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INBJUDAN TILL TECKNING
AV AKTIER I PROSTALUND AB (PUBL)

OM DETTA MEMORANDUM
Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget
annat anges: Med ”ProstaLund” eller ”Bolaget” avses koncernen
med moderbolaget ProstaLund AB (publ) och dotterbolagen
Lund Instruments AB, Nordisk Medicin & Teknik AB samt
CoreTherm Medical Inc, vilka ägs till 100 procent av ProstaLund
AB (publ). Med ProstaLund AB (publ) avses ProstaLund AB
(publ) med organisationsnummer 556745-3245.

uttalanden
är
väl
genomarbetade,
men
läsaren
uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
I samband med nyemissionen som beskrivs i detta
memorandum är Sedermera Fondkommission finansiell
rådgivare och emissionsinstitut till ProstaLund. Sedermera
Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB. Sedermera
Fondkommission har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta
memorandum. Styrelsen i ProstaLund AB (publ) är ansvarig för
innehållet, varpå Sedermera Fondkommission och ATS Finans
AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i
Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta
konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra
beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i
memorandumet.

Referenser och källhänvisningar
Styrelsen försäkrar att information från referenser och
källhänvisningar har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen
känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan
information som offentliggjorts av berörd part – inga uppgifter
har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna
informationen felaktig eller missvisande.

Undantag från prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av
Finansinspektionen och är undantaget från prospektskyldighet
enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finansiella
instrument beaktat att det sammanlagda beloppet som erläggs
under en 12-månadersperiod motsvarar högst 2,5 miljoner
euro.
Memorandumets distributionsområde
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något
annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta memorandum
vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter
ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder
än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte
distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där
distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder
enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.
För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av
innehållet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska
avgöras av svensk domstol exklusivt.
Memorandumet tillgängligt
Memorandumet finns tillgängligt på ProstaLunds kontor, på
Bolagets hemsida (www.prostalund.se) och på AktieTorgets
hemsida (www.aktietorget.se). Memorandumet kan härutöver
nås
via
Sedermera
Fondkommissions
hemsida
(www.sedermera.se).
Uttalanden om omvärld och framtid
Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta
dokument återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende
framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade
uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden
som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa

Revisorns granskning
Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter
införlivade genom hänvisning har ingen information i
memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

AktieTorget
Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa
AktieTorgets noteringsavtal, vilket bland annat innebär att
bolagen ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på
marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig
information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets
aktiekurs. Noteringsavtalet återfinns på AktieTorgets hemsida,
se:
https://www.aktietorget.se/media/2368/aktietorgetsnoteringsavtal-20160703.pdf
Härutöver är Bolaget även skyldigt att följa övriga tillämpliga
lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag
som är noterade på AktieTorget.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett
värdepappersbolag
under
Finansinspektionens
tillsyn.
AktieTorget driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är
noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets
noteringsavtal som syftar till att säkerställa att aktieägare och
övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och
samtidig information om alla omständigheter som kan påverka
Bolagets aktiekurs.
Handeln på AktieTorget sker i ett elektroniskt handelssystem
som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som
är anslutna till Nordic Growth Market (”NGM”). NGM är en
svensk börs under Finansinspektionens tillsyn som driver
marknader i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget
startades 1999 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse
Stuttgarts. NGM erbjuder handel i alla typer av värdepapper
och all handeln sker i det egenutvecklade börssystemet
Elasticia. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som
är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller
fondkommissionär.
Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på AktieTorgets
hemsida (www.aktietorget.se).
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Bolagsinformation
Firmanamn
Handelsbeteckning
Säte och hemvist
Organisationsnummer
Datum för bolagsbildning
Datum när bolag startade sin verksamhet
Land för bolagsbildning
Juridisk form
Lagstiftning
Adress
Telefon
LEI-kod
Hemsida

ProstaLund AB (publ)
ProstaLund
Lund, Skåne län
556745-3245
2007-11-16
2007-12-04
Sverige
Publikt aktiebolag
Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Mobilvägen 10, 223 62 Lund
+46 46 12 09 08
549300E8DQ5IX5LJ5I21
www.prostalund.se

Lund Instruments AB – dotterbolag
Land för bolagsbildning
Land från var dotterbolag driver verksamhet
Organisationsnummer
Ägarandel

Sverige
Sverige
556561-9250
100 %

Nordisk Medicin & Teknik AB – dotterbolag
Land för bolagsbildning
Land från var dotterbolag driver verksamhet
Organisationsnummer
Ägarandel

Sverige
Sverige
556823-3042
100 %

CoreTherm Medical Inc. – dotterbolag
Land för bolagsbildning
Land från var dotterbolag driver verksamhet
Organisationsnummer
Ägarandel

USA
USA
4981209 (Delaware)
F11000002671 (Florida)
100 %

Tidpunkter för ekonomisk information
Innevarande räkenskapsperiod:
Bokslutskommuniké för 2017:

2017-01-01 – 2017-12-31
2018-02-28
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RISKFAKTORER
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i ProstaLund. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta
risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den aktie som genom detta memorandum
erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande.
Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i
memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Bolagsrelaterade risker
Kunder och intäkter
ProstaLund har etablerad försäljning på bl.a. den nordiska och amerikanska marknaden. Bolaget har nyligen beslutat att
justera sin affärsmodell på amerikanska marknaden mot att bearbeta sjukhus från privata urologkliniker. Med anledning av
den nyligen justerade affärsmodellen på den amerikanska marknaden är Bolagets kontakter med kunder relativt
nyetablerade inom detta område. Av denna anledning kan relationerna vara svåra att utvärdera. Det föreligger risk att
långvariga stabila kund- och leverantörsrelationer inte kan etableras vilket kan medföra försenad eller utebliven
marknadsetablering och minskade intäkter för Bolaget. Vissa kunder kan vidare under begränsade tidsperioder komma att
stå för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. Om till exempel en större kund skulle välja att säga upp sitt avtal
med ProstaLund skulle detta på såväl kort som lång sikt kunna påverka Bolagets omsättning negativt vilket skulle kunna
leda till ett minskat rörelseresultat för Bolaget. Det föreligger även risk att långvariga stabila kund- och partnerrelationer
inte kan etableras.
Finansieringsbehov och kapital
ProstaLunds nyligen justerade affärsmodell i USA, expansion till Kina och koncentrade verksamhet i Skandinavien medför
finansiella risker för Bolaget. En försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för
Bolaget. Eventuella förseningar i utvecklingen av den nya, moderna versionen av CoreTherm kan medföra risk att
kassaflöde genereras senare än planerat. Det finns risk att ProstaLund i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital
och det föreligger risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Detta kan medföra att utvecklingen tillfälligt
stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven
kommersialisering och intäkter.
Leverantörer/tillverkare
ProstaLund har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Om en eller flera av Bolagets leverantörer eller tillverkare
väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget finns till exempel risk att detta medför negativ inverkan på verksamhetens
försäljning och resultat. Det finns även risk att ProstaLunds leverantörer och tillverkare till fullo inte uppfyller de
kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta
längre tid än vad Bolaget beräknar. På grund av att Bolaget lagerför en del av sina produkter finns risk att Bolaget binder
kapital i lagret och därigenom inte kan betala sina leverantörer. Detta medför risk att Bolagets verksamhet påverkas
negativt. Vid uppbrott i samarbete med leverantörer eller tillverkare kan ProstaLund till exempel behöva lägga resurser på
att etablera nya samarbeten. Det finns risk att en sådan process blir kostsam och att Bolagets rörelseresultat minskar som
ett resultat därav. Det finns även risk att ProstaLund inte kan ersätta en leverantör som har sagt upp sitt avtal, vilket kan
leda till reducerat eller uteblivet kassaflöde för Bolaget.
Nyckelpersoner och medarbetare
ProstaLunds nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. I det fall en
eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning i Bolaget finns risk att detta medför negativa konsekvenser för
Bolagets verksamhet och resultat. ProstaLund skulle till exempel kunna behöva nyrekrytera personal för att ersätta
nyckelpersoner, vilket skulle kunna bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns risk att Bolaget
kortsiktigt får ökade utgifter till följd av detta. Det finns även risk att Bolaget inte kan ersätta personal. Det är heller inte
möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att konkurrenter får del av och
kan dra nytta av den know-how som utvecklats av ProstaLund till skada för Bolaget. Det finns risk att ProstaLunds
konkurrenter genom att nyttja sådan informationsspridning vidareutvecklar sina produkter och att Bolaget därmed får ökad
konkurrens vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Registrering och tillstånd hos myndigheter
ProstaLund har tillstånd att sälja sin produkt på den europeiska, amerikanska och kinesiska marknaden. För att kunna
marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet på
respektive marknad, till exempel FDA i USA, CFDA i Kina och EMA i Europa. I det fall ProstaLund, direkt eller via
samarbetspartners, förlorar nödvändiga tillstånd och registreringar från myndigheter, finns risk att Bolagets förmåga att
generera intäkter kan komma att hämmas. Det finns även risk att synpunkter på Bolagets föreslagna upplägg på planerade
kommande studier kan komma att innebära förseningar och/eller ökade kostnader för Bolaget. Nu gällande regler och
tolkningar kan komma att ändras, vilket negativt kan komma att påverka Bolagets förutsättningar för att uppfylla
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myndighetskrav. Det finns risk att Bolaget, direkt eller via samarbetspartners, inte erhåller nödvändiga tillstånd och
registreringar hos myndigheter. I det fall Bolaget inte erhåller nödvändiga tillstånd och registreringar hos myndigheter kan
Bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning komma att påverkas negativt.
Konkurrenter
En del av Bolagets konkurrenter och potentiella framtida konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska
resurser. Det finns risk att en omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent medför försämrad försäljning
eller försämrade intäktsmöjligheter eftersom konkurrenten kan komma att utveckla produkter som utkonkurrerar
ProstaLunds produkter och därigenom tar marknadsandelar av Bolaget. Vidare kan företag med global verksamhet som i
dagsläget arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Det
finns risk att ökad konkurrens medför negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i det fall konkurrenter utvecklar
produkter med bättre funktion och/eller bättre kvalitet.
Konjunkturutveckling
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan, låg- och högkonjunkturer, inflation samt ränteförändringar kan bland annat
ha inverkan på rörelsekostnader och försäljningspriser. ProstaLunds kostnader och framtida intäkter kan bli negativt
påverkade av dessa faktorer.
Valutarisk
En del av ProstaLunds försäljningsintäkter och kostnader inflyter i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen
förändras. Det finns risk att Bolagets kostnader och framtida intäkter påverkas negativt av valutakursförändringar. Om till
exempel den svenska kronan (SEK), vilken är Bolagets redovisningsvaluta, ökar i värde finns risk att Bolagets export minskar,
vilket kan leda till minskade intäkter för Bolaget. Det finns risk att detta medför ett försämrat rörelseresultat för Bolaget.
Politisk risk
ProstaLund bedriver verksamhet på en global marknad och har samarbetspartners, leverantörer och kunder i ett stort antal
länder. Risker kan uppstå till följd av skillnader i rättssystem och förändringar i lagstiftning samt andra relevanta
förordningar relaterade till beskattning, tullar och avgifter samt andra villkor som gäller för Bolagets verksamhet på den
internationella marknaden. Regler, förordningar och rättsprinciper kan skilja sig åt vad gäller såväl materiell rätt som
domstolsförfaranden och rättstillämpning. Detta får även till följd att Bolagets förmåga att utöva eller genomdriva sina
rättigheter och skyldigheter kan skilja sig åt mellan olika länder och eventuella tvister eller rättsliga förfaranden kan vara
dyra, tidskrävande och utgången kan vara oviss. Ovan nämnda faktorer kan komma att få negativ inverkan på Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat i framtiden.
Försäkringsrisk
ProstaLund har en företagsförsäkring som bland annat omfattar egendoms- och avbrottsskador, rättsskydd och
produktansvar såväl som allmänt ansvar. Det finns risk att ProstaLund åsamkas skador eller ådrar sig skadeståndsanspråk
som helt eller delvis inte täcks av försäkringen, vilket kan påverka Bolaget verksamhet, resultat och finansiella ställning
negativt. Detta medför risk att Bolaget i sådant scenario kan komma att behöva betala skadestånd eller reparationer genom
egen kassa, vilket skulle medföra en försämrad finansiell ställning för Bolaget.
Produktansvar
Beaktat att ProstaLund är verksamt inom medicinteknik aktualiseras risker med produktansvar. Det föreligger risk att
Bolaget kan komma att hållas ansvariga vid eventuella händelser i kliniska studier, även för det fall kliniska studier
genomförs av extern part, samt i det fall fel inträffar i av Bolaget sålda produkter. Vid ett eventuellt tillbud i en klinisk studie
alternativt vid tillbud med sålda produkter och om Bolaget skulle hållas ansvariga för detta finns det risk för att Bolagets
försäkringsskydd inte är tillräckligt för att täcka eventuella framtida rättsliga krav. Detta skulle kunna påverka ProstaLund
negativt, såväl anseendemässigt som finansiellt.
Skatterelaterade risker
ProstaLunds verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets uppfattning och tolkning av relevant skattelagstiftning, skatteavtal
samt andra tillämpliga regler. Det finns risk att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser eller berörda
myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis, är felaktig, eller att sådana regler ändras till Bolagets nackdel.
Bolaget kan bli föremål för skatterevision, Skatteverkets beslut, eller ändrad lagstiftning vilket kan medföra att Bolagets
skattesituation försämras. Detta kan i sin tur påverka Bolagets finansiella ställning negativt.
Marknadstillväxt
ProstaLund planerar att öka marknadsandelarna i de länder och regioner som Bolaget redan har etablerat sig i samt att
även etablera sig i nya länder och regioner. Det finns risk att Bolaget inte lyckas öka marknadsandelarna i länder och
regioner i vilka Bolaget redan är etablerade, vilket till exempel kan leda till intäktsbortfall. Det finns även risk att etablering i
nya länder och regioner medför problem och risker som är svåra att förutse såsom till exempel andra länders lagar,
handelspraxis och företagskultur. Vidare finns risk att etableringar försenas vilket kan medföra intäktsbortfall. Om en
etablering medför problem finns risk att detsamma leder till att ProstaLunds kostnader kortsiktigt ökar. En snabb tillväxt
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kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Det finns risk att uteblivna synergieffekter och ett mindre
lyckosamt integreringsarbete påverkar såväl Bolagets verksamhet som resultat på ett negativt sätt. Det finns även risk att
en snabb tillväxt medför problem på det organisatoriska planet. Det finns härutöver risk att det uppstår svårigheter med att
rekrytera rätt personal samt att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen vilket skulle kunna påverka Bolagets
framtidsutsikter negativt och även ge Bolaget ökade kostnader. Detta medför risk för att Bolagets rörelseresultat påverkas
negativt som ett resultat av de ökade kostnaderna.
Patent och andra immateriella rättigheter
ProstaLund har patent avseende sin metod CoreTherm i flera länder, däribland USA och Kina. Det föreligger risk att befintlig
och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett
fullgott kommersiellt skydd. I det fall ProstaLund tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent finns risk att
detsamma medför betydande kostnader, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella
ställning negativt. Patent och immateriella rättigheter har en begränsad livslängd. ProstaLund kan komma att göra eller
påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Andra aktörers patent kan även komma att begränsa möjligheterna
för en eller flera av Bolagets framtida samarbetspartners att fritt använda berörd produkt eller produktionsmetod. Den
osäkerhet som är förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana tvister är svåra att förutse. Det finns risk att
negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter leder till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet
eller skyldighet att utge skadestånd. Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för ProstaLund fördelaktigt utfall,
bli betydande. Det finns risk att detta påverkar Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Det finns risk att
ovanstående medför svårigheter eller förseningar vid kommersialisering av framtida produkter och därmed även
svårigheter att generera intäkter. Motsvarande gäller även för andra immateriella rättigheter såsom till exempel
varumärken.
Det finns härutöver risk att aktörer med konkurrerande verksamhet patenterar angränsande områden till ProstaLunds
befintliga patent, resulterande i att konkurrenternas alternativ når samma effekt som Bolagets alternativ. Det finns risk att
detta innebär försvårade marknadsförutsättningar för ProstaLund, i och med en ökad konkurrenssituation, vilket kan
medföra negativ påverkan på Bolagets intäkter och resultat.
Utvecklingskostnader
ProstaLund kommer även fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tidsoch kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför till
exempel risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Det finns risk att ovanstående
medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Om till exempel utvecklingen av en ny produkt tar
längre tid än beräknat finns risk att detsamma leder till ökade utvecklingskostnader och därigenom ett minskat
rörelseresultat för Bolaget.
Tvister
ProstaLund kan komma att bli inblandat i tvister inom ramen för den normala verksamheten och riskerar även att bli
föremål för anspråk avseende avtalsfrågor, produktansvar och påstådda fel i leveranser av Bolagets produkter. Sådana
tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten och medföra betydande kostnader. Vidare kan
utgången av komplicerade tvister vara svåra att förutse. Tvister kan således få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Värdepappersrelaterade risker
Marknadsplats
ProstaLunds aktie är noterad på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB som är ett värdepappersbolag
under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Värdepapper som är noterade på
AktieTorget omfattas inte av lika omfattande regelverk som de värdepapper som är upptagna till handel på reglerade
marknader. AktieTorget har ett eget regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för att främja ett gott
investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i värdepapper som handlas
på AktieTorget vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.
Aktiekursens utveckling under pågående nyemission
I det fall aktiekursen skulle vika och under teckningstiden väsentligt understiga prissättningen i detta erbjudande finns risk
att teckningsgraden såväl med som utan stöd av företrädesrätt kan komma att påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka
Bolagets verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt.
Psykologiska faktorer
Det finns risk att värdepappersmarknaden påverkas av psykologiska faktorer. Det finns risk att ProstaLunds aktie påverkas
på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. Psykologiska faktorer och dess effekter på
kursutveckling är i många fall svåra att förutse och det föreligger risk att detta påverkar Bolagets aktiekurs negativt.
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Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantier
Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och garantiåtaganden med ett antal olika parter i nu förestående
nyemission. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti
eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse eller garantiåtagande inte skulle fullgöra
skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets
verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt.
Aktieförsäljning från nuvarande huvudägare
Det finns inga avtal som reglerar huvudägarnas möjligheter att avyttra aktier i ProstaLund. Således finns det risk att
nuvarande huvudägare avyttrar delar eller hela sina innehav i Bolaget. Eventuell försäljning från huvudägare kan komma att
medföra att aktiekursen påverkas negativt.
Utdelning
ProstaLund har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en expansionsfas och eventuella överskott är
primärt planerade att investeras i Bolagets utveckling. Det finns risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga
Bolagets kapitalbehov och/eller att framtida bolagsstämmor inte kommer att besluta om utdelningar.

