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Ett stabilt kvartal med flera nyheter
1 januari-31 mars


Nettoomsättningen uppgick till 4,6 MSEK (5,3)



Resultat efter skatt uppgick till -2,1 MSEK (-1,2)



Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,03)



Likvida medel uppgick till 7,9 MSEK (5,6) vid
periodens slut

Viktiga händelser under kvartalet

Viktiga händelser efter periodens utgång



Bruksmönsterpatent för Schelin-katetern
blev godkänd i Kina



Den nya produktplattformen, CoreTherm® Eagle,
inlämnad för CE-märkning



Distributionsavtal för Storbritannien tecknas





Schelin-katetern används i samband med
ångbehandling av BPE

Avtal med Capio Specialistcenter. Ordervärdet är 2,4
MSEK över 12 månaders period



Avtal om lån på 5 MSEK via ALMI och de
tre största aktieägarna.

Nyckeltal
(MSEK)
Nettoomsättning
Bruttomarginal, %
Rörelseresultat
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Genomsnittligt antal anställda

jan-mar
2022

jan-mar
2021

jan-mar
2020

4,6
81
-2,1
-5,1
7

5,3
83
-1,2
-2,2
7

4,6
72
-1,6
1,4
5

” Under kvartalet har flera strategiskt viktiga pusselbitar
kommit på plats för bolagets fortsatta tillväxt framöver ”

Johan Wennerholm
VD, ProstaLund AB (publ)
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jan-mar
2019

3,6
64
-2,8
0,4
6
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VD kommenterar
Vi har nu lämnat första kvartalet bakom oss. Ett kvartal som är ett ”normalt kvartal” avseende
försäljning av CoreTherm® behandlingskatetrar och vi levererar c:a 300-400 behandlingskatetrar per
kvartal numera. De sista två åren har vi varit, och är fortfarande påverkade av pandemin, covid-19.
Trots det kan vi rapportera ett stabilt kvartal försäljningsmässigt. Mycket tack vare att de svenska
privata kliniker som utför CoreTherm-behandlingar fortsatt att behandla patienter. Under det första
kvartalet i år stod dessa mottagningar för nästan 75 % av alla värmebehandlingar i Sverige. Som jag
tidigare har berättat, är fokus i försäljningsarbetet att motivera fler privata mottagningar i Sverige som
vill använda vår teknik. Det finns flera sådana privata kliniker redan idag och dessa kan starta med kort
varsel om ersättningen från regionerna kommer på plats.

Antal levererade CoreTherm-katetrar i Norden
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Ett händelserikt kvartal
Under kvartalet har flera strategiskt viktiga pusselbitar kommit på plats för bolagets fortsatta tillväxt
framöver.

Pusselbit # 1 - Lån

Under kvartalet har vi avtalat om lån från ALMI på 2 MSEK samt ytterligare 3 MSEK från vår tre största
ägare. Lånet från ALMI utbetaldes i april. Detta innebär att vi som bolag ökat vår finansiella flexibilitet
samtidigt som vi ser om vår kapitalstruktur inför framtida kapitalanskaffning samt möjligheten att
frigöra kapital inför en internationell expansion.

Pusselbit #2 - Svenska användare

Ett gott exempel är vårt användarmöte. Tidigare år har det varit ca 15 användare med på mötet. I år
kom det 30 (!!!) stycken, från söder till norr. Vi fick mycket positiv återkoppling om mötets program och
upplägg. I en trevlig och positiv atmosfär blev mötet en katalysator till att sprida kunskaper och
erfarenheter mellan våra befintliga användare. Presentationerna från föreläsarna visar på betydelsen
av CoreTherm® och att ProstaLund tillför värde för många män. Det budskap som Dr Fredrik Stenmark
skickade med deltagarna hem, har jag fortsatt starkt lysande på näthinnan: ”För män med
vattenkastningsbesvär och stora prostator innebär den låga ombehandlingsfrekvensen att CoreTherm®
utmanar alla andra metoder om att vara förstahandsalternativ vid val av botande behandling.”

