
	   	  

 

 
 

AroCell AB (publ)   
 

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 751 (-1 588) KSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,17) SEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 043 (-1 807) KSEK 

 

Rapportperiod 1 april – 30 juni 2013 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -883 (-904) KSEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -337 (-889) KSEK 

• Nyemissionen övertecknad, bolaget tillfördes 6 840 KSEK efter emissions- och 
garantikostnader vilket säkrar finansiering av CE-märkning och lansering 
 

• De önskade kvalitetskraven för samtliga ingående komponenter har uppnåtts 
 

• De initiala kliniska utvärderingarna med de slutgiltiga komponenterna visar positiva 
resultat 

 

 
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 725 aktieägare. Hemsida: www.arocell.com 
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Väsentliga händelser under rapportperioden 

 

• En företrädesemission har genomförts under maj-juni 2013 med en teckningsgrad om 
cirka 209 procent. Genom emissionen nyemitteras 3 844 928 aktier och 1 922 464 
teckningsoptioner av serie TO 2. Aktiekapitalet ökade med 384 492,80 kronor till 
1 730 217,60 kronor. AroCell tillfördes cirka 6 840 TSEK efter emissions- och 
garantikostnader. 
 

• Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolaget senast 31 januari 2014 
tillföras ytterligare maximalt 11,5 MSEK före emissionskostnader. 
 

• Hållbarheten har säkrats för alla i produkten ingående komponenter vilket innebär en 
hållbarhet på minst 10 månader och att den av kostnadsskäl skall kunna 
transporteras över hela världen i rumstemperatur.  

 
• Känsligheten för nya produktionssatser av råvaror har verifierats och godkänts. 

 
• De inplanerade initiala kliniska utvärderingarna med de slutgiltiga komponenterna har 

bekräftat att vi har en mycket god korrelation för blodcancer och en högre känslighet 
för solida tumörformer jämfört med det existerande aktivitetsbaserade testet. TK 210 
har utvärderats i ett material som består av blandade solida tumörformer i olika 
stadier. 

 
 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 
 

• En viktig del av den kliniska utvärderingen är tillgång till kliniska prover som nu har 
säkerställts genom deltagande i en prostatacancer studie samt en större 
bröstcancerstudie. Dessa studier kommer att påbörjas under september 2013.  
 

• Alternativa produktionsmetoder har utvärderas för att på längre sikt kunna expandera 
produktionen på ett kostnadseffektivt sätt.  
 

• En plan för fortsatt utveckling och klinisk dokumentation av produkten fram till och 
med CE-märkning har utarbetats, vilken kommer att presenteras under september 
2013.  
 
 
 

Kommentar av VD, Anne-Charlotte Aronsson, AroCell 

AroCell genomförde under maj-juni en företrädesemission som blev kraftigt övertecknad. Det 
måste tolkas så att det finns ett stort förtroende för bolaget hos såväl nya som gamla 
aktieägare. Det är uppmuntrande med det starka gensvaret. Genom emissionen tillfördes 
bolaget nära 7 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolaget tillföras 
ytterligare 11,5 MSEK, vilket skulle vara mycket värdefullt för företaget eftersom det kommer 
att innebära att finansieringen blir tryggad t.o.m. kvartal 1 2015. 

AroCell ändrade under våren den strategiska inriktningen. Resurserna satsas nu fullt ut på 
test för solida tumörer. Satsningen på dessa test har stora marknadsfördelar och är också en 
viktig konkurrensfaktor. AroCells test kan mäta både inaktivt och aktivt TK-protein. Andra 
tester som finns på marknaden i dag kan bara mäta aktivt protein. Det är endast 20-30 
procent av patienter med solida tumörer som har en mätbar mängd aktivt protein.  
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Under kvartalet har vi undersökt hållbarheten för alla ingående komponenter och förbättrat 
den för vissa av dem. Hållbarheten är en viktig faktor för att en kommersialisering skall vara 
möjlig. Vi har även verifierat känsligheten för nya produktionsomgångar av råvarorna.  

En del kliniska pilotstudier har också genomförts med förväntade goda resultat. AroCell har 
också säkrat tillgång till större kliniska material och kommer under september månad att 
delta i två kliniska studier avseende bröst- och prostatacancer.  

Alternativa metoder för att kunna producera den polyklonala antikroppen i större kvantiteter 
har utvärderas så att vi i framtiden skall kunna expandera produktionen på ett mer 
kostnadseffektivt sätt.  