7

PROSTALUND I KORTHET


ProstaLund har utvecklat en evidensbaserad och patenterad behandlingsmetod
– CoreTherm – för behandling av godartad prostataförstoring (BPH).
Behandlingen tar enbart sex till femton minuter och patienten som behandlas
behöver, till skillnad från vid traditionell kirurgisk behandling (TURP), varken
sövas eller vårdas på sjukhus efteråt.



CoreTherm har använts framgångsrikt vid behandling av fler än 50 000
patienter och Bolaget har i dagsläget försäljning i bl.a. Skandinavien, delar av
Europa och USA.



ProstaLund fick i december 2017 underhandsbesked om att den kinesiska
myndigheten CFDA, China Food and Drug Administration, godkänt CoreTherm
för den kinesiska marknaden



Bolaget utvecklar för närvarande en helt ny version av CoreTherm, vilken är
planerad att lanseras under 2018. Den nya maskinen har en modern design,
väsentligt förbättrad användarvänlighet och enkelhet jämfört med dagens
maskin vilket är avsett att leda till ökad attraktion och försäljning.



ProstaLund är verksamt på en stor och växande marknad med en årlig
marknadspotential om flera miljarder SEK.



Bolaget arbetar för närvarande med att justera sin affärsmodell i USA från
privata urologkliniker till sjukhusbaserad vård. Bolaget ser därför över
möjligheterna att genomföra en prospektiv klinisk studie på universitetssjukhus
i USA. Målsättningen är att visa amerikanska läkare att CoreTherm är ett
fullgott alternativ till operationsbehandling och därmed öka försäljningen i USA.



Det genomförs för närvarande en studie med CoreTherm-metoden för att
undersöka värmebehandlingens eventuella skyddseffekt mot att utveckla
prostatacancer. Studien är avsedd att presenteras under 2018. En påvisad
minskning av risken för prostatacancer, efter CoreTherm-behandling, förväntas
tillföra metoden ett stort medicinskt värde och därmed öka användningen på
viktiga sjukvårdsmarknader.
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FÖRDELAR MED CORETHERM JÄMFÖRT MED KIRURGISK BEHANDLING (TURP)


Avsevärt kortare behandlingstid



Halverad behandlingskostnad



Inget behov av vårdplats eller operationssal



Färre allvarliga biverkningar



Enbart lokalbedövning och inget behov av narkos eller ryggmärgsbedövning



Utmärkt för högriskpatienter (t.ex. de som medicineras med blodförtunnande medel)
och patienter med stora prostatakörtlar som inte lämpar sig för traditionell kirurgi.
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VD HANS ÖSTLUND HAR ORDET
”Jag är mycket nyfiken på utvecklingen inom prostatacancerspåret”
Ungefär hälften av alla män över 50 år och upp till 80 procent av alla män över 80 år drabbas av
godartad prostataförstoring (BPH). Effekten av förstoringen blir att vävnaden trycker på urinröret,
vilket ger symptom i form av ökat behov av att urinera ofta både dag och natt. Efter en tid blir
besvären emellertid mer tilltagande och det är inte ovanligt att problemen övergår i mycket svåra
tillstånd som kräver akutvård. Detta medför försämrad livskvalitet och stora problem för den
enskilde individen.
ProstaLund är ett bolag med över 25 års erfarenhet inom fältet. Vi har utvecklat CoreTherm, en evidensbaserad och
patenterad behandlingsmetod för BPH. Redan 2002 erhöll vi marknadsgodkännande från FDA i USA och CoreTherm
rekommenderas av bl.a. American Urology Association, European Urology Association och svenska SBU (Statens Beredning
för Medicinsk utvärdering) i deras respektive riktlinjer.
Traditionellt har BPH behandlats med TURP (TransUretral Resektion av Prostata). Vid TURP ryggbedövas eller sövs
patienten varpå den överflödiga vävnaden hyvlas bort från prostatan. Ingreppet tar cirka 40-60 minuter och patienten
vårdas sedan på sjukhus i två till tre dagar. TURP är en kostsam behandlingsmetod och högriskgrupper lämpar sig inte för
denna typ av behandling. Vår metod fungerar bra på högriskgrupper eftersom patienten enbart erhåller lokalbedövning vid
behandling. Till skillnad mot konkurrerande kirurgiska metoder tar vår behandling bara cirka tio minuter och patienten
behöver inte vårdas på sjukhus efteråt, vilket många upplever som positivt och detta besparar dessutom sjukhusen stora
resurser. Det finns således både ekonomiska och medicinska incitament att välja vår behandling, både för patienter och för
sjukhus.
I dagsläget har vi egen försäljningsorganisation på den nordiska och amerikanska marknaden samt distributörer i ett antal
europeiska länder. Nyligen fick vi underhandsbesked om att CFDA i Kina beslutat godkänna CoreTherm. Vår kinesiska
distributör har redan inlett kontakten med företrädare från den kinesiska akademin och vi har förhoppningar om att detta
arbete ska föranleda etablering på kinesiska sjukhus redan under 2018. Försäljningsutvecklingen på den amerikanska
marknaden har inte motsvarat våra förväntningar eftersom vi har hamnat i ett marknadssegment tillsammans med
konkurrenter som fokuserar på BPH-patienter med lindriga BPH-besvär. Vår egentliga patientgrupp är BPH-patienter där
sjukdomsbilden har utvecklats längre. I syfte att särskilja vår metod och utöka vår försäljning på den amerikanska
marknaden planerar vi därför att genomföra en prospektiv multicenterstudie i USA och förändra vår affärsmodell.
Affärsmodellen på den amerikanska marknaden justeras mot att i större utsträckning riktas mot sjukhus eftersom att det är
där vår patientgrupp behandlas.
Under 2018 kommer vi att lansera en ny, modern version av CoreTherm. Den nya maskinen kommer att vara mer
användarvänlig, vilket enligt vår bedömning kommer att förenkla införsäljningen. Vi har dessutom implementerat
automatiserat behandlingsstöd för användaren i den nya maskinen med vilket vi uppnår ytterligare användarvänlighet och
säkerhet.
Det finns vetenskapliga studier som tyder på att värmenekros i vävnad (d.v.s. att vävnad värms upp till sådan temperatur
att cellerna förstörs) skapar en reaktion från immunförsvaret som kan hämma tumörtillväxt. För närvarande pågår studier
med vår metod inom området där målsättningen är att presentera data under 2018. Med ett positivt studieresultat
kommer det medicinska värdet i vår metod att bli avsevärt mycket större. Jag är därför mycket nyfiken på utvecklingen
inom prostatacancerspåret.
För att finansiera marknadslansering av den nya, moderna versionen av CoreTherm och fortsätta vår marknadsexpansion
genomför vi nu en företrädesemission om cirka 13,0 MSEK. Emissionslikviden är avsedd att finansiera CE-märkning av den
nya generationens CoreTherm samt utökad aktivering på den skandinaviska och kinesiska marknaden, vilket vi bedömer
kommer att möjliggöra en snabbare internationell expansion.
ProstaLund har en evidensbaserad metod och etablerad försäljning på både den nordiska och amerikanska marknaden. Jag
inbjuder dig härmed teckna aktier och delta i vår fortsatta marknadsexpansion. Tillsammans skapar vi ökad livskvalitet för
människor och sänker behandlingskostnaderna för sjukvården.
Hans Östlund,
VD, ProstaLund AB (publ)
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MÅLSÄTTNINGAR OCH VÄGEN FRAMÅT
ProstaLund följer en uppsatt utvecklingsplan och har historiskt uppnått ett stort antal av målsättningarna på denna. Bolaget
avser att med emissionslikviden från förestående företrädesemission att genomföra nedanstående målsättningar under
2018 för att sedan eventuellt genomföra ytterligare kapitalanskaffning under 2019 i syfte att finansiera Bolaget till dess att
break-even uppnås, vilket beräknas ske under 2020.
2018

