AroCell AB (publ)
Delårsrapport 1 januari – mars 2013


Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK



Resultat efter finansiella poster uppgick till -868 (-721) KSEK



Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,09) SEK



Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -706 (-918) KSEK



Verifiering av testets slutliga sammansättning pågår



Nya rön innebär en ändrad prioritering mot solida tumörer

Kort om AroCell AB (publ)
AroCell AB(publ) är ett svenskt bolag beläget i Uppsala. AroCells tester har potential att upptäcka
cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi baseras på en innovativ metod att mäta hur aggressiv
en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs med bolagets test TK 210
med hjälp av ett enkelt blodprov. Testet är kliniskt värdefullt för att kontrollera återfall av cancer eller
för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte. AroCell är listat på AktieTorget och har
cirka 665 aktieägare. Hemsida: www.arocell.com

Väsentliga händelser under rapportperioden
 Optimering och verifiering av testets slutliga sammansättning har utförts under
perioden. De olika komponenterna i systemet har anpassats till de valda råvarorna för
att säkerställa tillräcklig känslighet vid låga mätvärden.
 Framställningsmetoder för råvarorna har färdigställts och dokumenterats, vilket ger
förutsättningarna för en långsiktig produktion med jämn kvalitet. Produktion av en
större mängd av en av de ingående råvarorna har initierats.
 Dr Olle Nilsson har engagerats som expert och rådgivare i projektgruppen för AroCell.
Olle har tidigare varit Vice President Business Development på Fujirebio Diagnostics.
Han var en av grundarna av CanAg år 1992 och har som VD varit ansvarig för
utvecklingen av produkterna och projektportföljen. Olle är biokemist och immunkemist
med mer än 25 års akademisk och industriell erfarenhet av cancertester som baseras
på monoklonala antikroppar.
Väsentliga händelser efter rapportperioden


I enlighet med det prospekt som låg till grund för emissionen 2012 räcker likviditeten
fram till våren 2013 då en nyemission är tänkt att genomföras. Styrelsen har därför
beslutat att föreslå årsstämman i maj att fatta beslut om mandat för styrelsen att
besluta om nyemission.

 Styrelsen har beslutat om ändrad prioritering för AroCell, vilket innebär full satsning
på solida tumörer. Staffan Erikssons (SLU) studier har bekräftat att blodprover från
patienter med solida tumörer innehåller högre nivåer av inaktivt TK-protein,
tymidinkinas, än vad som tidigare har antagits. Detta innebär att det inte behövs
någon teknisk vidareutveckling av TK 210 för att kunna mäta TK protein i solida
tumörer. Den potentiella marknaden för ett test för bröst- eller prostatacancer är
mycket större än marknaden för blodcancer, den antagna prisnivån per test högre
och de kliniska behoven mer tydliga.
 Slutlig verifiering av känsligheten och robustheten med de nya råvarorna kommer att
slutföras under april månad.


En klinisk utvärdering planeras under april-maj månad. Deltagande i två större
kliniska studier avseende bröst- och prostatacancer skall enligt plan genomföras
under sommaren. Diskussioner om deltagande i internationella kliniska studier pågår.



