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ProstaLund AB 
 
ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund och har patenterat CoreTherm, en individanpassad 

värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). Drygt 40 000 män har genomgått behandling med CoreTherm och 

metoden används idag på sjukhus och läkarmottagningar runt om i världen. Genom en ny observation – att ProstaLunds 

behandlingsform skulle kunna ge ett aktivt skydd mot prostatacancer – arbetar Bolaget nu vidare med ett bredare fokus. 

 
Verksamheten  

Sedan den 25 oktober 2013 är ProstaLund listat på AktieTorget. I samband med listningen genomfördes en nyemission som 
övertecknades med över 400 procent. Det är ett kvitto på intresset för oss, våra befintliga produkter och behandlingsmetod 
och på de expansionsplaner och studier som vi har framför oss. 
 
ProstaLund har idag en väletablerad metod för behandling av godartad prostataförstoring (BPH) med mer än 40 000 
genomförda behandlingar. Tillsammans med det nya kapitalet från vår listningsemission ska vi nu öka 
försäljningstillväxten, föryngra vårt produktprogram och genomföra en viktig studie om prostatacancer. Ett framgångsrikt 
studieresultat skulle kunna innebär att ProstaLund, på sikt, kan erbjuda behandling av såväl godartad prostataförstoring 
(BPH) som elakartade prostatabesvär. 
 
Vi ser ett ökat intresse för CoreTherm från urologer och patienter på vår viktiga hemmamarknad. Som ett resultat av våra 
ökade marknadssatsningar i Sverige ökade försäljningen i moderbolaget med 1 Mkr under årets första 9 månader jämfört 
med 2012. Generellt sett är försäljningen under tredje kvartalet lägre än andra kvartal inom sjukvårdsindustrin, då 
försäljningen påverkas av sommarmånaderna juli och augusti. Det gäller både den svenska som amerikanska marknaden. 
Försäljningen som redovisas under tredje kvartalet gäller därför framförallt försäljning under september.  
 
Försäljningen i vårt amerikanska dotterbolag har gått trögt under årets första 9 månader. Under hösten har vi därför 
rekryterat en ny USA-chef. Göran Olsson har mer än 20 års erfarenhet från sjukvårds- och läkemedelsindustrin, bland annat 
från Takeda Pharmaceuticals, Pharmexx Nordics, och Organon. Hans erfarenhet av internationell försäljning och hans 
kontakter på den amerikanska marknaden är ett viktigt tillskott för ProstaLund och vi har stora förhoppningar om att nu 
kunna öka försäljningen i USA. 
 
Vad gäller nya marknader ser vi med tillförsikt på Kina, där vi just nu är vi inne i en intensiv godkännandeprocess hos den 
kinesiska myndigheten SFDA (State Food and Drug Administration). 
 
Med våra befintliga produkter, och med studien om prostatacancer, har vi en gedigen plattform för att dels öka kunskapen 
om godartad prostataförstoring (BPH) och prostatacancer, dels se till att många fler patienter får den behandling de 
förtjänar. 
 
Magnus Bolmsjö 
VD 
 
Forskning och utveckling 
En undersökning av drygt 700 patienter som behandlats med ProstaLunds produkt CoreTherm har visat att cirka 75 procent 
färre prostatacancerfall än vad som borde ha uppvisats i normalpopulationen. Upptäckten innebär att Bolaget kommer att 
arbeta vidare med ett utvidgat fokus, och för att ytterligare studera den immunologiska effekten har en tvärvetenskaplig 
studie startats på 1 500 patienter som genomgått ProstaLunds behandlingsform för behandling av BPH. Resultaten från 
studien beräknas kunna presenteras under första halvan av 2014.   
 
I det fall den initiala studien av dessa 1 500 patienter påvisar en kraftigt minskad förekomst av prostatacancerfall gör 
styrelsen bedömningen att ProstaLunds behandlingsform i slutändan kommer att få ett stort intresse från Bolagets 
patientgrupper. Förutom den uppenbara patientnyttan ökar incitamenten ytterligare för att använda sig av ProstaLunds 
behandlingsform. 
 
Koncernstruktur 

ProstaLund AB (publ) är moderbolag i en koncern som omfattar dotterbolaget Lund Instruments AB, Sverige (vilande) och 
dotterbolaget CoreTherm Medical Inc., USA. Båda dotterbolagen ägs till 100 procent av moderbolaget ProstaLund AB 
(publ). 
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Aktien 

ProstaLund listades på AktieTorget den 25 oktober 2013. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens 
tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Per den 30 september 2013 uppgick 
antalet aktier i ProstaLund till 2 605 817 stycken. Notera att antal aktier efter periodens utgång ökat till 3 184 887 aktier. 
 