•
•
•
•

Erhålla marknadsgodkännande på den kinesiska marknaden (CFDA-godkännande).
Inleda marknadsbearbetning av den kinesiska marknaden.
CE-godkännande av nya generationens CoreTherm.
Lansering av nya generationens CoreTherm i Skandinavien.
Etablering av behandling på ett antal kinesiska sjukhus och upprättande av ett ”center of excellence” och
träningscenter i Kina.

2019
•
•
•

Dubblerad patientvolym på årsbasis i Skandinavien jämfört med 2017.
Försäljning av nya generationens CoreTherm till 50 procent av befintliga kunder i Skandinavien.
Fortsatt marknadsintroduktion på prioriterade marknader i Kina (Beijing, Shanghai och Guangzhou).

2020
•
•
•
•

Vinstdrivande verksamhet med god lönsamhet i Skandinavien.
Tredubblad patientvolym på årsbasis i Skandinavien jämfört med 2017.
Försäljning av nya generationens CoreTherm till 100 procent av befintliga kunder i Skandinavien.
CoreTherm etablerad inom kinesisk sjukvård.

Vägen framåt
ProstaLund har omfattande framtidsplaner. Bolaget genomför därför en nyemission om cirka 13,0 MSEK i syfte att
finansiera Bolaget under hela 2018. Bolaget kommer bl.a. att lansera den nya, moderna versionen av CoreTherm och CEmärka densamma. Bolaget bedömer att lanseringen av den nya, moderna CoreTherm kommer att hjälpa försäljningen och
har därför som målsättning att under 2019 ha en dubblerad patientvolym på årsbasis i Skandinavien jämfört med under
2017. Härutöver har Bolaget som målsättning att uppnå en penetrationsgrad om 50 procent i Skandinavien avseende nya
generationens CoreTherm, innebärande att 50 procent av de nuvarande maskinerna ska vara utbytta mot den nya.
I syfte att öka sin försäljning på den amerikanska marknaden håller Bolaget på att justera sin affärsmodell från fristående
kliniker till sjukhusbaserade urologitjänster. På de amerikanska sjukhusen behandlas i dagsläget patienter med en mer
utvecklad BPH genom s.k. TURP eller öppenkirurgi. Genom att justera sin affärsmodell och fokusera på sjukhussegmentet
bedömer ProstaLund att de kommer att nå rätt patientgrupp och ytterligare utöka användningen av CoreTherm. Bolaget
har även planer på att genomföra en klinisk studie på universitetssjukhus i USA i syfte att visa ytterligare klinisk evidens och
stärka sin vetenskapliga grund med amerikanska data.
ProstaLund fick i december 2017 underhandsbesked om att den kinesiska myndigheten CFDA, China Food and Drug
Administration godkänt CoreTherm för den kinesiska marknaden. Den kinesiska marknaden för medicintekniska produkter
är en av de största i världen och har enligt styrelsens bedömning visat stort intresse för Bolagets teknologi. Sedan 2013 har
ProstaLund en distributör på den kinesiska marknaden. Marknadsbearbetning i Kina kräver ett långsiktigt arbete och i första
fasen har ProstaLunds kinesiska distributör redan inlett kontakten med företrädare för kinesiska universitetssjukhus i syfte
att etablera CoreTherm samt genomföra kundutbildningar.
Härutöver kommer ProstaLund att fortsätta att stödja klinisk forskning kring metodens effekt på immunförsvaret och
prostatacancer som kommer att publiceras efterhand i vetenskaplig litteratur. Vid positiva studieresultat kommer
CoreTherm-behandling kunna tillföra ett ökat medicinskt värde för BPH-patienter och öka intresset att bredda
användningen av CoreTherm inom BPH-sjukvården. Det skulle i mycket hög utsträckning påskynda Bolagets
marknadspenetration.
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Teckningstid:

25 januari – 8 februari 2018.

Teckningskurs:

3,80 SEK per aktie.

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar högst 3 424 513 aktier, motsvarande
högst 13 013 149,40 SEK.

Avstämningsdag och
företrädesrätt:

Sista dag för handel i ProstaLunds aktie inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter var den 17 januari 2018 och första dag
för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den
18 januari 2018. Avstämningsdag var den 19 januari 2018. För
varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av
tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny
aktie.

Antal aktier innan
nyemission:

10 273 539 aktier.

Värdering (pre-money)*:

Cirka 39,0 MSEK.

Teckningsförbindelser och
garantiteckning:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka
3,0 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av
emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 2,1 MSEK,
motsvarande cirka 16 procent av emissionsvolymen. Totalt är
således cirka 39 procent av den totala emissionsvolymen på
förhand skriftligen avtalat.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget
under perioden 25 januari – 6 februari 2018.
Handel med BTA:

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på
AktieTorget från och med den 18 januari 2018 till dess att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Denna
registrering beräknas ske i slutet av februari 2018.

Handelsplats:

ProstaLund AB (publ):s aktie är noterad på AktieTorget.

ISIN-kod:

SE0002372318

*Pre money-värderingen baseras på teckningskursen, vilken grundas på ProstaLunds genomsnittliga omsättningsviktade
kurs under de senaste 10 handelsdagarna inför beslut om nyemission med en procentuell rabatt om cirka 30 procent.
För ytterligare information, se avsnittet ”Villkor och anvisningar” i detta memorandum.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
Emissionsbeslut
Den 3 januari 2018 beslutade styrelsen i ProstaLund AB (publ) att, med bemyndigande från årsstämma den 9 maj 2017,
genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en företrädesemission av högst 3 424 513 aktier.

Emissionsvolym och emissionskostnader
Fulltecknad nyemission tillför Bolaget 13 013 149,40 SEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK,
varav 0,2 MSEK är hänförligt till provision för garantiteckning. Nyemissionen ska genomföras med företrädesrätt för
befintliga aktieägare, vars företrädesrätt utövas med teckningsrätter.

Inbjudan
Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna aktier i ProstaLund AB (publ) till en kurs om 3,80
SEK per aktie. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med 3 424 513,00 SEK, från 10 273 539,00 SEK till
13 698 052,00 SEK och antalet aktier kommer att öka med 3 424 513 aktier från 10 273 539 aktier till 13 698 052 aktier.

Ansvar
Styrelsen för ProstaLund AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar
härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i
memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting utelämnats som kan påverka
bedömningen av Bolaget.
Lund den 4 januari 2017
Styrelsen i ProstaLund AB (publ)
Sonny Schelin
Magnus Bolmsjö
William Gunnarsson
Sören Johansson

Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
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MOTIV FÖR NYEMISSION
Nyemission
Mot bakgrund av pågående slututveckling och planerad marknadslansering av den nya, moderna versionen av CoreTherm
samt marknadsexpansion genomför ProstaLund nu en företrädesemission om cirka 13,0 MSEK före emissionskostnader.
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK, varav cirka 0,2 MSEK är hänförligt till provision för
garantiteckning. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i nyemissionen. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt
för befintliga aktieägare, vars företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter.

Emissionslikvidens användande
Emissionslikviden från företrädesemissionen är avsedd att, utöver rörelsekapital, finansiera bl.a. marknadslansering av den
nya, moderna versionen av CoreTherm samt finansiera marknadsexpansion, dels inom Skandinavien och dels internationellt
till Kina. Det kapital som Bolaget tillförs genom förestående nyemission är avsett att finansiera nedanstående punkter
ordnade efter prioritet:




CE-märkning och marknadslansering av den nyutvecklade, moderna versionen av CoreTherm i Skandinavien,
cirka 30 procent.
Marknadsexpansion, dels inom Skandinavien och dels internationellt till exempelvis Kina, cirka 20 procent.
Löpande drift av Bolaget, cirka 50 procent.

Framtida kapitalbehov
Den emissionslikvid som planerad företrädesemission är avsedd att inbringa är planerad att finansiera bl.a.
marknadslansering av den nya, moderna versionen av CoreTherm och marknadsexpansion både lokalt samt i Kina.
Emissionslikviden bedöms finansiera verksamheten under hela 2018. Styrelsen bedömer att Bolaget därefter kan ha ett
ytterligare kapitalbehov till det att Bolaget når break-even på månadsbasis, vilket är beräknat att ske under 2020. Framtida
kapitalbehovs omfattning är bl.a. avhängigt av ProstaLunds försäljningsutveckling och kostnadskontroll.

Aktiens prissättning
Emissionskursen grundas på Bolagets akties genomsnittliga omsättningsviktade kurs under de senaste 10 handelsdagarna
inför beslut om nyemission med en procentuell rabatt om cirka 30 procent
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TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTITECKNING
ProstaLund genomför härmed en företrädesemission, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Fulltecknad
nyemission tillför Bolaget 13,0 SEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka
3,0 SEK, vilket motsvarar cirka 23 % av den totala emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 2,1 MSEK, vilket
motsvarar cirka 16 % av den totala emissionsvolymen. ProstaLund har således avtalat om totalt cirka 39 % av den totala
emissionslikviden genom teckningsförbindelser och garantiteckning. Samtliga parter som har avtalat om
teckningsförbindelser och/eller garantiteckning går att nå via Bolagets adress. Se nedan för mer detaljerad information om
teckningsförbindelser och garantiteckning.