Pusselbit #3 - Ett godkänt bruksmönsterpatent i Kina

I och med det godkända bruksmönsterpatentet på Schelin-katetern™ i Kina som vi tillkännagav i januari
har vi stärkt IP-skyddet för Schelin-katetern™. Schelin-katetern™ kan sannolikt med framgång även
användas för att ge lokalbedövning inför andra prostatabehandlingar och för att tillföra läkemedel vid
behandling av prostatasjukdomar som t ex godartad prostataförstoring, prostatit och prostatacancer.
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Pusselbit #4 - Inlämning för CE-märkning

Efter en gigantisk insats av vår kvalitetsavdelning och inlämnandet av nästan 500 dokument är jag
mycket glad över att vi har lämnat in dokumentationen till bolagets Notified Body, TUV SUD, för att
erhålla CE-märkning av vår nya produktplattform, CoreTherm® Eagle. Den är en uppdaterad och
moderniserad produktplattform för att utföra ProstaLunds behandlingar med CoreTherm® Concept.
CoreTherm® Eagle kombinerar den beprövade och väldokumenterade teknologin från nuvarande och
tidigare CoreTherm®-produkter med ett nyutvecklat, förenklat och modernt användargränssnitt i syfte
att ge ett förbättrat metodstöd för behandlande läkare samt en ökad säkerhet för behandlad patient.
CE-märkningen är ett nödvändigt nästa steg på vägen mot kommersialisering i länder som omfattas av
det europeiska regelverket om medicintekniska produkter (MDR) och ett måste innan vi kan satsa på
en bredare internationell expansion.

Pusselbit #5 - Världspremiär för Schelin-katetern

Under kvartalet har det varit världspremiär när Schelin-katetern™ för första gången användes som ett
verktyg för att ge lokalbedövning sterilt före ångbehandling för godartad prostataförstoring på CMedical Urologi Carlanderska i Göteborg. Efter administrering av mepivakain med hjälp av Schelinkatetern™ var behandlingarna väsentligen smärtfria för patienterna. Ordet sterilt är centralt. Standard
idag innan ångbehandling är lokalbedövning via ändtarmen vilket är allt annat än sterilt med en icke
obetydlig risk för svåra infektioner.
Det goda resultatet är i och för sig inte överraskande men det är en stor fördel att ha gått från teori till
praktik. Även om vi anser att ångbehandling är långt ifrån en lika bra metod som vår egen
värmebehandling med CoreTherm® utförs ångbehandling globalt på många kliniker. Vi tror att vi med
hjälp av Schelin-katetern™ kommer att kunna snabba på etableringsprocessen på utvalda marknader.
Att byta lokalbedövningsmetod är en enklare förändring än att införa en helt ny behandlingsmetod.
Schelin-katetern™ blir nyckel in till många nya kunder och våra framtida distributörer.

Pusselbit #6 - Avtal

Vi har lite försiktigt påbörjat internationaliseringen och tecknat ett exklusivt distributionsavtal med det
engelska bolaget iUrology. Under juni månad, kommer vi tillsammans med vår distributör, delta med
en utställning i en brittisk urologikongress, BAUS.
I Sverige såväl som i våra grannländer, för vi diskussioner med ett antal presumtiva kunder. Med tanke
på beskedet i ”Nye metoder” i Norge från i somras ska jag ärligt säga att jag är lite besviken och
förvånad över att vi ännu inte kunnat presentera någon ny offentlig norsk CoreTherm®-kund.

Pusselbit #7 – Flerproduktsbolag

CoreFlow® - Soft Stent har utvärderats på allt fler kliniker i Sverige. På vårt användarmöte
presenterades en del initiala erfarenheter av produkten. CoreFlow® är sedan tidigare upphandlad av
Region Västra Götaland. I början av 2022 rapporterade vi om att SLG Kalmar AB blev landets första
privata vårdgivare att få kostnadstäckning vid användning av CoreFlow® - Soft Stent.
Självfallet vill vi ha fler CoreTherm®-kunder, men än viktigare är att kunna bidra till att utveckla våra
redan befintliga så att de kan behandla fler. Om samtliga befintliga CoreTherm®-kliniker i Norden skulle
göra 20 stycken fler behandlingar per år så skulle det innebära att vi hade levererat 1800 st. katetrar på
årsbasis. Avtalet som slöts med Capio i april, tycker jag är ett utmärkt exempel på att vi ”gräver där vi
står” och arbetar mycket målmedvetet med att hjälpa våra kunder att kunna utveckla sin affär.
Deras framgång – är vår succé
Johan Wennerholm
VD
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Finansiell information
Bolagsuppgifter

Investeringar

ProstaLund AB (publ), organisationsnummer 5567453245, är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i
Lund som är moderbolag i ProstaLund-koncernen.
Adressen till huvudkontoret är Scheelevägen 19, 223 70
Lund. Helägda dotterbolag är Nordisk Medicin & Teknik
AB och CoreTherm®Medical Inc (USA).