Medarbetare 

ProstaLund hade vid periodens utgång 10 medarbetare, varav 5 kvinnor och 5 män.   
 
Efter periodens utgång har ProstaLund rekryterat Göran Olsson som USA-chef. ProstaLunds amerikanska dotterbolag har 
sitt säte i Tampa, Florida. 
 
Principer för delårsrapportens upprättande 

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga 
enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.  
 
Granskning av revisor 

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.  
 
Rapportkalender 

Bokslutskommuniké för 2013: 2014-02-22 
 
Avlämnande av delårsrapport 

Lund, 20 november 2013 
ProstaLund AB 
Styrelsen 
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Affärsmodell 

Bolagets huvudsakliga intäkter erhålls genom försäljning av engångsprodukter såsom behandlingskateter och 
bedövningskateter med mera. Behandlingsmaskinen säljs eller hyrs ut.  
 
Försäljning i Sverige sker genom egen försäljningsorganisation. Bolaget har även etablerat distributörer i Danmark, Kina, 
Ryssland, Holland och Italien. Diskussioner pågår för närvarande med ett flertal länder.  
 
På stora marknader som USA avser styrelsen att behålla kontrollen genom egen försäljning. Sedan drygt ett år tillbaka har 
ProstaLund därför ett eget dotterbolag i Tampa, Florida, som fungerar som säljbolag. ProstaLunds affärsmodell är här att 
använda så kallade ”independent representatives” i så hög omfattning som möjligt för att hålla nere de fasta kostnaderna. 
Bolaget har knutit till sig ett antal independent representatives och privata aktörer (så kallade ”mobilizers”) som i sin tur 
servar ett antal urologkliniker som de besöker och genomför behandlingar åt.  
 
Styrelsen bedömer att ProstaLunds försäljning till Ryssland och ett par länder i Sydamerika har potential att öka avsevärt 
genom mer aktiv marknadsbearbetning.  
 
Målsättningar 

Den övergripande målsättningen är att erbjuda utrustning av hög kvalitet för behandling av prostatasjukdomar, särskilt 
godartad prostataförstoring. Bolaget har tagit fram en ny produkt för den amerikanska marknaden som kompletterar 
CoreTherm. Det ska dock påpekas att Bolagets målsättningar – i det fall ProstaLund-behandlingens effekt på uppkomsten av 
prostatacancer påvisas i de studier ProstaLund har för avsikt att genomföra – kommer att innebära att Bolagets 
målsättningar blir mer offensiva. 
 
ProstaLunds kortsiktiga marknadsfokus: 

x Uppnå maximal marknadspenetration i Sverige och Danmark 
x Förstärka USA-närvaron – världens största marknad för medtech  
x Andra viktiga marknader för ProstaLund är Ryssland, Holland, Italien och länder i Sydamerika och Kina (Kina efter 

myndighetsgodkännande) 
 
Vision 

ProstaLund ska nå en marknadsledande position genom att med god lönsamhet erbjuda patienter med godartad 
prostataförstoring en behandling som: 

x kan anpassas efter varje typ av prostata oavsett form, storlek etc. 
x kan anpassas efter patientens individuella förutsättningar och önskemål 
x är definitiv, det vill säga att inga ytterligare behandlingar behövs 
x är smärtfri 
x är säker och biverkningsfri 
x har ett teknologiskt övertag 
x kostnadseffektiv för vården 

 
Produkter 
 

CoreTherm 

ProstaLunds huvudprodukt CoreTherm är en minimalinvasiv behandlingsutrustning som använder mikrovågsenergi för att 
ta bort den extra vävnad som blockerar urinflödet. Behandlingen, som genomförts på drygt 40 000 patienter, värmer upp 
prostatan till en temperatur överstigande 50 grader, vilket i sin tur gör att överflödig vävnad i prostatan förstörs och att 
urinflödet åter fungerar. Med hjälp av CoreTherm får läkaren möjlighet att kontinuerligt följa temperaturen i prostatan 
under behandling för att kunna anpassa behandlingen efter varje persons kliniska behov. Själva behandlingen tar mellan 8 
och 15 minuter och genomförs med lokalbedövning i ett vanligt undersökningsrum. Vanligtvis kan patienten åka hem direkt 
efter att behandlingen är genomförd. Patienten använder därefter, under 1-3 veckor, kateter för att läkeprocessen ska bli 
optimal. 
 
