
 

Delårsrapport januari-juni 2019

 

 

Ett kvartal med en del framsteg 

 1 januari-30 juni 

▪ Nettoomsättningen uppgick till 475 KSEK 
(679). 

▪ Resultat före skatt var -4 783 KSEK (-4 000). 

▪ Resultat per aktie uppgick till -1,51 SEK (-
2,75). 

▪ Likvida medel uppgick till 5 625 KSEK (16 
991) vid periodens slut. 

▪ Därtill har bolaget en beviljad, outnyttjad 
kredit på 5 000 KSEK 

 

 

Viktiga händelser under kvartalet  

▪ Levererat order till Kenya  

▪ Utbildning av läkare i Kenya 

   

 

 

 

1 april-30 juni 

▪ Nettoomsättningen uppgick till 454 KSEK (286). 

▪ Resultat före skatt var -2 186 KSEK (-2 023). 

▪ Resultat per aktie uppgick till -0,64 SEK (-1,38). 

 

 

 

 

 

 

 

Viktiga händelser efter periodens utgång 

▪ Ytterligare en distributör i Filippinerna 

▪ Affärsområdeschef till Animal Health börjar i 
augusti 

 

 

 

 

 

  

”Efter att ha etablerat D-EECT inom det statliga sjukvårdssystemet i 

Kenya samtidigt som allt flera läkare i våra etablerade marknader 

frekvent behandlar med IQwave™, ökar vår förmåga att nå snabbare 

tillväxt” 

 

 

Mohan Frick, VD 

 

 

 

 

  



 

 

 

VD har ordet 

Efter ett första kvartal med god orderingång fortsatte 
ChemoTech under andra kvartalet med intäkter från 
försäljning av IQwave™ enheter samt behandlingskit.  

Omsättningen under det första halvåret uppgick till 
475 KSEK, vilket motsvarade bolagets förväntningar. 
Orderingången var dock något sämre än förväntat, 
vilket framför allt beror på den försenade CE-
märkningen.  

Orderingång och kassaflöde 

ChemoTech har under andra kvartalet genomfört 
utbildning av läkare i Kenya samt genomfört 
slutleverans av de två sålda IQwave™. Samtidigt ökar 
aktiviteterna i så väl Filippinerna som Indien. Det nya 
distributörsavtalet i Filippinerna indikerar att vi börjar 
få fotfäste i marknaden, även om vi inte ännu ser 
några större orders i monetära termer. Då bolagets 
verksamhet i Indien ökar har behovet av såväl fler 
IQwave™ som behandlingskit resulterat i order på 
ytterligare två IQwave™ till Indien. Dessa utrustningar 
är avsedda att hyras ut till läkare och kliniker under 
bolagets uthyrningsprogram som fortsätter att växa. 

Förutom genom ovan nämnda försäljningar, har 
kassaflödet påverkats positivt av att kostnaderna för 
CE-märkningsprocessen börjar nå sitt slut och behovet 
av externa konsulter minskar därmed. 

Forskning och utveckling 

Under perioden har bolaget påbörjat sin utveckling av 
IQwave™ för Animal Health. Marknaden för detta 
affärsomåde är stor i Europa, USA och Japan och styrs 
till stor del av djurägarnas försäkringar. Denna 
förväntas växa med över 10 % i genomsnitt per år 
fram till 20251. 

Vi är glada att vi är långt framme i utvecklingsarbetet 
och kommer troligen kunna genomföra de första 
testbehandlingarna i samarbete med veterinärer i 
Europa i slutet av året. 

Som alltid när ett nytt affärsområde skall etableras 
krävs ett intensivt och fokuserat engagemang. 
ChemoTech har nyligen rekryterat Anders Johnsson 
som i slutet av augusti kommer tillträda rollen som 
affärsutvecklare för vårt nya affärsområde Animal 
Health. 

Anders Johnsson, som är 56 år och civilingenjör, har 
mångårig erfarenhet av affärsutveckling inom 
medicinska applikationer. Anders har även erfarenhet 
av affärsutveckling av första generationens 
Elektrokemoterapi.  

 

 
1 https://www.gminsights.com/industry-analysis/pet-cancer-

therapeutics-

market?utm_source=Globenewswire.com&utm_medium=Referral 

 

 

 

 

Även detta nya affärsområde kommer följa 
ChemoTechs tidigare strategi, där fokus ligger på att 
etablera industriella partnerskap. 
Huvudmarknaderna för Animal Health är framför allt 
Europa och Nordamerika, regioner som Anders har 
goda erfarenheter av från sin tid som chef inom 
Yggdrasil- koncernen. 

