmedel 

inkl årets 
resultat 

Summa eget 
kapital 

Belopp per 2014-01-01 1 776 17 728 -3 733 15 771 

Nyemission TO 2 144 8 485 
 

8 629 

Nyemission   426 20 902 
 

21 328 

Emissionskostnader 
 

-3 639 
 

-3 639 

Disposition enligt beslut  
    på årsstämman 
 

-3 733 3 733 0 

Periodens resultat 
  

-6 369 -6 369 

Belopp per 2014-12-31 2 346 39 743 -6 369 35 720 

 
 
 
 


