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Vår vision 

Att TK 210™ ELISA och våra teknologier standardmässigt används som biomarkör 
i syfte att förbättra vård och livskvalitet för cancerpatienter. 
 

Vad vi gör 

AroCell utvecklar, producerar och säljer en CE-märkt ELISA assay till kliniska, 
akademiska och industriella forskningslaboratorier för att hjälpa forskare att 
bättre förstå biologi, ställa diagnos och ge prognos, samt följa upp 
cancerpatienter under behandling. 
 

Målsättning 

Att kliniskt validera och kommersialisera TK 210™ ELISA och AroCells 
patenterbara teknologier inom indikationsområdet onkologi. 

Förbättrad vård för cancerpatienter 



AroCell TK 210™ ELISA 
Measures what really matters – disruption of dividing cells 

 

• En CE-märkt produkt som mäter koncentrationen 
av enzymet Thymidine Kinase 1 (TK1) i serum 
 

• ELISA sandwish assay i standard microtiter plate 
format 
 

• Utnyttjar patenterade monoklonala antikroppar 
som binder till unik aminosyresekvens hos TK1 
monomerer 
 

• En unik och skyddad förbehandling reducerar  
storleken av TK1 komplex i serum för att 
exponera TK 210™ bindningsställen på antigenet  
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Marknaden 
$17 miljarder marknad för immunoassay produkter (CAGR of +8%) 

Immunoassay är en kärnteknologi inom identifiering och analys av biomarkör, klinisk diagnostik, 
läkemedelsutveckling och kvalitetskontroll 

En industri som består av >1.000 företag i 
världen med olika fokus och specialisering 

 
”Broad-based diagnostics” med flera produktkategorier. 
Cirka 10 företag; Hoffman La Roche, Siemens, Abbott, 
Beckman (Danaher), Ortho Clinical Diagnostics, Sysmex, 
Biomerieux, etc. 

Större specialiserade företag med 1-3 kategorier eller 
tekniker av vilka några fokuserar på forsknings-
marknaden; Becton Dickinson, Thermo Fisher, Bio-
Techne, Sigma-Alderich, Millipore, Invitrogen, Biorad, 
Abcam, etc. 

Fokuserade och små företag med begränsad tillgång till 
den reglerade IVD marknaden. Antikroppar och/eller 
detektionsteknologi inom forskningsmarknaden; 
Diaclone, Hyclone, Atlas Antibodies, Mabtech, Hytech, 
Endogen, etc…flera hundra företag. 
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Källa: MarketsandMarkets 2016. 



Cancer 
Sjunkande dödlighet men ökande antal fall – behov av tidig upptäckt  

• 14 miljoner nya cancerfall 2012 i 
världen 
 

• 8 miljoner dödsfall 2012 relaterade till 
cancer i världen 
 

• Incidens: 182 av 100.000 
 
• Mortalitet: 102 av 100.000 
 
• I USA: dödligheten sjönk med 25% 

mellan 1990 och 2014 
 

• 24 miljoner nya fall i världen är 
förväntade  2030 

Epidemiologi Etiologi 

• Rökning 
 

• Ålder 
 

• Övervikt 
 

• Cancerogena 
substanser/miljöfaktorer 
 

• Nutritionsstatus 
 

• Alkoholkonsumtion 
 

• Fysisk aktivitet 

Källa: WHO, World Cancer Report, International Agency for Research on Cancer, 2014, och Marketsand arkets 2016; AroCell analysis. 



Topp 5 kategorier för immunoassays  
Onkologi ca 2 miljarder USD (CAGR +8%) 

(MUSD) 

(CAGR%) 

Källa: MarketsandMarkets analysis, 2016. 
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15 största cancersjukdomarna 
Totalt över 200 cancer typer – flera ovanliga 

Källa: WHO, World Cancer Report, International Agency for Research on Cancer, 2014. 
Fotnot: ASR = Average Survival Rate. 
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Affärsmodell 
 

TK™ 210 ELISA Revenue 

Research – Drug discovery 
From Pre-clinical – Phase I - III 

Clinical Practice  
Standard of Care 

OEM & Licensing 
Mix of royalty and services 

Fully Automated  
Platforms 

Clinical Development 

Semi – Automated  
Platforms 

Direct Sales of kits 
Manual ELISA / Robot ELISA 

Licensing 

OEM 

Know-
How 



AroCells strategi 
Fokusera på forskningsmarknaden och indikationer där inga eller få biomarkörer existerar 

• Fokusera på indikationer med högt kliniskt behov och där 
inga eller få biomarkörer existerar idag. 