Horizion 2020 

Under sensommaren och hösten kommer arbetet med 
vår Horizonansökan att fortsätta till FAS II. Detta är ett 
intensivt men mycket prioriterat projekt som 
potentiellt kan ge oss viktigt utvecklingskapital för att 
kunna starta de första kliniska studierna inom bolagets 
projekt Dynamic-ElectroEnhanced Pain Control eller 
”D-EEPC" som vi initialt valt att kalla detta projekt. 
Denna applikations primära syfte är att lindra den 
smärta som ofta är en följd av skelettmetastaser, 
något som drabbar nästan en miljon européer varje år, 
och som framförallt är en följd av bröst - eller 
prostatacancer. 

Under kvartalet har vi jobbat hårt med att utveckla 
bolagets patentportfölj, ett arbete som vi har 
förhoppningar om skall skapa förutsättningar att 
behandla helt nya indikationer framöver. 

Studier 

Den pågående studien i Malaysia går enligt plan och 
kommer att fortsätta till CE-märkningen är klar. Detta 
medför att studien kommer att omfatta fler patienter 
än tidigare beräknat, vilket ökar vår distributör ABEX 
möjligheter till en framgångsrik lansering. 

CE-märkning av IQwave™ 

Arbetet med CE-märkningen har tagit betydligt längre 
tid än vad vi tidigare beräknat. Vi har nu under det 
andra kvartalet färdigställt en final version, och 
avvaktar nu den finala slutliga revisionen.   

Förseningarna med CE-märkningsprocessen har 
naturligtvis haft en negativ påverkan på bolagets 
möjligheter att marknadsföra IQwave™ på vissa 
marknader. 

 

VD Mohan Frick 

 

 

 



 

 

Finansiell information 
Om ChemoTech 

ChemoTech är ett life science-företag som utvecklar 
innovationer inom cancer- och smärtbehandlingar. 
Bolaget vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt 
kunnande, framför allt inom dynamisk 
Elektroporation. Bolaget har idag tre pågående projekt 
där det första redan nått kommersialisering. 

1. IQwave™ Dynamic-ElectroEnhanced 
Chemotherapy (D-EECT) som är vår första 
lansering. Vi har hittills erhållit kommersiella 
rättigheter i Indien, Filippinerna och Kenya samt 
ett specialtillstånd för att utföra en klinisk studie i 
Malaysia. 

2. D-EEPC Dynmic ElectroEnhanced Pain Control™ 
är ett utvecklingsprojekt av en ny metod inom 
smärtkontroll för patienter som lider av sekundär 
skelettcancer.  
Detta projekt har gått vidare i Horizon 2020, ett 
finansieringsprogram för innovationer lett att 
Europeiska Unionen, där vi erhållit 50 KEuro för 
att genomföra arbetet med att ansöka om 
finansiering av det kliniska programmet.  

3. Specialutvecklad D-EECT utrustning för Animal 
Health. Detta är ett utvecklingsprojekt som är en 
anpassning av en IQwave™. Utvecklingsarbetet 
förväntas vara klart under fjärde kvartalet 2019.  

IQwave™ och D-EECT 

IQwave ™bygger på ChemoTechs färdigutvecklade 
tekniska plattform, vilken inkluderar en rad olika 
patentansökta funktioner. Dessa är helt nödvändiga 
för att kunna genomföra den Dynamiska 
Elektroporationen, eller D-EECT (Dynamic-
ElectroEnhanced Chemotherapy) som denna nya 
behandlingsmetod kallas.  
IQwave™ och D-EECT är en vidareutveckling av den 
sedan många år etablerade 
elektrokemoterapibehandlingen. Genom bolagets 
unika lösningar har vi nått betydligt bättre kliniska 
resultat jämfört med den gamla tekniken. Genom 
IQwaves dynamisk funktion, reduceras risken för 
ablation eller att tumörer ”bränns bort”. I en artikel 
som publicerades förra året kunde det påvisas att D-
EECT behandlingen får betydligt bättre kliniskt resultat 
på större tumörer2. 

IQwave™ är även den första helt bärbara 
Elektroporationsutrustningen för kliniskt bruk.  

Rapportens omfattning 

Denna delårsrapport omfattar perioden från och med 
den 1 januari 2019 till och med den 30 juni 2019. De 
jämförande uppgifterna i delårsrapporten avser 
motsvarande period under 2018, om inte annat anges. 

 
2 https://lup.lub.lu.se/search/publication/90c157bb-f125-43e6-9fc0-

8580fba2cad2 

 

 

 

Samtliga uppgifter i rapporten avser ChemoTech-
koncernen, om det inte uttryckligen anges att 
uppgifterna avser moderbolaget Scandinavian 
ChemoTech AB (publ). 

