
  

 

 

 

AroCell AB (publ)   

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014 

 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK 

 Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK 

 Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,15) SEK 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 284 (-2 082) KSEK 

 

Rapportperiod 1 juli – 30 september 2014 

 
  

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK  

 Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 064 (-451) KSEK  

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -491 (-1 039) KSEK  

 En nyligen avslutad studie ger preliminära indikationer på att AroCells nya TK 210 
ELISA-test genom ett enkelt blodprov kan ge vägledning vid behandling av 
bröstcancer samt uppföljning för tidig upptäckt av återfall  
 

 Professor Carl Blomqvist adjungerad till styrelsen 
 

 Genom företrädesemission tillfördes bolaget 18,1 MSEK före emissions- och 
garantikostnader 

 
 
 
 

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 1 447 aktieägare. Hemsida: www.arocell.com 

http://www.arocell.com/
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Väsentliga händelser under rapportperioden 

 Resultaten visar att AroCells test kan detektera tumörtillväxt genom ökade TK-värden 
i ett tidigare skede än vad som är möjligt idag med CA 15-3 som är det mest använda 
bröstcancertestet i stora delar av Europa. CA 15-3 används vid behandling och för 
uppföljning av bröstcancerpatienter. 

 Professor Carl Blomqvist adjungerad till styrelsen. Förstärker styrelsen med 
betydande erfarenhet från kliniskt arbete och forskning kring olika cancerformer. 

   

Väsentliga händelser efter rapportperiod 

 Extern oberoende test av TK 210 ELISA genomförd med bra resultat. 

 Produktion av TK 210 ELISA pågår enligt plan. 

 En företrädesemission har genomförts under september-oktober 2014 med en 
teckningsgrad om cirka 129%. Genom emissionen nyemitterades 4 265 628 aktier. 
Aktiekapitalet ökade med 426 562,80 till 2 346 096 kronor. AroCell tillfördes cirka 
18,1 MSEK efter emissions- och garantikostnader.  

 

Kommentar av Jan Stålemark, VD AroCell 

AroCell har under tredje kvartalet 2014 startat produktionen av TK 210 ELISA och genomfört 
de första kliniska testerna. Ett extern oberoende kliniskt kem-lab har testat TK 210 ELISA 
och är positiva och vill fortsätta använda testet. Den tekniska känsligheten som fastställdes 

skapar potentiella möjligheter för flera applikationer framöver.  

De lovande resultaten då vi utvärderat TK 210 ELISA för prognostisering av bröstcancer 
förbättrar våra förutsättningar att påskynda lanseringen av produkten. Målsättningen ligger 
fast för en CE-märkt version av TK 210 ELISA under första kvartalet 2015 och ett flertal 
kliniska utvärderingar med väl karaktäriserat patientmaterial kommer påbörjas under kvartal 
4 2014.  

Jag är mycket glad att vi knutit Professor Carl Blomqvist till AroCell. Hans mycket gedigna 
bakgrund som cancerforskare och kliniker innebär en kritisk förstärkning av bolagets 
styrelsearbete inför den kliniska utvecklingsfas som vi nu står inför.  

Den nyemission som genomfördes säkerställer färdigställandet av produkten, lanseringen 
samt inköp av material för produktion av TK 210 ELISA. Den ger oss även möjlighet att 
fortsätta med kliniska studier för att bevisa den kliniska nyttan och därmed motivationen hos 
kliniker och kem-lab att använda vår produkt. En stark forskningsportfölj kommer även ligga 
till grund för hälsoekonomiska studier, ersättningar och marknadsföring baserad på forskning 
och vetenskaplig grund. 
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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 september 2014 
uppgick antalet aktier till 19 195 332 stycken (kvotvärde 0,10 kronor). 
 
 
Kontaktinformation 
Jan Stålemark VD 
jan.stalemark@arocell.com 
0706-92 62 06 
www.arocell.com 
 

 
AroCell AB (publ) 
Virdings Allé 32B              
754 83  UPPSALA 
SVERIGE 

 
Finansiell kalender 
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014 
 
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.  
 