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick
till 50 (133) KSEK. Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar uppgick till 3 093 (2 488) KSEK.
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick
till 0 (0) KSEK. Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar hänför sig till största delen i
bolaget nya plattform.

Aktien

Finansiell ställning och finansiering

ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth
Market. Bolaget handlas under kortnamnet PLUN och
ISIN-koden SE0002372318. Certified Adviser är Västra
Hamnen Corporate Finance AB.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-5 083 (-2 208) KSEK. Förändringen beror på största del
att bolaget varit tvungen att bygga upp ett varulager pga
försämrade råvarutillgångar och långa ledtider. Likvida
medel uppgick vid utgången av perioden till 7 913 (5
566) KSEK. Eget kapital uppgick till 32 977 (23 354) KSEK
och soliditeten uppgick till 78 (78) procent.

Antal aktier vid periodens utgång var 51 525 365 st. och
kvotvärdet var 1,00 SEK per aktie. Samtliga aktier är av
samma slag och har samma rösträtt.

Bolaget har avtalat om ett lån från ALMI på 2 MSEK samt
ett kortfristigt lån om 3 MSEK utan säkerhet från de tre
största ägarna; Mats Alyhr, BWG Invest Sarl samt Sonny
Schelin. Lånet från ALMI löper 60 månader och det
kortfristiga lånet löper tom januari 2023.
Marknadsmässig ränta utgår för de båda. Lånet på 3
MSEK betaldes ut i mars månad. Lånet från ALMI på 2
MSEK betaldes ut i april.

Rapportens omfattning
Denna delårsrapport omfattar perioden från och med
den 1 januari 2022 till och med den 31 mars 2022. De
jämförande uppgifterna i kommunikén avser
motsvarande period under 2021, om inte annat anges.
Samtliga uppgifter i rapporten avser ProstaLundkoncernen, om det inte uttryckligen anges att
uppgifterna avser moderbolaget ProstaLund AB (publ).

Organisation
Vid utgången av perioden hade bolaget 7(7) anställda,
varav 4 (3) kvinnor och 3 (4) män. Genomsnittligt antal
anställda under perioden var 7. Antal konsulter är ca 5
st.

Effekten av covid-19 pandemin
Pandemin har påverkat bolagets försäljning negativt.
Bolaget uppskattar detta till c:a 0,5-1,0 MSEK för
perioden.
Bolaget räknar med att covid-19-pandemin kommer att
ha en negativ påverkan på ProstaLunds omsättning och
resultat under ett några månader framöver. Hur stora
eller långvariga effekterna av covid-19 kommer att bli
för Bolaget är i dagsläget mycket svårbedömt.

Forskning och utveckling
Utvecklingsarbete drivs i egen regi i samarbete med
externa kliniker och teknikkonsulter. Utvecklingsarbetet
är inriktat på nyutveckling och vidareförädling av
nuvarande produktportfölj.

Omsättning och resultat

Försäkringar

Nettoomsättningen uppgick till 4 568 (5 271) KSEK, vilket
var en minskning med 13 % jämfört med föregående år.
Förändringen beror bla på ägarbyte av en av de privata
klinikerna samt normala variationer av beställningar
mellan kvartalen. Rörelseresultatet uppgick till -2 137
(-1 166) KSEK. Resultatförsämringen beror på största
delen av minskad omsättning samt ökade kostnader för
konsulter. Resultat efter skatt uppgick till -2 141 (-1 173)
KSEK.

ProstaLund har sedvanlig företagsförsäkring som även
innefattar ett produktansvarsskydd. Försäkringsskyddet
är föremål för löpande översyn. Styrelsen bedömer att
företagsförsäkringen är anpassad till verksamhetens
nuvarande omfattning.
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Tvister

Värdering av immateriella tillgångar

ProstaLund är inte part i någon rättslig tvist eller
skiljeförfarande. Styrelsen känner inte heller till några
omständigheter som skulle kunna leda till att någon
sådan rättslig process är förestående.

De
redovisade
balanserade
utgifterna
för
utvecklingsarbeten är föremål för ledningens
nedskrivningsprövning. Det mest kritiska antagandet,
som utvärderas av ledningen, avser huruvida den
immateriella tillgången förväntas generera framtida
ekonomiska fördelar, som åtminstone motsvarar den
immateriella tillgångens redovisade värde. Ledningens
bedömning är att de förväntade framtida kassaflödena
är tillräckliga för att motivera den immateriella
tillgångens redovisade värde, varför någon nedskrivning
inte har gjorts. Värderingen är dock baserad på och
beroende av förutsättningarna för fortsatt drift.