Teckningsförbindelser
I nedanstående tabell presenteras samtliga teckningsförbindelser, vilka skriftligen avtalats. Bolaget har erhållit
teckningsförbindelser om totalt 2 981 255,80 SEK. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion,
bankgaranti eller liknande. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden. Full tilldelning ska ske till de parter som
lämnat teckningsförbindelser.
Teckningsåtagare
BWG Invest Sàrl*
Hartmut Weise
Schelin Medicin AB*****
Göran Månsson
Ekås Finans AB**
Lund Science AB***
Magnus Bolmsjö****
Göran Erlandsson
Gerhard Dal
Harry Matilainen
Christian Månsson
Mikael Foss
Kent Eklund
Paginera Invest AB
Peter Näslund Advokat AB
Thomas Gidlund
Torna Kapital AB
New Port Securities AB
Totalt belopp av teckningsförbindelser

Datum för avtal
10 januari 2018
11 januari 2018
10 januari 2018
9 januari 2018
9 januari 2018
11 januari 2018
11 januari 2018
11 januari 2018
11 januari 2018
10 januari 2018
9 januari 2018
10 januari 2018
9 januari 2018
9 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018

Teckningsförbindelse (SEK)
999 996,60
443 330,80
399 999,40
265 361,60
249 998,20
192 542,20
107 999,80
56 680,80
53 070,80
46 436,00
26 535,40
26 535,40
19 900,60
19 900,60
19 900,60
19 900,60
19 900,60
13 265,80
2 981 255,80

* Styrelseledamot William Gunnarsson äger 100 procent av aktierna i BWG Invest Sàrl.
** Styrelseordförande Sonny Schelin äger 100 procent av aktierna i Schelin Medicin AB.
*** VD Hans Östlund äger 100 procent av aktierna i Ekås Finans AB.
**** Styrelseledamot Magnus Bolmsjö äger 100 procent av aktierna i Lund Science AB.
***** Magnus Bolmsjö är styrelseledamot i ProstaLund AB (publ).
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Garantiteckning
I nedanstående tabell presenteras samtliga garantiteckningsavtal, vilka skriftligen avtalats. Bolaget har erhållit
garantiteckning om totalt 2 099 966,60 SEK. Garantiteckning har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller
liknande. Garantitecknare kommer att tilldelas aktier i nyemissionen i det fall nyemissionen inte blir fulltecknad och är
bundna att teckna aktier för högst motsvarande sitt ingångna garantibelopp. Garantiteckningen är avtalad uppifrån och
ned, innebärande att garantiteckning om högst cirka 2,1 MSEK endast aktiveras för det fall företrädesemissionen ej blir
fulltecknad. Kontant premieersättning om 10 % utgår för dessa åtaganden.
Garantiåtagare

Datum för avtal

Garantiåtagande (SEK)

Göran Månsson
Gerhard Dal
Harry Matilainen
Christian Månsson
Hartmut Weise
Mikael Foss
Kent Eklund
Paginera Invest AB
Peter Näslund Advokat AB
Thomas Gidlund
Torna Kapital AB
New Port Securities AB
Totalt belopp av garantiteckning

9 januari 2018
11 januari 2018
10 januari 2018
9 januari 2018
11 januari 2018
10 januari 2018
9 januari 2018
9 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018

999 996,60
199 997,80
174 997,60
99 997,00
99 997,00
99 997,00
74 996,80
74 996,80
74 996,80
74 996,80
74 996,80
49 996,60
2 099 966,60
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PROSTALUND AB (PUBL)
Verksamhet och affärsidé
ProstaLund är ett svenskt bolag med huvudkontor i Lund. Bolaget utvecklar innovativa produkter för behandling av BPH
(godartad prostataförstoring) och har bl.a. patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH.
Behandlingsmetoden används idag globalt och över 50 000 patienter har hittills genomgått behandling med CoreTherm.
BPH är en av de mer utbredda folksjukdomarna som drabbar män i allt ökande utsträckning med ålder. I västvärlden söker
över 20 miljoner män läkarvård för denna sjukdom och över 2,5 miljoner män skulle kunna behandlas med CoreTherm.
Utöver det medicinska värdet kopplat till behandling av BPH undersöker Bolaget i dagsläget huruvida behandlingsmetoden
även leder till en minskad risk för prostatacancer.

Historik
Tidpunkt

Händelse

19912006

Bolaget grundas 1991 av docent Magnus Bolmsjö i Lund. Efter FDA‐godkännande 2002 startar verksamheten i
USA genom avtal med en stor amerikansk distributör. Bolaget stäms av en amerikansk konkurrent för
patentintrång. I ett så kallat ”summary judgement” dömer den federala domstolen till ProstaLunds fördel
avseende konkurrentens huvudpatent (som är ogiltigt). Bolaget ingår därefter licensavtal på förmånliga villkor
avseende två andra patent för att få ”freedom to operate” på den amerikanska marknaden. Licensavtalen
innebar att ProstaLund får möjlighet att utnyttja patenterad teknologi som ägdes av licensgivarna (dessa
patent har nu gått ut). Under 2005 startar ProstaLund ett eget säljbolag i Orlando, USA, och under 2006 bildas
ny ledning och ägarstruktur.

20092012

Verksamheten flyttas från Lund till Uppsala under 2009 och Bolaget får ny ägarstruktur. Dotterbolaget
ProstaLund Operations försätts så småningom i konkurs vid Uppsala tingsrätt varefter verksamheten flyttas
över i moderbolaget som köper inkråmet. Under 2012 flyttar verksamheten tillbaka till Lund och Magnus
Bolmsjö (VD i ProstaLund från bolagsstart fram till 1998 samt mellan åren 2003–2006) kliver åter in som VD i
Bolaget.

2013

ProstaLund påbörjar återuppbyggnad av en välfungerande försäljningsorganisation. Bolaget ser en ny
infallsvinkel för skydd mot prostatacancer och genomför en kontroll av drygt 700 patienter i Kalmar. Avtal
tecknas med distributören Shaanxi Yuandaolong Medical Technologies Co Ltd. (Kina) med en initial
miljonorder. ProstaLund genomför en nyemission om 5,2 MSEK, efter emissionskostnader, inför notering på
AktieTorget. En ny chef för den nordamerikanska verksamheten rekryteras. Den skandinaviska
säljorganisationen förstärks med produktområdeschef och klinisk instruktör.

2014

FDA godkänner ProstaLunds behandlingskateter för små prostatakörtlar. En ny produkt för administrering av
läkemedel i prostata ”CoreBloc” lanseras i USA som ett alternativ till Schelin-katetern som används i Europa.
En studie på 1 500 patienter tyder på en skyddande effekt mot prostatacancer efter CoreTherm-behandling.
En nyemission tillför ProstaLund 15 MSEK, efter emissionskostnader. En ny svensk positiv forskningsstudie om
CoreTherm publiceras i Scandinavian Journal of Urology. Studien visar att ”success-rate” för 283 män med
prostataförstoring som genomgått CoreTherm‐behandling var hela 87 %. Avtal tecknas med flera svenska
sjukhus vilket innebär att CoreTherm blir en integrerad del av sjukhusens behandling för godartad
prostataförstoring. En dansk vetenskaplig studie i Scandinavian Journal of Urology bekräftar att CoreTherm är
en mycket effektiv behandling för patienter med kronisk urinretention. Styrelsen utser Fredrik Lindgren till
styrelseordförande sedan ProstaLunds tidigare styrelseordförande Bo Håkansson avlidit. Bolaget förvärvar
Nordisk Medicin & Teknik AB (NMT) i oktober, vilket är ett agenturbolag som säljer urologiprodukter i
Norden. NMT konsoliderades i koncernen från och med den 1 oktober.

2015

Ny patentansökan kring utökade funktioner hos CoreTherm lämnas in. Sonny Schelin utses till ny
styrelseordförande. I maj 2015 avyttrar Bo Håkanssons dödsbo genom Farstorps Gård AB och Active Capital
AB sina aktier i Bolaget. Bolagets styrelse och VD förvärvar i samband härmed 100 000 av Farstorps Gård AB:s
aktier i Bolaget. Genom företrädesemission i juni tillförs ProstaLund cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.
Ytterligare tre sjukhus i Sverige erbjuder behandling med CoreTherm under hösten.

2016

Hans Östlund tillträder som VD och en ny försäljningschef tillsätts i USA. ProstaLund förstärker ytterligare sin
försäljningsorganisation på två prioriterade marknader – USA (med ändrad strategi och affärsmodell) och
Norden med fokus på Danmark. Nytt patent avseende tekniska förbättringar av CoreTherm godkänns av PRV.
Resultat från en ny studie visar att CoreTherm är en effektiv behandling även på patienter med kraftigt
förstorade prostatakörtlar. Genom företrädesemission i november/december tillförs Bolaget cirka 24 MSEK
före emissionskostnader. US Centers for Medicare & Medicaid Services beslutar att höja ersättningen till
sjukhus som behandlar BPH-patienter med CoreTherm med 69 % från och med januari 2017.
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2017

ProstaLunds dotterbolag NMT tilldelas ett av tre upphandlingskontrakt av danska Amgros (de danska
regionernas samlade upphandlings- och inköpsorganisation för läkemedel och medicintekniska produkter).
Bolaget presenterar en vetenskaplig poster avseende stora prostatakörtlar på nordiska urologikonferensen,
vilken presenterar att CoreTherm kan behandla patienter som normalt behandlas med livslång katetervård.
ProstaLund etablerar även verksamhet i Finland och erhåller marknadsgodkännande i Kina.

Affärsmodell
ProstaLunds affärsmodell utgår från den s.k. razorblade-modellen. Bolaget säljer alternativt hyr ut CoreTherm-maskinen till
kliniker och sjukhus och säljer därefter engångsprodukter för behandling av BPH. Engångsprodukterna utgörs t.ex.
behandlingskatetrar och bedövningskatetrar och representerar en återkommande intäkt från behandlande kliniker.
Härutöver säljer Bolaget även flergångsprodukter, vilka kan användas vid cirka 20-30 behandlingar innan de behöver bytas
ut.
ProstaLund har som strategi att maximera marknadspenetrationen på den skandinaviska marknaden och öka den
internationella närvaron med särskilt fokus på den amerikanska och kinesiska marknaden. Bolaget erhöll
marknadsgodkännande i Kina under december 2017. Bolaget har redan avtal med en distributör på den kinesiska
marknaden. Försäljningen i Norden och USA bedrivs genom egen försäljningsorganisation. Vidare har Bolaget en agentur i
Tyskland för försäljning på den tyska marknaden. Härutöver har Bolaget avtal med distributörer i bl.a. Ryssland, Holland,
Ungern och Österrike samt för dialoger med potentiella distributörer i ytterligare ett antal europeiska länder.
Försäljningen i USA bedrivs genom dotterbolaget CoreTherm Medical Inc, i vilket försäljningspersonal under det senaste
året har anställts i de stater där patientunderlaget bedöms som störst av styrelsen. Bolaget kommer under 2018 att
förändra sin affärsmodell genom att rikta sälj- och marknadsinsatser i större utsträckning mot sjukhus samt större
läkargrupper i syfte att nå de viktigaste kundgrupperna. För att skapa referenskliniker i syfte att förenkla införsäljningen till
sjukhus har ProstaLunds styrelse beslutat att satsa på att etablera metoden på två universitetssjukhus genom att
genomföra en prospektiv studie på de patientgrupper som CoreTherm är den enda verksamma behandlingen på.

Produkter
CoreTherm
ProstaLunds huvudprodukt, CoreTherm, står för cirka 80 procent av Bolagets
intäkter. Produkten är en minimalinvasiv utrustning för behandling av BPH.
Produkten använder mikrovågsenergi för att abladera (bränna sönder) den extra
vävnad i prostatan som blockerar urinflödet. Behandlingen, som hittills genomförts
på över 50 000 patienter, värmer upp prostatan till en temperatur överstigande 50
grader, vilket i sin tur gör att överflödig vävnad i prostatan förstörs och tas omhand
av kroppen så att urinflödet åter fungerar. Under behandling följer läkaren
temperaturen i prostatan för att kunna anpassa densamma individuellt till varje
enskild patient. Själva behandlingen tar cirka sex till femton minuter och genomförs
med lokalbedövning i ett vanligt undersökningsrum. Patienten kan åka hem direkt
efter genomförd behandling. För att optimera läkningsprocessen använder patienten
därefter kateter under 1–3 veckor.
Fördelarna med CoreTherm gentemot traditionell kirurgibehandling är således:







Avsevärt kortare behandlingstid
Halverade behandlingskostnader
Inget behov av vårdplats eller operationssal
Färre allvarliga biverkningar
Enbart lokalbedövning, ingen narkos eller ryggmärgsbedövning
Utmärkt för patienter som inte lämpar sig för traditionell kirurgi såsom högriskpatienter (t.ex. de som medicineras
med blodförtunnande medel) och patienter med stora prostatakörtlar.