Avlämnande av delårsrapport 
Uppsala den 18 november 2014 
 
Styrelsen 
 

      

      

mailto:jan.stalemark@arocell.com
http://www.arocell.com/
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Resultaträkning i sammandrag 
     (KSEK) 2014 2013 2014 2013 2013 

 
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

 

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån helår 

Nettoomsättning 0 0 0 0 0 

Rörelsens kostnader -1 054 -435 -3 566 -2 141 -3 667 

Avskrivningar -8 -6 -25 -19 -33 

Rörelseresultat -1 062 -441 -3 591 -2 160 -3 700 

Finansiella intäkter 5 2 12 2 36 

Finansiella kostnader -7 -12 -31 -44 -69 

Resultat efter finansiella poster -1 064 -451 -3 610 -2 202 -3 733 

Skatt 0 0 0 0 0 

Periodens resultat -1 064 -451 -3 610 -2 202 -3 733 

      

      Balansräkning i sammandrag 
     (KSEK) 

  
2014 2013 2013 

   
30-sep 30-sep 31-dec 

TILLGÅNGAR 
     Anläggningstillgångar 
     Immateriella anläggningstillgångar 
  

16 544 10 689 11 153 

Materiella anläggningstillgångar 
  

23 0 28 

Summa anläggningstillgångar 

  
16 567 10 689 11 181 

Omsättningstillgångar 
     Lager 
  

1 519 362 1 534 

Övriga fordringar 
  

181 192 335 

Likvida medel 
  

4 144 5 010 4 995 

Summa omsättningstillgångar 

  
5 844 5 564 6 864 

Summa tillgångar 

  
22 411 16 253 18 045 

      EGET KAPITAL OCH SKULDER 
     Aktiekapital 
  

1 920 1 730 1 776 

Övrigt tillskjutet kapital och reserver 
  

22 020 15 260 17 728 

Övrigt fritt kapital  
  

-3 610 -2 202 -3 733 

Summa eget kapital 

  
20 330 14 788 15 771 

Långfristiga skulder 
  

200 575 525 

Kortfristiga skulder 
  

1 881 890 1 749 

Summa eget kapital och skulder 
  

22 411 16 253 18 045 

      

      Kassaflödesanalys i sammanfattning 
     (KSEK) 2014 2013 2014 2013 2013 

 
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

 

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån helår 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -491 -1 039 -3 284 -2 082 -4 055 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 206 -1 352 -5 411 -3 604 -4 110 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -94 -94 7 844 6 515 8 979 

Periodens kassaflöde -2 791 -2 485 -851 829 814 

Likvida medel vid periodens början 6 935 7 495 4 995 4 181 4181 

Likvida medel vid periodens slut 4 144 5 010 4 144 5 010 4 995 
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Aktiedata 
     

   
2014 2013 2013 

   
jan-sep jan-sep jan-dec 

      Resultat per aktie, (SEK)          
   Före utspädning   

 
-0,19 -0,15 -0,24 

Efter utspädning   
 

-0,18 -0,14 -0,22 

      Genomsnittligt antal aktier 
    Före utspädning  
 

19 035 542 15 166 105 15 775 964 

Efter utspädning 
 

19 669 291 16 020 533 16 821 560 

      Antal aktier per balansdag 
    Före utspädning 
 

19 195 332 17 302 176 17 757 225 

Efter utspädning 
 

23 460 960 19 224 640 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 
    Nyemission TO 2 144 8 485 

 
8 629 

Emissionskostnader 
 

-460 
 

-460 

Disposition enligt beslut  
    på årsstämman 
 

-3 733 3 733 0 

Periodens resultat 
  

-3 610 -3 610 

Belopp per 2014-09-30 1 920 22 020 -3 610 20 330 

 

 

     