Övriga produkter 

Utöver huvudprodukten CoreTherm marknadsför och säljer ProstaLund även inkontinensimplantat, urinflödesmätare, samt 
en specialkateter för injektion av läkemedel i prostatan. 
 
CoreFlow - Inkontinensimplantat 

Temporär stent (flexibelt rör som förs in i prostata) som kan användas i samband med ProstaLunds behandling, men även 
som ett diagnostiskt verktyg för att undersöka blåsans funktion. 
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Flowmapper - Urinflödesmätare 

Instrument för att mäta strålens styrka och mängd urin vid vattenkastning. Urinflödesmätare ingår i standardarsenalen hos 
varje urologmottagning. 
 
Schelinkateter - Specialkateter för injektion av läkemedel i prostatan 

Används huvudsakligen för att lokalbedöva prostata i samband med CoreTherm-behandling. Studier har även visat att 
katetern med fördel kan användas för att minska blödning i samband med traditionell kirurgi av prostata.  
 
CoreBloc 

Ny produkt för injektion av läkemedel i prostata. Samma indikation som för Schelinkatetern. Avsedd för vissa marknader, 
såsom USA. Bolaget inväntar för närvarande registreringsgodkännande av CoreBloc i USA. 
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Resultaträkning i sammandrag – koncern 

 

 

(KSEK) 
     

 
2013-07-01 2012-07-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01 

 
2013-09-30 2012-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 

 
3 månader 9 månader År 

      
Nettoomsättning 1 485 3 1641 6 234 6 682 8 238 

Kostnad för sålda varor -724 -1 609 -1 962 -3 714 -3 3112 

      
Bruttoresultat 761 1 556 4 272 2 967 4 928 

      
Försäljningskostnader -1 088 -703 -3 729 -1 883 -2 925 

Administrationskostnader -1 091 -881 -2 928 -2 977 -3 930 

Forskning o utveckling -146 
 

-438 
  

Övriga rörelseintäkter 33 17 39 17 87 

Övriga rörelsekostnader -3 -4 -14 -4 -9 

      
Rörelseresultat -1 534 -16 -2 798 -1 880 -1 849 

      
Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar 

     
som är anläggningstillgångar 0 

    
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 -40 11 4 1 127 

Räntekostnader och liknande resultatposter -150 -53 -172 -76 -69 

      
Resultat efter finansiella poster -1 672 -110 -2 959 -1 952 -791 

      
Skatt 0 0 0 0 0 

Uppskjuten skatt -17 -31 13 -4 
 

      
Periodens resultat -1 689 -141 -2 946 -1 956 -791 

 

                                                           
1 Den högre försäljningen kvartal 3 2012 beror bl.a på en engångsorder till Sydamerika 

2 Kostnad för sålda varor under 2012 är inte jämförbara pga att inventering gjordes först på bokslutsdatum. I denna ingår effekter av det 
lager som övertogs av Operations för 0 kr. 
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Balansräkning i sammandrag – koncern 

 

(KSEK) 
  

 
2013-09-30 2012-12-31 

Tillgångar 
 

  Anläggningstillgångar 
  

   Immateriella anläggningstillgångar 
  Balanserade utgifter för forsknings- och 1 105 520 

  utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
  Goodwill 992 1 194 

 
2 097 1 714 

   Materiella anläggningstillgångar 
  Maskiner och andra tekniska anläggningar 309 354 

 
309 354 

Finansiella anläggningstillgångar 
  Andelar i koncernföretag 
  Uppskjuten skattefordran 27 14 

Andra långfristiga fordringar 
 

900 

 
27 914 

   Summa anläggningstillgångar 2 433 2 982 

   Omsättningstillgångar 
  

   Varulager mm 
  Råvaror och förnödenheter 371 1 601 

Produkter i arbete 603 
 Lager av färdiga varor 971 71 

 
1 945 1 672 

   Kortfristiga fordringar 
  Kundfordringar 1 572 912 

Skattefordringar 19 19 
Övriga fordringar 1 010 410 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 232 182 

 
2 833 1 523 

   
   Kassa och bank 271 737 

   
   Summa omsättningstillgångar 5 049 3 933 

   
Summa tillgångar 7 482 6 915 
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Eget kapital och skulder 
  

   Eget kapital 
  

   
   Aktiekapital 2 606 2 439 

 
2 606 2 439 

   Fria reserver 2 923 3 121 
Årets resultat -2 946 -791 

 
-22 2 330 

   Summa eget kapital1 2 583 4 769 

   Avsättningar 
  

   Övriga avsättningar 400 488 

   Långfristiga skulder 
  

   Övriga långfristiga skulder 520 0 

   Kortfristiga skulder 
  

   Leverantörsskulder 1 549 1 149 
Aktuella skatteskulder 21 12 
Övriga skulder 1 689 73 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 719 425 