CoreTherm-kateter – Behandlingskateter
Engångsartikel som säljs och används i samband med ProstaLunds behandling CoreTherm.
Schelinkateter – Specialkateter för injektion av läkemedel i prostatan
Engångsartikel som säljs och används för att lokalbedöva prostata i samband med CoreTherm-behandling. Studier har visat
att katetern med fördel även kan användas för att minska blödning i samband med traditionell kirurgi av prostata.
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Produktutveckling
ProstaLund arbetar i dagsläget med att vidareutveckla sin behandlingsplattform och därmed ett helt nytt
behandlingskoncept. Bolaget planerar att inleda tester med den nya plattformen under våren 2018. Den nya, moderna
plattformen kommer att vara mer användarvänlig och innehålla ny teknik som gör effektberäkningen än mer säker. Bolaget
har bl.a. implementerat en typ av automatiserat behandlingsstöd i den nya plattformen, vilket kommer att underlätta
användarvänlighet. I dagsläget är två prototyper framtagna och dessa kommer genomgå funktionalitetstester under det
första och andra kvartalet 2018, varpå lansering är planerad att ske senast under det tredje kvartalet 2018.

Studier
Nedan presenteras en lista över ProstaLunds nyligen avslutade och planerade kliniska studier.
Studietyp
Retrospektiv
Retrospektiv
Pilotstudie
Retrospektiv
Klinisk studie

Indikation
Stora Körtlar
Secondary endpoint
Prostatacancer
Prostatacancer
BPH

Ort
Kalmar
Kalmar
Kalmar/Göteborg
Kalmar län
USA

Antal patienter
319
283
12
N/A
150

År
2016
2016
2017
2017-2018
2018-2019

Status
Presenterad
Presenterad
Pågående
Pågående
Planerad

Marknad och marknadsföring
Patientgruppen med BPH består av över 500 000 patienter i Sverige, varav över 300 000 befinner sig i någon form av aktiv
vård. Cirka 170 000 patienter beräknas behandlas med läkemedel och över 80 000 patienter behandlas i någon form av
katetervård. Härutöver genomförs årligen cirka 5 000 operationer.1 Detta behandlingsmönster gäller för samtliga
västerländska marknader. Inom EU och USA finns över 20 miljoner män som söker läkarvård för BPH och det genomförs
över 250 000 TURP-operationer på dessa marknader årligen.2 Globalt är detta ett stort hälsoekonomiskt problem och
styrelsen bedömer att den åldrande befolkningen kommer att leda till att detta problem förvärras. Vidare ser styrelsen en
kraftig tillväxt i marknadsbehovet av behandlingar som CoreTherm eftersom ett stort antal vårdinsatser är s.k.
symptomlindringar (katetervård eller medicinering) och inte botande behandling. Styrelsen bedömer mot bakgrund av ovan
att patientunderlaget för behandling med CoreTherm består av över 30 000 patienter årligen i Sverige och över 2,4 miljoner
patienter årligen i EU och USA.
Skandinavien
Skandinavien är för närvarande Bolagets viktigaste marknad. I Skandinavien används CoreTherm-metoden i rutinmässig
vård av ett tjugotal kliniker varav tre universitetssjukhus och Bolaget har en bra etablerad kundbas att vidareutveckla denna
marknad från. Under det gångna året har kösituationen med långa väntetider vid svenska sjukhus uppmärksammats, vilket
styrelsen bedömer gynnar ProstaLund eftersom Bolagets behandling enbart tar sex till femton minuter att genomföra och
inte tar operationssal i anspråk. I Sverige väntar över 2 200 män på traditionell TURP-operation och andelen patienter som
väntat mer än 90 dagar har ökat med över 300 procent under det senaste året. 3 Mot bakgrund av ovan har ProstaLund för
avsikt att intensifiera marknadsansträngningarna och lyfta fram CoreTherm som lösningen på problemen för ett stort antal
av dessa patienter. Eftersom enbart 500 patienter per år behandlas med CoreTherm i Sverige vid detta dokuments datering
och marknaden består av över 30 000 potentiella patienter bedömer styrelsen att underlaget för marknadstillväxt är
omfattande. Styrelsen bedömer att den skandinaviska marknaden har en årlig potential om över en miljard SEK.
USA
USA är världens största marknad för medicinteknik. Styrelsen bedömer det därför viktigt att utvecklas på denna marknad på
ett professionellt sätt. ProstaLund fick PMA (Premarket Approval)-godkännande av FDA i december 2002 efter att ha
genomfört en stor randomiserad klinisk studie av mikrovågsbehandling jämfört med kirurgi. Historiskt har samtliga
mikrovågsmetoder från olika företag introducerats vid privatpraktiserande kliniker i mindre ”office settings”. Dessa kliniker
erhåller i huvudsak patienter under läkemedelsbehandling samt i ett tidigare stadium av BPH. CoreTherm-metodens
patientgrupp, dokumenterad med solid medicinsk evidens, är BPH-patienter där sjukdomsbilden har utvecklats längre.
ProstaLunds patienter är exempelvis patienter som inte längre kan urinera, patienter där kateteranvändning är enda
alternativ eller patienter där ett operativt ingrepp är enda alternativ. Förenklat är Bolagets patientgrupp patienter som
behandlas på sjukhus. CoreTherm har en konkurrensfördel vid behandling av dessa patienter eftersom patienten vid
CoreTherm-behandling varken tar operationssal eller vårdplats i anspråk. Vidare höjdes ersättningen till sjukhus som
behandlar patienter med CoreTherm med 69 procent under 2016, vilket ytterligare förstärkte Bolagets fokus på
sjukhusmarknaden.

1

Svenska Urologidagarna i Göteborg, Svensk Urologi, nr 3, 2017

2

BPH: epidemiology, economics and evaluation; Camille Vuichoud and Kevin Loughlin, Dept of Surgery Brigham and Women’s hospital,
Harvard Medical Center; Can J Urology 2015; 22 (Suppl 1). 1-6
3
Dagens Medicin, nr 40, 4 oktober 2017
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Med över 900 000 potentiella patienter samt över 150 000 TURP-operationer per år så motsvarar den amerikanska
marknaden enligt styrelsen bedömning flera miljarder dollar. Även om det finns många olika teknologier och metoder som
adresserar denna patientgrupp i USA samt att marknaden är mycket konkurrensutsatt är ProstaLund stärkt av det
medicinska värde CoreTherm ger patienter. Enligt styrelsens bedömning adresserar konkurrerande metoder inte samma
patientgrupp eller kan inte uppvisa samma kliniska resultat för Bolagets patientgrupp.

Kina
Kina är en av världens största marknader för medicinteknik. ProstaLund erhöll i december 2017 marknadsgodkännande för
CoreTherm på den kinesiska marknaden och Bolaget har sedan 2013 en distributör som är Bolaget behjälpligt på den
kinesiska marknaden. Tillsammans med den kinesiska distributören har marknadsintroduktion påbörjats. Distributören har
redan inlett samtal med företrädare för den kinesiska akademin och styrelsens målsättning är att behandling med
CoreTherm etableras på ett antal sjukhus under 2018 varav ett ”center of excellence” och träningscenter samt att
marknadsexpansionen under 2019 vidgas till av styrelsen utvalda marknader i Kina.
Kina har en befolkning på cirka 1,4 miljarder människor och styrelsen bedömer att omfånget av BPH på kinesiska
marknaden är motsvarande som den amerikanska. Styrelsens bedömning är därför att den kinesiska marknaden motsvarar
flera miljarder dollar. På den kinesiska marknaden är TURP ”golden standard” och styrelsens bedömning är att CoreTherm
har ett stort antal fördelar för stora patientgrupper gentemot TURP (se ”Fördelar med CoreTherm jämfört med kirurgisk
behandling (TURP)” i detta dokument).
Marknadsföring och marknader att bearbeta
Vad gäller övriga marknader har ProstaLund idag försäljning på ett antal andra marknader främst inom EU. Styrelsen avser
inte att genomföra betydande marknadsinvesteringar på dessa för närvarande eftersom Bolaget i dagsläget prioriterar
tillväxt på den skandinaviska, kinesiska och amerikanska marknaden.
Marknadsföring av CoreTherm mot den medicinska professionen sker på traditionellt vis genom mässor, utställningar och
konferenser samt personliga besök på sjukhus, mottagningar och kliniker. Vidare är utbildningsinsatser samt vetenskaplig
exponering vid urologiska möten viktiga element i Bolagets kommunikation. Marknadsföring mot patientgruppen sker bl.a.
via konsumentannonsering mot målgruppen äldre män i utvalda tidningar, sociala medier och genom marknadsföring via
internet.
Prostatacancer
I slutet av 2011 publicerades en studie i tidskriften European Urology där den manliga befolkningen och prostatacancer i
Danmark mellan 1980 och 2006 studerades. Studien omfattade över tre miljoner män, över 53 000
prostatacancerdiagnoser samt över 25 000 dödsfall. I detta material identifierades samtliga BPH-patienter som
diagnostiserats inom den danska sjukvården och det konstaterades att BPH-patienter var förknippade med en två till tre
gånger högre prostatacancerincidens än normalbefolkningen. Vidare konstaterades att dödligheten var två till åtta gånger
högre bland BPH-patienter.4 Kopplingen mellan BPH och prostatacancer har vidare dokumenterats i andra större
genomgångar av den medicinska litteraturen. Resultaten har skapat debatt inom akademin.
ProstaLunds behandlingsmetod CoreTherm värmer upp prostatavävnad till den temperatur celler förstörs och det finns
evidens för att värmenekros i vävnad (d.v.s. att vävnad hettas upp till sådan temperatur att cellerna förstörs) skapar en
reaktion från immunförsvaret som kan hämma tumörtillväxt. Vidare finns klinisk evidens att hyperthermi (d.v.s. en
uppvärmning till något lägre temperatur utan att vävnad dödas) har en bidragande behandlande effekt i olika former av
cancerbehandling. Det finns således kända biologiska mekanismer förknippat med CoreTherm-metoden som påverkar
utveckling av prostatacancer.
Med anledning av ovan har en registerstudie inletts och genomgång av det största patientunderlaget behandlade med
CoreTherm vid en enskild klinik i Sverige (omfattande 1 342 patienter från Kalmar) genomförts och ProstaLund återfann en
signifikant lägre prostacancerincidens än hos normalbefolkningen. ProstaLund har därför initierat en pilotstudie för att
ytterligare belysa CoreTherms medicinska värde för BPH-patienter i form av en sänkt riskprofil för prostatacancer.
Pilotstudien genomförs för att påvisa den skyddseffekt som preliminära data har indikerat vid CoreTherm-behandling.
Styrelsen bedömer att det i dagsläget är för tidigt att spekulera i vad denna eventuella effekt kan ha för marknadsinverkan.
Styrelsens bedömning är att Bolaget i dagsläget adresserar marknaden för patienter med BPH. BPH-patienter är emellertid
en identifierbar riskgrupp med förhöjd cancerincidens och potentiellt skulle CoreTherm-behandlingen kunna leda till
betydande besparingar för prostatcancervården.

4

Eur Urol. 2011 Oct;60(4):691-8. Association of clinical benign prostate hyperplasia with prostate cancer incidence and mortality revisited:
a nationwide cohort study of 3,009,258 men. Ørsted DD1, Bojesen SE, Nielsen SF, Nordestgaard BG.
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Konkurrenter
Europeiska konkurrenter
Medicinteknisk utrustning kräver certifikat och tillstånd för att få säljas. Tillstånd tar ofta lång tid att få och kostnaderna är
betydande. Certifieringssystemet fungerar således som ett slags andra patent. För närvarande har ProstaLund, såvitt
styrelsen känner till, inga egentliga konkurrenter inom EU som innehar motsvarande teknologi. Konkurrerande metoder är
istället traditionell kirurgi och läkemedel. Ett stort antal patienter är även föremål för en långvarig katetervård som
alternativ. Många vetenskapliga studier har visat att Bolagets behandlingsmetod, som kan göras på cirka 10 minuter på en
urologmottagning, i stort sett ger samma kliniska resultat som kirurgi, men till halva kostnaden. Läkemedel har visat sig ha
mycket blygsam effekt på godartad prostataförstoring, men föreskrivs ändå i stora mängder av framförallt primärvården
eftersom det är tidseffektivt för läkare och väletablerat sedan ett stort antal år tillbaka.5
Amerikanska konkurrenter
USA är, enligt styrelsens bedömning, den enda marknad där Bolaget möter konkurrens från andra företag som erbjuder
liknande behandling (Urologix Inc och Medifocus Inc). Det som särskiljer CoreTherm från konkurrenterna är att CoreThermbehandlingen kan skräddarsys för varje enskild patient och genomföras snabbare. Vidare har metoden dokumenterad
effekt för patienter med en mer utvecklad sjukdom samt större prostatakörtlar. Med stöd av de kliniska studier som gjorts,
menar styrelsen att CoreTherms sätt att behandla godartad prostataförstoring har flera fördelar varav de mest utmärkande
är metodens snabbhet, effektivitet samt att den är evidensbaserad med långtidsdata.