En detaljerad aktivitetsplan fram t.o.m. CE-märkning och aktiviteter inför 
marknadsintroduktionen kommer att presenteras under september månad.  

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  
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 den 25 maj 2011. Per den 30 juni 2013 uppgick 
antalet aktier till 17 302 176 stycken (kvotvärde 0,10 kronor) och antalet teckningsoptioner, 
TO 2, till 1 922 464 st. 
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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 
2013-11-27  Delårsrapport 3 2013 
2014-02-18  Bokslutskommuniké 2013 
 
 
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.  
 
 
Avlämnande av delårsrapport 
Uppsala den 21 augusti 2013 
 
 
 
Styrelsen 
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Resultaträkning i sammandrag 

      (KSEK) 
 

2013 2012 2013 2012 2012 

  
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

  
3 mån 3 mån 6 mån 6 mån helår 

Nettoomsättning 
 

- - - - 0 
Rörelsens kostnader 

 
-857 -866 -1 706 -1 575 -3 119 

Avskrivningar 
 

-7 -7 -13 -13 -26 
Rörelseresultat 

 
-864 -873 -1 719 -1 588 -3 145 

Finansiella intäkter 
 

0 2 0 2 62 
Finansiella kostnader 

 
-19 -33 -32 -39 -74 

Resultat efter finansiella poster 
 

-883 -904 -1 751 -1 625 -3 157 
Skatt 

 
- - - - - 

Periodens resultat 
 

-883 -904 -1 751 -1 625 -3 157 

       
       Balansräkning i sammandrag 

      (KSEK) 
   

2013 2012 2012 

    
30-jun 30-jun 31-dec 

TILLGÅNGAR 
      Anläggningstillgångar 
      Immateriella anläggningstillgångar 
   

9 343 5 595 7 104 
Summa anläggningstillgångar 

   
9 343 5 595 7 104 

Omsättningstillgångar 
      Lager 
   

422 502 512 
Övriga fordringar 

   
218 182 183 

Likvida medel 
   

7 495 2 887 4 181 
Summa omsättningstillgångar 

   
8 135 3 571 4 876 

Summa tillgångar 
   

17 478 9 166 11 980 

       EGET KAPITAL OCH SKULDER 
      Aktiekapital 
   

1 730 1 159 1 346 
Övrigt tillskjutet kapital och reserver 

   
15 260 7 675 11 961 

Övrigt fritt kapital  
   

-1 751 -1 625 -3 157 
Summa eget kapital 

   
15 239 7 209 10 150 

Långfristiga skulder 
   

669 1 044 900 
Kortfristiga skulder 

   
1 570 913 930 

Summa eget kapital och skulder 
   

17 478 9 166 11 980 

       
       Kassaflödesanalys i sammanfattning 

    (KSEK) 
 

2013 2012 2013 2012 2012 

  
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

  
3 mån 3 mån 6 mån 6 mån helår 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -337 -889 -1 043 -1 807 -3 320 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -1 332 -240 -2 252 -983 -2 505 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 6 746 3 993 6 609 3 949 8 278 
Periodens kassaflöde 

 
5 077 2 864 3 314 1 159 2 453 

Likvida medel vid periodens början 
 

2 418 23 4 181 1 728 1 728 
Likvida medel vid periodens slut 

 
7 495 2 887 7 495 2 887 4 181 
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       Aktiedata 
      

    
2013 2012 2012 

    
jan-jun jan-jun jan-dec 

Resultat per aktie, (SEK)          
      Före utspädning   

   
-0,12 -0,17 -0,29 

Efter utspädning   
   

-0,12 -0,15 -0,26 

       Genomsnittligt antal aktier 
      Före utspädning  

   
14 098 069 9 636 397 10 809 753 

Efter utspädning 
   

14 418 480 10 595 118 12 037 619 

       Antal aktier per balansdag 
      Före utspädning 

   
17 302 176 11 585 142 13 457 248 

Efter utspädning 
   

19 224 640 13 484 695 13 457 248 

 
 
 
Förändring av eget kapital 

    (KSEK) 

Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Balanserat 
vinstmedel 

inkl. årets 
resultat 

Summa eget 
kapital 

Belopp per 2013-01-01 1 346 11 961 -3 157 10 150 
Nyemission 384 8 075 

 
8 459 

Emissionskostnader 
 

-1 619 
 

-1 619 
Disposition enligt beslut på 
årsstämman 

 
-3 157 3 157 0 

Periodens resultat 
  

-1 751 -1 751 
Belopp per 2013-06-30 1 730 15 260 -1 751 15 239 

 
 
 
 