Koncernens asiatiska verksamhet har omstrukturerats 
finansiellt. Jämförelsetalen för 2018 avspeglar 
förändringarna.  

Orderingång, omsättning och resultat  

Orderingången under kvartalet uppgick till 170 KSEK. 
Enligt tidigare lämnad information har koncernen även 
order på ytterligare 420 KSEK, som kommer att 
levereras när CE-märkningen är klar.  

Dessutom har det indiska dotterbolaget till sitt 
uthyrningsprogram lagt order på 380 KSEK från 
moderbolaget. Uthyrningsprogrammet innebär att fler 
städer och regioner får tillgång till IQwave™- och D-
ECCT-behandlingen. Detta leder till ökande intäkter 
framför allt från försäljning av behandlingskit. 

Koncernens omsättning under kvartalet uppgick till 
454 KSEK (286). 

Investeringar 

Investeringarna uppgick under andra kvartalet till 
1 508 KSEK (1 091) och ackumulerat till 2 720 KSEK 
(1 895). Investeringarna avsåg främst CE-märkningen. 

Finansiell ställning och finansiering  

Under 2019 har moderbolaget beviljats en bankkredit 
om 5 000 KSEK samt genomfört en riktad nyemission 
om 6 000 KSEK, varav 4 500 KSEK inbetalades i mars 
och resterande belopp i början av april. 

För finansiering av det fortsatta arbetet med Horizon 
2020-ansökan har EU tilldelat Bolaget 50 000 Euro, 
varav 17 000 utbetalades i juni.  

Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad, beviljad 
kredit uppgick vid periodens utgång till 10 625 KSEK, 
jämfört med 7 570 KSEK vid årets ingång. Soliditeten 
var 86 % (84 % vid årets ingång).  

Förutsättningar för fortsatt drift  

Den finansiella delårsinformationen har upprättats 
utifrån förutsättningen om fortsatt drift. Bolaget har 
historiskt redovisat förluster. Vid upprättandet av 
delårsrapporten har ledningen baserat sina 
antaganden på existerande likvida medel och  

förväntad finansiering genom nyemission samt ökad 
försäljning. 

Vid uppskattning av framtida utgifter har ledningen 
beaktat att vissa utgifter är under dess kontroll och  

 



 

 

 

kan därmed elimineras eller skjutas på framtiden. 
Dock kan inte den pågående verksamheten  

upprätthållas under de kommande tolv månaderna 
om inte tillkommande finansiering erhålls. Ledningen 
är medveten om att det föreligger osäkerheter i 
uppskattningen av de framtida kassaflödena samt 
osäkerhet i finansiering av verksamheten.  

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. 

Värdering av immateriella tillgångar 

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. 

Risker och osäkerhetsfaktorer  

Koncernens verksamhet kan påverkas av ett antal 
faktorer, vilka beskrivs i Årsredovisningen för 2018. 
Dessa faktorer kan enskilt eller sammantaget innebära 
risker för koncernens verksamhet och resultat.  

Redovisningsprinciper 

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) 
vid upprättandet av finansiella rapporter.  

Granskning 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisor. 

Uttalanden om omvärld och framtid  

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i 
denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn 
avseende framtida händelser och finansiell utveckling. 
Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de 
bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid 
tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl 
genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att 
dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade 
med osäkerhet. 

 

 

 

 

 

Framtida rapportdatum 

2019-11-12 Delårsrapport 3 - 2019 

2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD 

Tele: +46 (0)10-218 93 00  

Mail: info@chemotech.se 

OFFENTLIGGÖRANDE 

Denna information är sådan information, som 
Scandinavian ChemoTech AB är skyldigt att 
offentliggörande enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg 
för offentliggörande den 13 augusti 2019 kl. 08:30 
CET. 

ADRESS 

Medicon Village                                                                                                 

Scheelevägen 2, 223 81 Lund 

010-218 93 00 

ÖVRIGT 

Scandinavian ChemoTech AB är listat på Nasdaq First 
North. Bolaget handlas under kortnamnet CMOTEC B 
och ISIN-koden SE0009242654. 