Patent
ProstaLund har ett omfattande patentskydd med många patentfamiljer. Styrelsen gör bedömningen att USA-patent är av
särskild betydelse inom den medicintekniska branschen på grund av den amerikanska marknadens storlek. Patentstrategin
är att patent som har betydelse för Bolagets affär och där kvarvarande löptid överstiger fem år behålls, medan övriga tillåts
falla. Patent av särskild strategisk betydelse kommer dock att behållas hela löptiden ut. Bakgrunden är att kostnaden för att
upprätthålla patent som är i slutet av sin löptid är betydande och att regelverket inom EU och i USA (FDA) gör att
konkurrenter ändå inte utan betydande insatser och kostnader kan kopiera patenten. Nedan redovisas ProstaLunds
befintliga patent och patentansökningar. Bolaget har varumärkesskyddat begreppen ”ProstaLund”, ”CoreTherm” och
”CoreFlow” med flera på ett stort antal marknader, däribland exempelvis Sverige och USA.
Under 2018 löper två av Bolagets patent i USA ut. Bolaget har hanterat detta genom nya patent. De nya patenten löper ut
under 2031 och bedöms ge ett motsvarande fullvärdigt skydd.
Enligt styrelsens bedömning är Bolaget beroende av patent för att bibehålla ett försprång till potentiella konkurrenter.
Nedan presenteras en tabell över Bolagets fullständiga patentskydd.
Patent / Ansökan

Titel

Anmärkning

Land

Löptid

US RE38299

Apparatus for heat treatment of tissue

CoreTherm: Temp.
measurement

USA

2018

US 6445957

Method and device for supply of heat

CoreTherm: Cell kill calculation

USA

2018

US 7041090

Method and apparatus for self-draining of urine

CoreFlow: “kringlan”

USA

2022

US 6524270

Method and device for the treatment of prostate tissue

CoreTherm: Schelin-katheter

USA

2020

Method and device for heat treatment of body tissue

CoreTherm: Treatment katheter
with fluid chamber

USA

2020

CoreFlow

USA

2028

CoreFlow

USA

2026

US 8475435

Partial-length indwelling urinary catheter permitting selective urine
CoreFlow
discharge

USA

2031

US 8518016

Method of using a partial-length, indwelling prostatic catheter
having a coiled inflation tube as an anchor

CoreFlow

USA

2031

EP1680174
JP4805512

Partial-length indwelling catheter with coiled inflation tube
Device for the treatment of prostate tissue

CoreFlow
Schelinkatetern

Sverige
Japan

2024
2020

ZL 200480026880.4

Partial-lenght, Inwelling Prostatic Catheter…

CoreFlow

Kina

2024

1550217-2
WO2016/137382

Styrning på tillförd energi
Device for supply of heat to body tissue

CoreTherm
CoreTherm

Sverige
Internationell

2035
2035

US 6584361
US 7766899
US 7662145

5

Partial-length, indwelling prostatic catheter using coiled inflation
tube as an anchor and methods of draining urine and flushing clots
Partial-length indwelling urinary catheter and method permitting
selective urine discharge

SBU rapport Godartad prostataförstoring med avflödeshinder, 2011.
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Väsentliga avtal
ProstaLund har inte ingått några enskilda avtal av väsentlig karaktär. Som helhet anses Bolagets distributionsavtal vara
väsentliga för Bolagets löpande verksamhet.

Tendenser
ProstaLunds nordiska marknad har under 2017 fram till detta dokuments datering haft en god utveckling. Bolaget har bl.a.
nått överenskommelse om att genomföra ett 30-tal behandlingar på Gävle sjukhus. Vidare har Bolaget tecknat avtal med
ett sjukhus i Finland. Bolaget har upplevt säsongsvariationer och försäljningen har under det tredje kvartalet 2017
återhämtat sig genom att Bolaget har genomfört behandling på cirka 200 patienter. Den amerikanska marknaden har inte
motsvarat Bolagets förväntningar eftersom CoreTherm-metoden inte har använts på rätt patientgrupp. Bolaget har därför
fortsatt omställningen från behandling hos privatpraktiserande urologer till behandling på sjukhus, vilket är ett arbete som
kommer att fortlöpa även framgent i syfte att behandla rätt patientgrupper.
Det finns såvitt styrelsen känner till härutöver inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra
krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter under det
innevarande räkenskapsåret.
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STYRELSE OCH VD
Sonny Schelin – Styrelseordförande sedan 2015
Sonny Schelin, född 1945, är styrelseordförande i ProstaLund sedan 2015 och styrelseledamot i Bolaget sedan 2012. Schelin
är medicine doktor, kirurg och urolog och har disputerat på mikrovågsbehandling av godartad prostataförstoring. Schelin är
grundare av Specialistläkargruppen i Kalmar och har lång erfarenhet av prostatasjukdomar och olika behandlingsmetoder.
Sonny Schelin har även vidareutvecklat ProstaLunds behandlingsmetod till dagens standard.
Antal aktier i ProstaLund: Sonny Schelin äger totalt 479 860 aktier (4,7 %) genom det helägda bolaget Schelin Medicin AB.
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag
Lund Instruments AB
Nordisk Medicin & Teknik AB
ProstaLund AB (publ)
Schelin Medicin AB
Specialistläkargruppen Holding i Kalmar AB
Markisservice Sydost AB

Position
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelseordförande
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot/VD
Styrelsesuppleant

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren
Bolag
Schelin Medicin AB

Kapital (%)
100

Röster (%)
100

Tidsperiod
Pågående

Tvångslikvidation och konkurs under de senaste fem åren
Sonny Schelin har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation
eller satts under konkursförvaltning.

23

Magnus Bolmsjö – Styrelseledamot sedan 2013
Magnus Bolmsjö, född 1950, är styrelseledamot i Bolaget sedan 2013 och tidigare VD. Bolmsjö är entreprenör och docent i
radiofysik och har 30 års erfarenhet av life science-industrin. Han var tidigare utvecklingschef på bland annat Novo
Diagnostic Systems i Danmark samt grundare av bland annat Lund Science Aktiebolag (IT-teknik), Fastighets AB East Coast
City med flera. Bolmsjö grundade ProstaLund och var dess VD från starten fram till 1998, därefter åren 2003–2006 och
2012–2016. Bolmsjö var även styrelseordförande i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) under åren 2008–2012.
Antal aktier i ProstaLund: Magnus Bolmsjö äger privat och genom det helägda bolaget Lund Science AB totalt 304 852 aktier
(3,0 %).
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag
Fastigheten Tomegatan 5 Tomelilla AB
Fastighetsaktiebolaget East Coast City
Hemma på Österlen AB
Lund Instruments AB
Lund Science AB
NJF Fastigheter AB
Nordisk Medicin & Teknik AB
ProstaLund AB (publ)
Clinical Laserthermia Systems AB
Norbanny Fastighets AB

Position
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseordförande/VD
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren
Bolag
Lund Science AB

Kapital (%)
100

Röster (%)
100

Tidsperiod
Pågående

Tvångslikvidation och konkurs under de senaste fem åren
Magnus Bolmsjö har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i
tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.
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William Gunnarsson – Styrelseledamot sedan 2009
William Gunnarsson, född 1947, är styrelseledamot i ProstaLund sedan 2009. Gunnarsson är grundare och tidigare VD för
Orphan Europe SARL och har mer än 30 års erfarenhet från life science-industrin i olika chefsroller inom bland annat Bristol
Myers och Nobel Pharma. Gunnarsson är den största enskilda ägaren i ProstaLund och är härutöver bl.a. styrelseledamot i
Sensidose AB, Adenovir Pharma AB och Laccure AB.
Antal aktier i ProstaLund: William Gunnarsson äger genom det helägda bolaget BWG Invest Sàrl totalt 1 047 498 aktier
(10,2 %).
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag
Adenovir Pharma AB
Axcentua Pharmaceuticals AB
Cordivest AB
Laccure AB
Premalux AB
ProstaLund AB (publ)
Sensidose AB
Sixera Pharma AB
Synphora AB
Belina AB
Cormorant Pharmaceuticals AB
Premacure AB

Position
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren
Bolag
BWG Invest Sàrl

Kapital (%)
100

Röster (%)
100

Tidsperiod
Pågående

Tvångslikvidation och konkurs under de senaste fem åren
William Gunnarsson har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i
tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.
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Sören Johansson – Styrelseledamot sedan 2014
Sören Johansson, född 1955, är styrelseledamot i ProstaLund sedan 2014. Johansson har varit chef för affärsutveckling på
Elekta AB (publ) och har varit verksam inom svensk medicinsk och medicinteknisk industri i över 35 år. Han har
internationell erfarenhet inom affärsutveckling på globala sjukvårdsmarknader och har tidigare innehaft styrelseuppdrag
inom Swedish Medtech, den svenska branschorganisationen för medicinteknik. Han är civilingenjör från KTH i Stockholm.
Antal aktier i ProstaLund: Sören Johansson äger genom det helägda bolaget Venture Technology Soren Johansson AB totalt
55 999 aktier (> 1 %).
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag
ProstaLund AB (publ)
Single Technologies AB
Venture Technology Soren Johansson AB
Swedish Medtech Service AB

Position
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren
Bolag
Venture Technology Soren Johansson AB

Kapital (%)
100

Röster (%)
100

Tidsperiod
Pågående

Tvångslikvidation och konkurs under de senaste fem åren
Sören Johansson har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i
tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.
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Hans Östlund – VD sedan 2016
Hans Östlund, född 1958, är VD i ProstaLund sedan 2016 men har arbetat inom koncernen sedan hösten 2014 som nordisk
säljchef och dotterbolagschef i Nordisk Medicin & Teknik AB. Östlund har nära 30 års erfarenhet av försäljning och
marknadsföring både inom medicinteknik och läkemedel där han har haft ett stort antal ledande befattningar.
Antal aktier i ProstaLund: Hans Östlund äger genom det helägda bolaget Ekås Finans AB totalt 115 419 aktier (1,1 %).
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag
Ekås Finans AB
Lammlund AB
Nordisk Medicin & Teknik AB
ProstaLund AB (publ)
Xpecta Consulting AB
Ekasia Handel och Förvaltning AB
Gånghesters 23:9 AB
NMT Holding AB

Position
Styrelseordförande
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot/VD
VD
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseordförande

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat

Kapital (%)
100
100
100
100
100

Tidsperiod
Pågående
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat
Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren
Bolag
Ekås Finans AB
Nordisk Medicin & Teknik AB
Ekasia Handel och Förvaltning AB
Gånghesters 23:9 AB
NMT Holding AB

Röster (%)
100
100
100
100
100

Tvångslikvidation och konkurs under de senaste fem åren
Hans Östlund har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation
eller satts under konkursförvaltning.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Inledning
Fullständig historik finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt
revisionsberättelser har via hänvisning till årsredovisningar för räkenskapsåren 2015 och 2016 införlivats i detta
memorandum. Den historiska finansiella informationen har reviderats av ProstaLunds revisor KPMG AB med huvudansvarig
revisor Dan Kjellqvist. Årsredovisning för räkenskapsåren 2016 och 2015 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och genom tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Nedanstående finansiella information har hämtats från införlivat material och kompletterats med delårsräkenskaper för
januari till och med september 2017 samt motsvarande delårsperiod 2016. Delårsrapporten för perioden januari september 2017 med jämförande siffror för motsvarande period föregående räkenskapsår har inte granskats av Bolagets
revisor. Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i
memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information
Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning (se
nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper.
Bolagets årsredovisningar är upprättade i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Införlivade dokument ska läsas som en del av memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på
Bolagets kontor (Mobilvägen 10, 223 62 Lund) och hemsida (www.prostalund.se).
Införlivas via hänvisning
Årsredovisning ProstaLund AB (publ) 2015-01-01 – 2015-12-31
Årsredovisning ProstaLund AB (publ) 2016-01-01 – 2016-12-31
Delårsrapport ProstaLund AB (publ) 2017-01-01 – 2017-09-30