Riskfaktorer
ProstaLunds verksamhet påverkas av ett antal risker
vars effekter skulle kunna ha en negativ inverkan på
dess framtid, resultat eller finansiella ställning. I senaste
årsredovisningen, som finns tillgänglig på bolagets
hemsida www.prostalund.se, finns en beskrivning av
riskfaktorerna. Nedan listas, utan inbördes ordning, de
riskfaktorer som bedöms vara av störst betydelse:
-

Ersättningspolicy
Vägledande är att ProstaLund ska erbjuda sin ledning
och nyckelpersoner konkurrenskraftig ersättning
baserad på marknadsläget, företagets prestation och
individuell prestation. Ersättningens utformning ska
försäkra att ledningen och nyckelpersoner och
aktieägarna har gemensamma mål.

Beroende av finansiering
Beroende av nyckelpersoner
Regulatoriska godkännanden
Produktansvar
Valutarisk
Konkurrens
Tvister
Ändringar i lagstiftning

Årsredovisning
Årsredovisning för 2021 publicerades den 11 april 2022
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.prostalund.se.

Förutsättningar för fortsatt drift
Denna finansiella information har upprättats utifrån
förutsättningen om fortsatt drift. Bolaget har historiskt
redovisat förluster. Vid upprättandet av kommunikén
har ledningen baserat sina antaganden på existerande
likvida medel, ökad försäljning och eventuell möjlighet
till annan finansiering.

Årsstämma
Årsstämman för 2021 kommer att hållas den 5 maj 2022
kl.14:00 i Lund. Se bolagets hemsida.

Utdelningsförlag
Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till
bolagets aktieägare.

Vid uppskattning av framtida utgifter har ledningen
beaktat att vissa utgifter är under ledningens kontroll
och kan därmed elimineras eller skjutas på framtiden.
Ledningen är medveten om att det föreligger
osäkerheter i uppskattningen av de framtida
kassaflödena samt osäkerhet i finansiering av
verksamheten.

Framtida rapportdatum
-

Om koncernen av något skäl inte kan fortsätta att driva
verksamheten, kan det påverka koncernens möjlighet
att realisera tillgångarnas redovisade värden, speciellt
relaterat
till
balanserade
utgifter
för
utvecklingsarbeten, samt att betala skulder i normal
takt och till de belopp som finns upptagna i koncernens
delårsrapport.

2022-07-14 Delårsrapport apr-jun 2022
2022-10-21 Delårsrapport jul-sep 2022
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022

Redovisningsprinciper
Denna rapport har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen
och
Bokföringsnämndens
allmänna
råd.
Redovisningsprinciper
och
beräkningsmetoder som tillämpats överensstämmer
med de redovisningsprinciper som användes vid
upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Revisorsgranskning
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.
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ProstaLund AB (publ)
Lund 5 maj 2022

Styrelsen

FRÅGOR KRING RAPPORTEN BESVARAS AV
Johan Wennerholm, VD, ProstaLund AB
Tel: 0730-42 99 97 | E-post: johan.wennerholm@prostalund.com

OFFENTLIGGÖRANDE
Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 08:15 CET.

ADRESS
ProstaLund AB
Scheelevägen 19
SE-223 70 Lund

ProstaLund är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget handlas under
kortnamnet PLUN och ISIN-koden SE0002372318.

Certified Advisor är Västra Hamnen Corporate Finance AB.
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Resultaträkning i sammandrag – koncern
Jan-Mar 2022

Jan-Mar 2021

Jan-Dec 2021

4 568
-857

5 271
-880

17 073
-2 390

3 711

4 391

14 683

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter

-3 618
-1 174
-1 056
-

-3 504
-1 001
-880
-

-12 217
-6 809
-3 244
101

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-2 137

-172
-1 166

-369
-7 854

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skattekostnad
Periodens resultat

-4
-2 141
-2 141

5
-12
-1 173
-1 173

5
-35
-7 884
-7 884

Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget

-2 141

-1 173

-7 884

Jan-Mar 2022
-0,04
0,64
78%
51 525 365
51 525 365

Jan-Mar 2021
-0,03
0,55
78%
42 156 813
42 156 813

Jan-Dec 2021
-0,17
0,69
82%
51 525 365
46 841 089

Alla belopp i KSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttovinst

Data per aktie
Resultat per aktie, sek (före och efter utspädning)
Eget kapital per aktie, sek
Soliditet, %
Antal utestående aktier
Genomsnittligt antal utestående aktier
Nyckeltalsdefinitioner
Resultat per aktie. Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt vägt
antal aktier

Soliditet. Eget kapital i förhållande till balansomslutning

Eget kapital per aktie. Eget kaptital i förhållande till antal aktier vid
periodens slut.