 
3 978 1 658 

   
Summa eget kapital och skulder 7 482 6 915 

    

 

 

                                                           
1 Före listningsemissionen. 
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Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern 

 

(KSEK) 2013-07-01 2012-07-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01 

 
2013-09-30 2012-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 

 
3 månader 9 månader År 

      Den löpande verksamheten 
     Resultat efter finansiella poster -1 672 -110 -2 959 -1 952 -791 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 58 13 236 91 94 

 
-1 614 -96 -2 723 -1 861 -697 

      Betald skatt 0 0 0 0 0 

      Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
     förändringar av rörelsekapital -1 614 -96 -2 723 -1 861 -697 

      Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
     Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -504 -33 -272 -560 -1 672 

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 486 -933 -423 -2 137 -1 082 
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 332 -365 659 1 318 912 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 300 -1 427 -2 759 -3 241 -2 539 

      
      Investeringsverksamheten 

     Förvärv av rörelsegren 
   

-1 750 -1 750 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -168 

 
-585 

 
-520 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
  

-15 
  Investeringar i finansiella tillgångar 

     Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 
     Kassaflöde från investeringsverksamheten -168 0 -600 -1 750 -2 270 

      
      Finansieringsverksamheten 

     Nyemission och optionslikvider 692 -65 692 4 687 4 687 
Erhållna lån 520 

 
2 200 

  Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 212 -65 2 892 4 687 4 687 

      Periodens kassaflöde -256 -1 492 -467 -304 -122 

      Likvida medel vid periodens början 527 2 047 737 859 859 

      Likvida medel vid periodens slut 271 555 271 555 737 
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Förändring eget kapital i sammandrag – koncern 

 

2012-01-01 - 2012-12-31 
    

     
Belopp i KSEK Aktiekapital 

Bundna 
reserver 

Fria 
reserver Årets resultat 

     Vid årets början 8 129 
 

35 667 -46 031 
Omföring av resultat 

  
-46 031 46 031 

Minskning av aktiekapital -7 316 
 

7 316 
 Erhållna tillskott genom omvandling av lån 

  
3 000 

 Nyemission 1 626 
 

3 061 
 Förändring koncernstruktur 

  
108 

 Årets resultat 
   

-791 
Vid årets slut 2 439   3 121 -791 

     2013-01-01 - 2013-09-30 
    

     
Belopp i KSEK Aktiekapital 

Bundna 
reserver 

Fria 
reserver Årets resultat 

     Vid periodens början 2 439 
 

3 121 -791 
Omföring av resultat 

  
-791 791 

Erhållna tillskott genom omvandling av lån 
  

68 
 Nyemission 167 

 
525 

 Periodens resultat 
   

-2 946 
Vid periodens slut 2 606   2 923 -2 946 
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Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget 

 

 

(KSEK) 
     

 
2013-07-01 2012-07-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01 

 
2013-09-30 2012-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 

  
3 månader 

 
9 månader År 

      
Nettoomsättning 1 145 1 6001 5 459 4 478 6 544 

Kostnad för sålda varor -613 -762 -2 070 -2 138 -2 1492 

      
Bruttoresultat 532 838 3 389 2 339 4 394 

      
Försäljningskostnader -793 -571 -2 628 -1 427 -2 323 

Administrationskostnader -1 135 -803 -2 669 -2 438 -3 180 

Forsknings- o utvecklingskostnader -153 
 

-460 
  

Övriga rörelseintäkter 33 17 39 17 87 

Övriga rörelsekostnader -3 -4 -14 -4 -9 

      
Rörelseresultat -1 519 -523 -2 343 -1 513 -1 032 

      
Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar 

     
som är anläggningstillgångar 

     
Ränteintäkter och liknande resultatposter 

 
5 

 
4 1 127 

Räntekostnader och liknande resultatposter -150 0 -172 -23 -29 

      
Resultat efter finansiella poster -1 669 -519 -2 515 -1 532 66 

      
Skatt 0 0 0 0 0 

      
Periodens resultat -1 669 -519 -2 515 -1 532 66 

 

 

                                                           
1 Den högre försäljningen kvartal 3 2012 beror bl.a på en engångsorder till Sydamerika 

2 Kostnad för sålda varor under 2012 är inte jämförbara pga att inventering gjordes först på bokslutsdatum. I denna ingår effekter av det 
lager som övertogs av Operations för 0 kr. 
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Balansräkning i sammandrag – moderbolaget 