• Fokusera resurser på partnerskap och till större studier. 

• Accelerera utvecklingen av pre-kliniska applikationer för 
läkemedelsutveckling (e.g. Xenografting and cell culture).  

• Fokucera och samarbeta med CROer, läkemedels- och 
akademiska kunder. 

• Investera i digital marknadsföring, försäljning och 
distribution. 

• Utöka antalet partnerskap med IVD företag och utlicensera 
AroCells patenterade teknologier. 

• Kombinera med samarbetstjänster inom ramen för 
produkt- och kliniska utvecklingsprogram. 

Klinisk validering 

Kommersialisering 

Licensering & Partnerskap 
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Market entry point – Från basforskning och discovery, via kliniska forskningsprojekt, 
till diagnostik och komplementära diagnostiska tillämpningar 

TK 210™ ELISA som en biomarkör i läkemedelsutveckling för att mäta “cell 
disruption” som en effekt av behandling/terapi 



2016 2017 2018 2019 

Q1/Q2 Q3/Q4 Q1/Q2 Q3/Q4 Q1/Q2 Q3/Q4 Q1/Q2 Q3/Q4 

Promix - SWE Breast cancer 

UCAN - SWE Hematologic malignancies 

National - FIN Sarcoma  

Klinisk Validering 
Kliniska forkningsprogram och mest lovande indikationsområden 

SöS - SWE Prostate Cancer 

Completed; Presentation/Publications 2017/2018 

Completion during 2018 

Estimated completion Q4 2018 

Evaluation of new studies  

Continue with narrow focus - 
Prostate Cancer 

Com. Collab.– ASIA Pilot on T-Cell therapy in liver cancer  

Pharma Companies – Drug Development Com. Collab.– EU/Glob. 

Retrospective Studies 
Advanced Cancers – Studies on biobank 

materials 

Com. Collab.– ASIA Clinical study 



Licensing & Partnering 
Grad av automation och detektionsteknik avgör samarbets karaktär 

Low-end market 

Företag med ELISA hårdvaruplattformar som söker analyter 

• Försäljning av TK 210™ ELISA kits. 

• TK 210™ ELISA är anpassad för ELISA hårdvaruplattformar. 

 

Mid market  

Företag med automatiserade immunoassay plattformar som vill komplettera med biomarkörer 
för cancer 

• Utvecklingspartner och försäljning av komponenter och know-how. 

• AroCell som leverantör av patenterad teknologi till företag som utvecklar sitt eget 
immunoassay format. 

 

High-end market  

Företag med high-throughput immunoassay plattformar som vill utöka sina biomarkör paneler  

• TK 210™ ELISA som low-end version för marknadsutveckling och licensering av AroCells 
teknologi. 

• Integration of Arocells teknologier i systemlösningar riktade till kliniska centrallaboratorier med 
många kliniskt validerade biomarkörer och kombinationer av biomarkörer. 



2017 - Ett händelserikt år 
Resultat och kassaflöde 2017 per kvartal 
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• Försäljningsaktiviter startades i början på 
året. 

• Försäljning under året till ett 
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• Kassaflöde per kvartal ca -4 MSEK. 
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• AroCell TK 210™ ELISA som verktyg i läkemedelsutveckling  
• Abstract presenterat vid Purine and Pyrimidine Society i Gdansk. 

• Effekten av Doxorubicin på TK1 nivåerna i extrakt och cellkultur media från 
lymfoblastceller och bröstcancerceller odlade i cellkultur. 

• Intra- och extracellulära nivåer av TK1 beroende av Doxorubicin koncentration i 
odlingsmediet inducerade på grund av DNA skador och celltoxicitet. 