Certified Advisor är Västra Hamnen Corporate Finance 
AB., Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se 

 

Lund den 13 augusti 2019 

 

Styrelsen i Scandinavian ChemoTech AB (publ) 

mailto:info@chemotech.se
mailto:ca@vhcorp.se


 

 

 

Koncernens resultaträkning  

 
 Q2 – 2019 Q2 - 2018 Ack – 2019 Ack – 2018 Helår 2018 

Nettoomsättning 454 286 475 679 1 176 

Aktiverade utvecklingskostnader 1 467 1 050 2 582 1 855 3 854 

Övriga rörelseintäkter 2 6 8 6 11 

 1 923 1 342 3 065 2 540 5 041 

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader -3 097   -2 286 -5 640 -4 083 -8 304 

Personalkostnader -572 -872 -1 300 -1 685 -3 772 

Avskrivningar -456 -204 -910 -408 -1 151 

Övriga rörelsekostnader -6 -17 -11 -23 -36 

Rörelseresultat -2 208 -2 037 -4 796 -3 659 -8 222 

Finansnetto 22 14 13 52 61 

Resultat efter finansiella poster -2 186 -2 023 -4 783 -3 607 -8 160 

Skatt -  -5  - 

Periodens resultat -2 186 -2 023 -4 788 -3 607 -8 160 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Koncernens balansräkning   

 

TILLGÅNGAR  2019-06-30 2018-06-30                            2018-12-31  

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  11 219 7 873 9 388  

Materiella anläggningstillgångar  58 105 79  

Summa anläggningstillgångar  11 277 7 978 9 467  

Omsättningstillgångar      

Varulager   658 126 605  

Kortfristiga fordringar  2 315 1 487 1 567  

Kassa och bank  5 625 16 991 7 570  

Summa omsättningstillgångar  8 598 18 604 9 742  

Summa tillgångar  19 875 26 582 19 209  

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital  17 063 20 570 16 069  

Finansiella skulder  368 527 447  

Rörelseskulder  2 444 5 485 2 693  

Summa eget kapital och skulder  19 875 26 852 19 209  

 

Koncernens förändring av eget kapital  

 

 Q2 - 2019 Q2 - 2018 Ack - 2019 Ack - 2018 Helår 2018 

Ingående balans 17 758 7 275 16 069 9 240 9 240 

Nyemission, netto 1 500 15 005 6 000 15 005 15 005 

Omräkningsdifferens -9 313 -218 -68 -16 

Periodens resultat -2 186 -2 023 -4 788 -3 607 -8 160 

      
Utgående balans 17 063 20 570 17 063 20 570 16 069 

Soliditet 86% 77% 86% 77% 84% 

 

  



 

 

 

Koncernens kassaflödesanalys   

 Q2 – 2019 Q2 - 2018 Ack - 2019 Ack - 2018 Helår 2018 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 614 1 428 -5 147 -1 341 -8 481 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 508 -1 091 -2 720 -1 895 -4 111 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 467 15 024 5 922 15 590 15 510 

Förändring av likvida medel -1 655 15 361 -1 945 12 354 2 918 

      
Likvida medel vid periodens början 7 276 1 630 7 563 4 634 4 634 

Kursdifferens i likvida medel 4 0 37 -3 11 

Likvida medel vid periodens slut 5 625 16 991 5 655 16 991 7 563 

 

Data per aktie 

 Q2 – 2019 

 

Q2 - 2018 Ack - 2019 Ack - 2018 Helår 2018 

Resultat per aktie, SEK -0,64 -1,38 -1,51 -2,75 -2,90 

Eget kapital per aktie, SEK 5,01 8,96 5,01 8,96 5,49 

Genomsnittligt antal aktier  3 405 000 1 462 500 3 165 000 1 462 500 2 805 000 

Antal aktier vid periodens slut 3 405 000 2 295 000 3 405 000 2 925 000 2 925 000 

Aktiekurs vid periodens slut 12,95 11,75 12,95 11,75 12,90 

 

 

 

 
  



 

 

 

Moderbolagets resultaträkning  

 
 Q2 – 2019 Q2 - 2018 Ack - 2019 Ack - 2018 Helår 2018 

Nettoomsättning 391 104 391 310 560 

Rörelseresultat -971 -1 524 -2 600 -2 807 -4 817 

Finansnetto -5 -31 -14 -43 20 

Resultat efter finansiella poster -976 -1 555 -2 614 -2 850 -4 797 

Skatt - - - - - 

Periodens resultat -976 -1 055 -2 614 -2 850 -4 797 

      

Moderbolagets balansräkning  

 

TILLGÅNGAR  2019-06-30 2018-06-30                            2018-12-31 

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  11 219 7 873 9 388 

Materiella anläggningstillgångar  50 105 71 

Finansiella anläggningstillgångar  8 239 2 430 5 053 

Summa anläggningstillgångar  19 508 10 408 14 512 

Omsättningstillgångar     

Varulager   650 126 605 

Kortfristiga fordringar  1 898 928 928 

Kassa och bank  4 262 16 978 6 763 

Summa omsättningstillgångar  6 810 18 032 8 296 

Summa tillgångar  26 318 28 440 22 808 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital  17 063 22 500 20 495 

Finansiella skulder  368 527 447 

Rörelseskulder  2 444 5 413 1 866 

Summa eget kapital och skulder  19 875 28 440 22 808 

 

 