Kvartalsvis resultatutveckling
Alla belopp i KSEK

Q1 2022

Q4 2021

Q3 2021

Q2 2021

Q1 2021

Q4 2020

Q3 2020

Q2 2020

Q1 2020

Nettoomsättning

4 568

4 933

3 690

3 179

5 271

3 675

2 676

1 551

4 563

Bruttoresultat
Bruttomarginal i %
Omkostnader
Rörelseresultat
Periodens resultat
Kassaflöde

3 711
81%
-5 848
-2 137
-2 141
-5 326

4 306
87%
-6 536
-2 228
-2 233
-3 464

3 044
82%
-4 679
-1 699
-1 707
13 942

2 942
93%
-5 669
-2 761
-2 771
-2 805

4 391
83%
-5 385
-1 166
-1 173
-4 929

3 334
91%
-6 891
-3 731
-3 745
-2 800

2 170
81%
-3 818
-1 486
-1 502
10 304

767
49%
-4 234
-3 110
-3 125
-6 722

3 274
72%
-4 859
-1 592
-1 608
-47
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Balansräkning i sammandrag – koncern
Alla belopp i KSEK
Tillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder, räntebärande
Kortfristiga skulder, räntebärande
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa eget kapital och skulder

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

23 495
425
6 045
2 883
1 519
7 913
42 280

14 054
417
4 902
4 245
901
5 566
30 085

20 420
400
6 570
1 355
1 496
13 239
43 480

32 977
0
3 100
4 365
1 838
42 280

23 354
100
400
2 831
3 400
30 085

35 456
0
200
6 144
1 680
43 480

2022-03-31
35 456
-2 141
-338
32 977

2021-03-31
25 352
-1 173
-825
23 354

2021-12-31
25 352
18 737
-602
-7 884
-147
35 456

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag
Alla belopp i KSEK
Ingående balans
Nyemission
Kostnader för nyemission
Periodens resultat
Omräkningsdifferens
Utgående balans
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Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern
Jan-Mar 2022
-2 141
377
-

Jan-Mar 2021
-1 173
-735
-

Jan-Dec 2021
-7 884
-260

-1 764

-1 908

-8 144

Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 647
-4 411

-300
-2 208

2 340
-5 804

Aktivering av utvecklingsutgifter
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv/Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 093
-50
-3 143

-2 488
-133
-2 621

-8 992
-195
-9 187

3 000
-100
2 900

-100
-100

18 737
-602

Summa periodens kassaflöde

-4 654

-4 929

2 744

Likvida medel vid periodens ingång
Likvida medel vid periodens utgång

13 239
7 913

10 495
5 566

10 495
13 239

Alla belopp i KSEK
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i
rörelsekapital

Nyemission
Transaktionskostnader hänförliga till nyemission
Upptagande av lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

9

-400
17 735
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Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget
Jan-Mar 2022

Jan-Mar 2021

Jan-Dec 2021

4 468
-831
3 637

5 200
-840
4 360

16 796
-2 242
14 554

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-3 579
-1 174
-1 056
-2 172

-3 458
-1 001
-879
-172
-1 150

-12 188
-6 809
-3 244
843
-363
-7 206

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skattekostnad
Periodens resultat

-4
-2 176
-2 176

5
-12
-1 157
-1 157

5
-35
-7 236
-7 236

Alla belopp i KSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttovinst

Balansräkning i sammandrag – moderbolaget
Alla belopp i KSEK
Tillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Lager
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder, räntebärande
Kortfristiga skulder, räntebärande
Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa eget kapital och skulder
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2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

23 495
425
464
5 982
2 803
0
2 481
7 761
43 411

14 054
417
464
4 836
4 040
0
892
5 352
30 055

20 420
400
464
6 480
1 334
70
1 529
13 049
43 746

33 551
0
3 100
0
5 297
1 463
43 411

23 672
100
400
636
2 715
2 532
30 055

35 727
0
200
0
6 138
1 681
43 746