En plan för utveckling och CE-märkning av TK 210 för solida tumörer kommer att
presenteras i början av maj.
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Kommentar av VD, Anne-Charlotte Aronsson, AroCell.
Det är nya rön angående TK, tymidinkinas, från solida tumörer som är bakgrunden till en
ändrad prioritering för AroCell. Fokus ligger nu på solida tumörer som gör att bolaget går mot
en marknad med större potential.
AroCell har under det senaste året lagt stora resurser på att utveckla stabila råvaror för att
kunna lansera TK 210 testet för klinisk rutinanvändning. Framställnings- och kontrollmetoder
för råvarorna har färdigställts, som gör att vi nu har möjligheter till en långsiktig produktion
med jämn kvalitet.
Marknaden för ett test för bröst- eller prostatacancer är betydligt större än marknaden för
blodcancer. Det finns ytterligare fördelar. Bolagets test TK 210 kompletterar de existerande
markörerna för olika cancerformer, vilka nästan alltid är relaterade till cancers totala
storlek/massa. TK 210 mäter istället tumörens tillväxthastighet vilket ger viktig information om
cancerns aggressivitet och en tidig indikation om återfall. TK 210 är den enda metod på
marknaden för bestämning av TK som också mäter inaktivt protein.
Att lansera TK 210 som ett blodcancertest skulle innebära att vi gör det i konkurrens med det
aktivitetsbaserade TK-testet, som redan är etablerat på ett flertal stora laboratorier.
Försäljningspotentialen för ett test för bröst- eller prostatacancer är större och prissättningen
mer anpassbar. Den ändrade prioriteringen ger klara fördelar för AroCell.
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.
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Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisning som i bolagets senaste
årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna
råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.
Aktien
AroCell AB (publ) listades på AktieTorget 25 maj 2011. Per den 31 mars 2013 uppgick
antalet aktier till 13 457 248 stycken (kvotvärde 0,10 kronor).
Kontaktinformation
Anne-Charlotte Aronsson, VD
0733-91 11 77
aca@AroCell.com
www.AroCell.com

AroCell AB (publ)
Uppsala Science Park, Generalen
Dag Hammarskjölds väg 34 A
751 83 UPPSALA
SVERIGE

Finansiell kalender
2013-05-03 Årsstämma
2013-08-21 Delårsrapport 2 2013
2013-11-27 Delårsrapport 3 2013
2014-02-18 Bokslutskommuniké 2013

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.
Avlämnande av delårsrapport
Uppsala den 24 april 2013

Styrelsen
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Resultaträkning i sammandrag
(KSEK)

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

2013
jan-mar

2012
jan-mar

2012
jan-dec

3 mån

3 mån jfr

helår

-849
-6
-855
-13
-868
-868

-709
-6
-715
-6
-721
-721

-3 119
-26
-3 145
62
-74
-3 157
-3 157

2013
31-mar

2012
31-mar

2012
31-dec

Balansräkning i sammandrag
(KSEK)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Lager
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

8 018
8 018

5 368
5 368

7 104
7 104

512
117
2 418
3 047
11 065

537
585
23
1 145
6 513

512
183
4 181
4 876
11 980

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital och reserver
Övrigt fritt kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

1 346
8 804
-868
9 282
763
1 020
11 065

771
4 026
-721
4 076
1 088
1 349
6 513

1 346
11 961
-3 157
10 150
900
930
11 980

2013
jan-mar

2012
jan-mar

2012
jan-dec

3 mån

3 mån jfr

helår

-706
-920
-137
-1 763
4 181
2 418

-918
-743
-44
-1 705
1 728
23

-3 320
-2 505
8 278
2 453
1 728
4 181

Kassaflödesanalys i sammanfattning
(KSEK)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Aktiedata
2013
jan-mar

2012
jan-mar

2012
jan-dec

3 mån

3 mån jfr

helår

-0,06
-0,06

-0,09
-0,07

-0,29
-0,26

Genomsnittligt antal aktier
Före utspädning
Efter utspädning

13 457 248
13 457 248

7 705 540
9 631 925

10 809 753
12 037 619

Antal aktier per balansdag
Före utspädning
Efter utspädning

13 457 248
13 457 248

7 705 540
13 484 695

13 457 248
13 457 248

Balanserat
vinstmedel
inkl
årets resultat

Summa
eget
kapital

-3 157
-868
-4 025

10 150
-868
9 282

Resultat per aktie, SEK
Före utspädning
Efter utspädning

Förändring av eget kapital
Övrigt

(KSEK)

Belopp per 2013-01-01
Periodens resultat
Belopp per 2013-03-31

Aktiekapital

tillskjutet
kapital

1 346

11 961

1 346

11 961
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