 

• AroCell TK 210™ ELISA för att mäta TK1 i cancer cellkultur modeller 
• Abstract presenterat vid National Cancer Research Institute meeting in Liverpool 

• Effekten av Doxorubicin på TK1 nivåerna i extrakt och cellkultur media från 
lymfoblastceller och bröstcancerceller odlade i cellkultur. 

• AroCell TK™ 210 ELISA användbar för in vitro studier av läkemedelskandidater som 
påverkar celltillväxt, celldelning och celldöd (”proliferation”). 

 

Ett händelserikt år 
Publicerade pre-kliniska studier 

Fotnot: Doxorubicin är en effektiv anti-neoblast drog för behandling av såväl hematologiska som solida tumörer 



• AroCell TK™ 210 ELISA visar signifikant korrelation med PHI och pro-PSA 
• Poster presenterad vid National Cancer Research Institute meeting i London och vid 

American Association for Cancer Research meeting i Boston. 

• 94 patienter med kända PSA nivåer. 

• Studien visar signifikant korrelation med Prostate Health Index (”PHI”) och pro-PSA men 
inte med fritt PSA eller PSA. 

 

• AroCell TK™ 210 ELISA visar korrelation med tumörrespons vid 
behandling 

• Abstract presenterat vid European Society for Medical Oncology Congress in Singapore 

• 145 bröstcancer patienter under behandling. 

• TK1 nivåer i serum korrelerar till klinisk/radiologisk och patologisk tumörrespons, samt 
sjukdomsfri överlevnad. 

 

Ett händelserikt år 
Publicerade kliniska studier 



• Distributionsavtal med Pathway Diagnostics Ltd. 
• Exklusivt distributionsavtal för distribution av AroCell TK 210™ ELISA i United Kingdom 

och Ireland. 

 

• Distributionsavtal med koreanska Green Cross Cell Corporation (”GCC”) 
• Exklusiva distributionsrättigheter i S. Korea av AroCell TK 210™ ELISA. 

• Icke exklusiva distributionsrättigheter i Taiwan och Kina. 

• GCC avser registrera AroCell TK™ 210 ELISA lokalt och att kliniskt validera produkten 
tillsammans med sin unika terapi baserad på reaktiverade T-celler som ett sätt att 
monitorera effekten av behandlingen. 

 

• Globalt icke exklusivt licensavtal med Roche Diagnostics (2018) 
• Roche avser utveckla test för TK1 koncentrationsmätning i serum  för sin helautomatiska 

Cobas-plattform. 

• Roche ansvarar för validering och finansiering. 

• AroCell erhåller royaltyintäkter på försäljning. 

• Diskussion om samarbete pågår. 

 

Ett händelserikt år 
Kommersiella initiativ och utlicensering 



 
 

• Företrädesemission 2018 
• Rörelsekapital till Q4 2018 - Företrädesemission att accelerera kliniskt validering, 

kommersialisering och affärsutvecklingsaktiviteter. 

• 129% teckningsgrad och 85% tecknat med företrädesrätt. 

• AroCell tillfördes 35 miljoner före emissionskostnader och 28 miljoner efter 
emissionskostnader. 

 

• Ny VD för AroCell AB (publ) 
• Jan Stålemark beslutar att lämna sin roll den 1 juni. 

• Rekryteringsprocess initierad. 

• Johan von Heijne (styrelseledamot) tillförordnad till dess permanent lösning finns på 
plats. 

 

 

Ett händelserikt år 
Finansiering och ledarskap 



Sammanfattning 

AroCell är en unik och spännade möjlighet inom        
in vitro diagnostik för cancer 

• Kan överföras till och licenseras ut för använding på immunoassay-baserade 
detektionsplattformar 

• Bred och stark patent portfölj 

• TK 210™ ELISA är CE-märkt, kommersiellt tillgänglig och idag anpassad att säljas till 
en icke-reglerad forskningsmarknad – en språngbräda till kliniska 
användningsområden 

• Fokus på cancer indikationer där biomarkörer saknas 

• In vitro diagnostikföretag har visat intresse för AroCell, till exempel Roche 

• Asiatisk affärspartner – Green Cross Cell Corp. 