Nyckeltal – koncern*

Nettoomsättning (KSEK)
Rörelsens kostnader (KSEK)
Rörelseresultat (KSEK)
Resultat före skatt (KSEK)
Rörelsemarginal (%)
Immateriella anläggningstillgångar (KSEK)
Materiella anläggningstillgångar (KSEK)
Omsättningstillgångar (KSEK)
Eget kapital (KSEK)
Långfristiga skulder (KSEK)
Kortfristiga skulder (KSEK)
Balansomslutning (KSEK)
Soliditet (%)
Kassaflöde från den löpande verksamheten (KSEK)
Kassaflöde (KSEK)
Likvida medel (KSEK)
Utdelning (KSEK)

2017-01-01
2017-09-30
9 mån

2016-01-01
2016-09-30
9 mån

2016-01-01
2016-12-31
12 mån

2015-01-01
2015-12-31
12 mån

10 101
-22 019
-11 918
-11 925

10 901
-18 903
-8 002
-7 999
-73,4
2 757
731
15 153
14 924
13
3 704
18 641
80,0
-11 158
-12 139
3 971
-

14 612
-26 421
-11 809
-11 966
-81,9
2 819
839
31 574
30 811
13
4 408
35 232
87,5
-14 407
4 554
20 672
-

13 613
-17 183
-9 550
-9 358
-68,7
2 542
487
24 073
23 193
13
3 896
27 102
85,6
-9 750
10 137
16 110
-

-118,1
5 151
424
19 184
20 196
13
3 630
23 839
84,7
-13 144
-15 421
5 251
-

* Tabellen är ej granskad av Bolagets revisor.
Definitioner
Rörelsemarginal:
Eget kapital:
Soliditet:

Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.
Fritt eget kapital adderat med bundet eget kapital.
Eget kapital dividerat med balansomslutning.
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Resultaträkning i sammandrag – koncern
(KSEK)

2017-01-01
2017-09-30
9 mån
Orev.

2016-01-01
2016-09-30
9 mån
Orev.

2016-01-01
2016-12-31
12 mån
Rev.

2015-01-01
2015-12-31
12 mån
Rev.

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

10 101
-4 192
5 909

10 901
-4 548
6 353

14 612
-5 780
8 832

13 613
-5 980
7 633

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-12 763
-4 255
-799
17
-27
-11 918

-11 764
-2 343
-509
387
-126
-8 002

-16 126
-3 626
-860
12
-41
-11 809

-10 954
-5 381
-730
248
-366
-9 550

Resultat efter finansiella poster

-7
-7
-11 925

12
-9
3
-7 999

931
-1 088
-157
-11 966

214
-22
192
-9 358

Skatt på periodens resultat
Uppskjuten skatt
Periodens resultat

-11 925

-7 999

-8
0
-11 974

-29
14
-9 373

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

-11 925

-7 999

-11 974

-9 373

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Balansräkning i sammandrag – koncern
(KSEK)

2017-09-30
Orev.

2016-12-31
Rev.

2015-12-31
Rev.

5 089
62
5 151

2 641
178
2 819

2 078
464
2 542

424
424

839
839

487
487

5 575

3 658

3 029

1 214
571
5 514
7 299

827
750
5 051
6 628

1 311
456
3 102
4 869

3 372
1 578
764
5 714

2 953
591
730
4 274

2 378
115
601
3 094

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

5 251
19 184

20 672
31 574

16 110
24 073

SUMMA TILLGÅNGAR

23 839

35 232

27 102

10 274
20 537
1 310
-11 925
20 196

10 274
33 220
-709
-11 974
30 811

6 421
26 317
-172
-9 373
23 193

13
13

13
13

13
13

1 662
110
630
1 228
3 630

1 877
308
856
1 637
4 408

2 047
177
581
1 091
3 896

23 839

35 232

27 102

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Omräkningsdifferenser
Annat eget kapital inklusive periodens resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Avsättningar
Övriga avsättningar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring eget kapital i sammandrag – koncern
2017-01-01 – 2017-09-30 (Orev.)
(KSEK)
Ingående balans 2017-01-01
Omföring av resultat
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Utgående balans 2017-09-30

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

10 274

54 876

Annat eget kapital inkl.
periodens resultat
-34 339

30 811

-11 925
-46 264

1 310
-11 925
20 196

1 310
10 274

56 186

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

6 421
3 853

39 137
20 226
-3 778
-709

10 274

54 876

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

4 816
1 605

20 062
20 865
-1 618

Totalt

2016-01-01 – 2016-12-31 (Rev.)
(KSEK)
Ingående balans 2016-01-01
Nyemission
Emissionskostnader
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Utgående balans 2016-12-31

Annat eget kapital inkl.
periodens resultat
-22 365

-11 974
-34 339

Totalt
23 193
24 079
-3 778
-709
-11 974
30 811

2015-01-01 – 2015-12-31 (Rev.)
(KSEK)
Ingående balans 2015-01-01
Nyemission
Emissionskostnader
Omföring av resultat
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Utgående balans 2015-12-31

Annat eget kapital inkl.
periodens resultat
-12 992

-172
6 421

39 137

-9 373
-22 365

Totalt
11 886
22 470
-1 618
-172
-9 373
23 193
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Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern
(KSEK)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Kursdifferenser likvida medel
Vinst vid försäljning av inventarier
Förlust vid utrangering av inventarier
Övriga avsättningar
Omräkningsdifferenser av utländsk valuta

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

2017-01-01
2017-09-30
9 mån
Orev.

2016-01-01
2016-09-30
9 mån
Orev.

2016-01-01
2016-12-31
12 mån
Rev.

2015-01-01
2015-12-31
12 mån
Rev.

-11 925

-7 999

-11 966

-9 358

427

498

656
-10 842

-246
-7 747

711
-725
-11 980

491
-172
-9 039

-10 842

-7 747

-11 980

-9 039

-671
-2 360
729

-1 969
-1 250
-192

-13 144

-11 158

-1 759
-1 180
512
-14 407

-45
-592
-74
-9 750

-2 277

-550
-431

-15 421

-12 139

-733
-607
-1 340

-589
-376
-965

-

-

20 301
20 301

20 852
20 852

-15 421
20 672
5 251

-12 139
16 110
3 971

4 554
16 110
8
20 672

10 137
5 966
7
16 110
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Resultaträkning i sammandrag – moderbolag
2017-01-01
2017-09-30
9 mån
Orev.

2016-01-01
2016-09-30
9 mån
Orev.

2016-01-01
2016-12-31
12 mån
Rev.

2015-01-01
2015-12-31
12 mån
Rev.

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

6 588
-3 041
3 547

6 566
-3 490
3 076

8 578
-4 394
4 184

8 534
-3 728
4 806

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-6 319
-4 255
-799
0
0
-7 826

-5 216
-2 343
-509
386
-109
-4 715

-7 483
-3 628
-860
5
-5 434
-13 216

-6 882
-5 161
-730
148
-310
-8 129

-656
-656

12
12

931
-1 057
-16
-142

214
-6
208

Resultat efter finansiella poster

-8 482

-4 703

-13 358

-7 921

Resultat före skatt

-8 482

-4 703

-13 358

-7 921

Periodens resultat

-8 482

-4 703

-13 358

-7 921

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortsiktiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter

33

Balansräkning i sammandrag – moderbolag
(KSEK)

2017-09-30
Orev.

2016-12-31
Rev.

2015-12-31
Rev.

5 089
0
5 089

2 641
114
2 755

2 078
384
2 462

330
330

687
687

487
487

514
8 255
8 769

514
6 187
6 701

514
6 187
6 701

14 188

10 143

9 650

1 214
571
4 483
6 268

827
750
4 032
5 609

1 311
456
2 347
4 114

2 315
1 819
9
762
4 905

1 302
592
691
2 585

1 000
131
98
592
1 821

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

4 948
16 121

20 595
28 789

16 089
22 024

SUMMA TILLGÅNGAR

30 309

38 932

31 674

10 274
3 010
12 669

10 274
733
11 007

6 421
6 421

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

105 929
-83 815
-8 482

37 749
-13 358

29 955
-7 921

Summa eget kapital

26 903

35 398

28 455

50
50

50
50

50
50

1 554
622
1 180
3 356

1 688
465
1 331
3 484

1 910
152
100
1 007
3 169

30 309

38 932

31 674

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Utvecklingsfond

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring eget kapital i sammandrag – moderbolag
2017-01-01 – 2017-09-30 (Orev.)
(KSEK)
Ingående balans 2017-01-01
Omföring av resultat
Omföring aktivering till utvecklingsfond
Periodens resultat
Utgående balans 2017-09-30

Aktiekapital
10 274

Utvecklingsfond
733

Överkursfond
105 929

Balanserat
resultat
-68 180
-13 358
-2 277

2 277

Periodens
resultat
-13 358
13 358

Totalt
35 398

10 274

3 010

105 929

-83 815

-8 482
-8 482

-8 482
26 903

Aktiekapital

Utvecklingsfond
-

Överkursfond

Balanserat
resultat
-59 526
-7 921

Periodens
resultat
-7 921
7 921

Totalt

2016-01-01 – 2016-12-31 (Rev.)
(KSEK)
Ingående balans 2016-01-01
Omföring av resultat
Nyemission
Omföring aktivering till utvecklingsfond
Periodens resultat
Utgående balans 2016-12-31

6 421
3 853

89 481
16 448

733

28 455
20 301

-733

10 274

733

105 929

-83 815

-13 358
-13 358

-8 482
35 398

Aktiekapital

Utvecklingsfond
-

Överkursfond

Balanserat
resultat
-53 323
-6 203

Periodens
resultat
-6 203
6 203

Totalt

2015-01-01 – 2015-12-31 (Rev.)
(KSEK)
Ingående balans 2015-01-01
Omföring av resultat
Nyemission
Omföring aktivering till utvecklingsfond
Periodens resultat
Utgående balans 2015-12-31

4 816
1 605

70 234
19 247

15 524
20 852

-733
6 421

-

89 481

-59 526

-7 921
-7 921

-7 921
28 455
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Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

2017-01-01
2017-09-30
9 mån
Orev.

2016-01-01
2016-09-30
9 mån
Orev.

2016-01-01
2016-12-31
12 mån
Rev.

2015-01-01
2015-12-31
12 mån
Rev.

-8 482

-4 703

-13 358

-7 921

378
-8 104

490
-4 213

658
-12 700

475
-7 446

-8 104

-4 213

-12 700

-7 446

-659
-4458
-49
-13 370

-1 737
-3 698
-908

-1 495
-764
316
-14 643

-68
-227
570
-7 171

-589
-376
-2 442
-3 407

-10 556

-2 277

-550
-252
-879

-15 647

-12 237

-733
-419
-1 152

-

-

20 301
20 301

20 852
20 852

-15 647
20 595
4 948

-12 237
16 089
3 852

4 506
16 089
20 595

10 274
5 815
16 089
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
Intäkter och rörelseresultat – koncern
Delårsperioden 2017-01-01 – 2017-09-30 med jämförande period föregående räkenskapsår
ProstaLund har under de första nio månaderna under 2017 haft en nettoomsättning om 10,1 MSEK, vilken är en försämring
gentemot motsvarande period under föregående år när nettoomsättningen uppgick till 10,9 MSEK. Den minskade
nettoomsättningen är ett resultat av att Bolaget har påbörjat en justering av sin affärsmodell på den amerikanska
marknaden, vilket har föranlett minskat försäljning. Bolaget har även valt att anställa försäljningspersonal på utvalda delar
av den amerikanska marknaden, vilket har föranlett ökade personalkostnader. De administrativa kostnaderna under de
första nio månaderna 2017 uppgick därför till 4,3 MSEK i jämförelse med 2,3 MSEK under motsvarande period föregående
år. ProstaLunds resultat under perioden 2017-01-01 – 2017-09-30 uppgick således till -11,9 MSEK, vilket var en försämring
gentemot motsvarande period föregående räkenskapsår när periodens resultat uppgick till -8,0 MSEK. Finansiella poster
hade ingen väsentlig påverkan på resultatet under perioden.
Räkenskapsåren 2016 och 2015
ProstaLund ökade under 2016 sin nettoomsättning till 14,6 MSEK, en ökning med cirka 1,0 MSEK gentemot 2015 när
nettoomsättningen uppgick till 13,6 MSEK. Samtidigt sänkte Bolaget kostnaden för de sålda varorna, vilken under 2016
uppgick till 5,8 MSEK i jämförelse med 6,0 MSEK under 2015. Bolagets bruttoresultat uppgick således till 8,8 MSEK jämfört
med 7,6 MSEK under 2015. ProstaLund gjorde under 2016 marknadssatsningar, vilket märks genom ökade
försäljningskostnader. Under 2016 uppgick försäljningskostnaderna till 16,1 MSEK jämfört med 11,0 MSEK under 2015. Som
ett resultat av detta minskade Bolagets rörelseresultat till -11,8 MSEK jämfört med -9,6 MSEK under 2015. Andra poster
som väsentligt påverkade Bolagets rörelseresultat var administrationskostnader om 3,6 MSEK under 2016, en försämring
gentemot föregående år när administrationskostnaderna uppgick till 5,4 MSEK. Finansiella poster påverkade resultatet
negativt med 0,1 MSEK under 2016 och periodens resultat uppgick till -11,9 MSEK jämfört med -9,4 MSEK under 2015.