 

(KSEK) 
  

 
2013-09-30 2012-12-31 

Tillgångar 
  

   Anläggningstillgångar 
  

   Immateriella anläggningstillgångar 
  Balanserade utgifter för forsknings- och 1 105 520 

  utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
  Goodwill 992 1 194 

 
2 097 1 714 

   Materiella anläggningstillgångar 
  Maskiner och andra tekniska anläggningar 294 354 

 
294 354 

Finansiella anläggningstillgångar 
  Andelar i koncernföretag 50 50 

Fordringar hos koncernföretag 129 1 103 

 
179 1 153 

   Summa anläggningstillgångar 2 569 3 221 

   Omsättningstillgångar 
  

   Varulager mm 
  Råvaror och förnödenheter 371 1 601 

Produkter i arbete 603 
 Lager av färdiga varor 839 
 

 
1 813 1 601 

   Kortfristiga fordringar 
  Kundfordringar 1 176 535 

Fordringar hos koncernföretag 1 234 955 
Skattefordringar 19 19 
Övriga fordringar 1 010 167 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 232 184 

 
3 671 1 860 

   
   Kassa och bank 194 531 

   
   Summa omsättningstillgångar 5 678 3 992 

   
Summa tillgångar 8 247 7 213 
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Eget kapital och skulder 
  

   Eget kapital 
  

   Bundet eget kapital 
  Aktiekapital 2 606 2 439 

Ej registrerat aktiekapital 
  

 
2 606 2 439 

   Fritt eget kapital 
  Överkursfond 52 941 52 416 

Balanserat resultat -49 336 -49 402 
Årets resultat -2 515 66 

 
1 091 3 080 

   Summa eget kapital 3 697 5 519 

   Långfristiga skulder 
  

   Övriga långfristiga skulder 520 
 

   Kortfristiga skulder 
  

   Leverantörsskulder 1 549 1 142 
Skulder till koncernföretag 50 57 
Övriga skulder 1 712 70 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 719 425 

 
4 031 1 694 

   
Summa eget kapital och skulder 8 247 7 213 
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Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget 

 

(KSEK) 2013-07-01 2012-07-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01 

 
2013-09-30 2012-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 

 
3 månader 9 månader År 

      Den löpande verksamheten 
     Resultat efter finansiella poster -1 669 -519 -2 515 -1 532 66 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, 
m.m 88 44 263 160 -902 

 
-1 581 -475 -2 252 -1 372 -836 

      Betald skatt 0 0 0 0 0 

      Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före 

     förändringar av rörelsekapital -1 581 -475 -2 252 -1 372 -836 

      Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
     Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -585 -497 -212 -573 -1 601 

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -72 -313 -1 814 -1 705 -1 416 
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 333 -71 659 386 1 108 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 905 -1 356 -3 619 -3 264 -2 745 

      
      Investeringsverksamheten 

     Förvärv av rörelsegren 
   

-1 750 -1 750 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -168 

 
-585 

 
-520 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
     Investeringar i finansiella tillgångar 
     Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 612 

 
974 

  Kassaflöde från investeringsverksamheten 444 0 389 -1 750 -2 270 

      
      Finansieringsverksamheten 

     Nyemission och optionslikvider 692 -65 693 4 687 4 687 
Erhållna lån 520 

 
2 200 

  Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 212 -65 2 893 4 687 4 687 

      Periodens kassaflöde -250 -1 421 -337 -327 -328 

      Likvida medel vid periodens början 444 1 953 531 859 859 

      Likvida medel vid periodens slut 194 532 194 532 531 
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Förändring eget kapital i sammandrag – moderbolaget 

 

2012-01-01 - 2012-12-31 
   

    Belopp i KSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat 

    Vid årets början 8 129 35 667 -46 031 
Minskning av aktiekapital -7 316 

 
7 316 

Erhållna tillskott genom omvandling av lån 
  

3 000 
Nyemission 1 626 3 061 

 Överföring från överkursfond 
 

-35 667 35 667 
Årets resultat 

  
67 

Vid årets slut 2 439 3 061 19 

     
2013-01-01 - 2013-09-30 

   
    Belopp i KSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat 

    Vid periodens början 2 439 3 061 19 
Minskning av aktiekapital 

   Erhållna tillskott genom omvandling av lån 
   Nyemission 167 525 

 Överföring från överkursfond 
   Periodens resultat 
  

-2 515 
Vid periodens slut 2 606 3 586 -2 496 
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