Balansräkning och soliditet – koncern
2017-09-30
ProstaLund har under de första nio månaderna arbetat med utveckling av den nya, moderna versionen av CoreTherm,
vilken är avsedd att lanseras senast under det tredje kvartalet 2018. Bolaget har därför per den 30 september 2017
immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande
arbeten om 5,1 MSEK. Vidare har Bolaget goodwill om 0,1 MSEK, innebärande att Bolagets immateriella
anläggningstillgångar uppgår till 5,2 MSEK vid periodens utgång. Bolaget har vidare materiella anläggningstillgångar om
0,4 MSEK i form av maskiner och andra tekniska anläggningar.
Bolagets omsättningstillgångar består till största del av varulager om 1,2 MSEK och färdiga varor och handelsvaror om
5,5 MSEK. Vidare har Bolaget kundfordringar om 3,4 MSEK och övriga fordringar om 1,6 MSEK. Bolagets kassa och bank vid
periodens utgång uppgick till 5,3 MSEK.
ProstaLunds eget kapital uppgick vid periodens utgång till 20,2 MSEK och Bolagets aktiekapital uppgick till 10,3 MSEK. De
kortfristiga skulderna uppgick till 3,6 MSEK. Utöver ovan hade Bolaget långfristiga skulder i form av avsättningar om
13 KSEK, vilka inte väsentligt påverkade balansräkningen.
Bolagets soliditet uppgick vid periodens utgång till 84,7 procent.
2016-12-31
ProstaLunds immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och
liknande arbeten uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2016 till 2,6 MSEK. Bolaget hade vidare goodwill om 0,2 MSEK för
Bolagets patent. Sammantaget innebar detta att Bolagets immateriella anläggningstillgångar vid periodens utgång uppgick
till 2,8 MSEK. Härutöver hade Bolaget materiella anläggningsgångar om 0,8 MSEK i form av maskiner och andra tekniska
anläggningar.
Bolagets omsättningstillgångar uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2016 till 31,8 MSEK. De poster som väsentligen
påverkade omsättningstillgångarna var färdiga varor och handelsvaror om 5,1 MSEK, kundfordringar om 3,0 MSEK och
kassa och bank om 20,7 MSEK. Utöver ovan hade Bolaget bl.a. råvaror om 0,8 MSEK och varor under tillverkning om
0,8 MSEK.
ProstaLunds eget kapital uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2016 till 30,8 MSEK och Bolagets aktiekapital uppgick till
10,3 MSEK. Aktiekapitalet hade ökat gentemot föregående räkenskapsår på grund av genomförd nyemission. Bolagets
kortfristiga skulder uppgick till 4,4 MSEK och bestod till största delen av leverantörsskulder och upplupna kostnader och
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förutbetalda intäkter. Utöver ovan hade Bolaget långfristiga skulder i form av avsättningar om 13 KSEK, vilka inte väsentligt
påverkade balansräkningen.
Bolaget soliditet uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2016 till 87,5 procent.
2015-12-31
ProstaLunds immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och
liknande arbeten uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2015 till 2,1 MSEK. Bolaget hade vidare goodwill om 0,5 MSEK för
Bolagets patent. Sammantaget innebar detta att Bolagets immateriella anläggningstillgångar vid periodens utgång uppgick
till 2,5 MSEK. Härutöver hade Bolaget materiella anläggningsgångar om 0,5 MSEK i form av maskiner och andra tekniska
anläggningar.
Bolagets omsättningstillgångar uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2016 till 24,1 MSEK. De poster som väsentligen
påverkade omsättningstillgångarna var färdiga varor och handelsvaror om 3,1 MSEK, kundfordringar om 2,4 MSEK och
kassa och bank om 16,1 MSEK. Utöver ovan hade Bolaget bl.a. råvaror om 1,3 MSEK och varor under tillverkning om
0,5 MSEK.
ProstaLunds eget kapital uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2015 till 23,2 MSEK och Bolagets aktiekapital uppgick till
6,4 MSEK. Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 3,9 MSEK och bestod till största delen av leverantörsskulder och
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Utöver ovan hade Bolaget långfristiga skulder i form av avsättningar om 13
KSEK, vilka inte väsentligt påverkade balansräkningen.
Bolaget soliditet uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2015 till 85,6 procent.

Kassaflöde – koncern
Delårsperioden 2017-01-01 – 2017-09-30 med jämförande period föregående räkenskapsår
ProstaLunds resultat efter finansiella poster under de första nio månaderna 2017 uppgick till -11,9 MSEK, vilket är en
försämring gentemot motsvarande period föregående år när Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -8,0 MSEK.
Bolaget gjorde under de första nio månaderna 2017 avskrivningar om 0,4 MSEK och omräkningsdifferenser av utländsk
valuta uppgick till 0,7 MSEK. Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under de första nio månaderna
2017 till -13,1 MSEK, en försämring gentemot motsvarande period föregående år när kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till -11,2 MSEK.
Bolaget har under de första nio månaderna 2017 genomfört förvärv av immateriella anläggningstillgångar om -2,3 MSEK i
form av utvecklingsarbeten gällande den nya, moderna versionen av CoreTherm. Under motsvarande period föregående år
uppgick motsvarande post till -0,6 MSEK. Bolaget har under perioden inte genomfört några investeringar i materiella
anläggningstillgångar.
Periodens kassaflöde under de första nio månaderna 2017 uppgick till -15,4 MSEK, en försämring gentemot motsvarande
period föregående räkenskapsår när periodens kassaflöde uppgick till -12,1 MSEK. Bolagets likvida medel vid periodens
utgång uppgick till 5,3 MSEK.
Räkenskapsåren 2016 och 2015
ProstaLunds resultat efter finansiella poster under räkenskapsåret 2016 uppgick till -12,0 MSEK, vilket var en försämring
gentemot motsvarande period föregående år när Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,4 MSEK. Bolaget
gjorde under 2016 avskrivningar om 0,7 MSEK och omräkningsdifferenser av utländsk valuta uppgick till -0,7 MSEK. Bolagets
kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under 2016 till -14,4 MSEK, en försämring gentemot föregående år när
kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,8 MSEK.
Bolaget genomförde under 2016 förvärv av immateriella anläggningstillgångar om -0,7 MSEK i form av utvecklingsarbeten
gällande den nya, moderna versionen av CoreTherm. Under motsvarande period föregående år uppgick motsvarande post
till -0,6 MSEK. Bolaget genomförde under 2016 förvärv av materiella anläggningstillgångar om -0,6 MSEK i form av maskiner
och liknande.
ProstaLund genomförde under 2016 en nyemission, vilken tillförde Bolaget 20,3 MSEK. Bolagets kassaflöde från
finansieringsverksamheten uppgick således till 20,3 MSEK under räkenskapsåret 2016. Under räkenskapsåret 2015
genomfördes en nyemission som tillförde Bolaget 20,9 MSEK.
Periodens kassaflöde under 2016 uppgick till 4,6 MSEK, en försämring gentemot motsvarande period föregående
räkenskapsår när periodens kassaflöde uppgick till 10,1 MSEK. Det positiva kassaflödet under räkenskapsåren 2016 och
2015 var hänförligt till de kapitalanskaffningar Bolaget genomförde under 2016 och 2015. Bolagets likvida medel vid
periodens utgång uppgick till 20,7 MSEK (16,1).
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Rörelsekapital
Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12
månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. Underskottet uppgår till cirka 10 MSEK.
Rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma i februari 2018. För att tillföra ProstaLund rörelsekapital genomför Bolaget nu en
nyemission om cirka 13,0 MSEK. För att Bolaget ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att kunna driva den löpande
verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader
och ersättning till garantitecknare – tillförs åtminstone 11 MSEK genom nyemissionen som beskrivs i detta memorandum.
ProstaLund har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om totalt cirka 5,1 MSEK. Dessa
åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera
teckningsåtagare och/eller garantitecknare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att Bolaget inte tillförs cirka
5,1 MSEK efter att emissionskostnader och ersättning till garantitecknare har finansierats. Då kommer Bolaget att
undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans
med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare
kapital kan anskaffas.

Begränsning i användandet av kapital
Det finns inga begränsningar avseende användande av kapital.

Investeringar – koncern
I tabellen nedan redovisas bokförda värden avseende ProstaLunds anläggningstillgångar. De bokförda värdena per
2017-09-30 har inte granskats av Bolagets revisor. De immateriella anläggningstillgångarna utgörs av balanserade utgifter
för forsknings- och utvecklingsarbeten och de materiella anläggningstillgångarna består av maskiner och andra tekniska
anläggningar. Historiska investeringar har finansierats genom bl.a. nyemissioner och bidrag.
(KSEK)
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

2017-09-30
5 151
424
5 575

2016-12-31
2 819
839
3 658

2015-12-31
2 542
487
3 029

Väsentliga finansiella förändringar
Det har inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden
sedan 2017-09-30.

Revisionsberättelser och anmärkningar
Inga revisionsanmärkningar föreligger i revisionsberättelser avseende den historiska finansiella informationen som har
införlivats i detta memorandum.
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AKTIEKAPITAL
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 SEK och högst 16 000 000 SEK.
Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.
Registrerat aktiekapital är 10 273 539,00 SEK.
Kvotvärde är 1,00 SEK.
Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.
Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en
röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga
fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och
värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.
Emissionsinstitut och kontoförande institut är Sedermera Fondkommission med postadress Norra Vallgatan 64,
211 22 Malmö.
Aktiens ISIN-kod är SE0002372318.

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

2007
2007
2007
2008
2010
2011
2012
2012

Bolagsbildning
Nyemission
Minskning
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Sammanslagning 1:100
Minskning av
aktiekapital
Nyemission
Riktad nyemission
Nyemission
Nyemission
Kvittningsemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission*

2012
2013
2013
2014
2014
2015
2016
2017

Pris per
aktie

Kvotvärde

Ökning av
aktiekapital

Totalt antal
aktier

Totalt
aktiekapital

1,00
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
10,00
1,00

Ökning av
antalet
aktier
100 000
38 964 906
-1 000 000
298 555
16 000 000
26 030 527
-80 481 049
-

6,97
6,97
1,00
0,60
-

100 000,00
3 896 490,60
-100 000
29 855,50
1 600 000,00
2 603 052,70
-7 316 459,80

100 000
39 964 906
38 964 906
39 263 461
55 263 461
81 293 988
812 939
812 939

100 000,00
3 996 490,60
3 896 490,60
3 926 346,10
5 526 346,10
8 129 398,80
8 129 398,80
812 939,00

3,00
6,00
9,00
10,00
11,37
14,00
6,25
3,80

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1 625 878
167 000
579 070
1 592 443
38 392
1 605 240
3 852 577
3 424 513

1 625 878,00
167 000,00
579 070,00
1 592 443,00
38 392,00
1 605 240,00
3 852 577,00
3 424 513,00

2 438 817
2 605 817
3 184 887
4 777 330
4 815 722
6 420 962
10 273 539
13 698 052

2 438 817,00
2 605 817,00
3 184 887,00
4 777 330,00
4 815 722,00
6 420 962,00
10 273 539,00
13 698 052,00

*Förutsätter fulltecknad nyemission.

Regelverk
Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är noterade på
AktieTorget. Utöver AktieTorgets noteringsavtal gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:
•
•

Aktiebolagslagen
Lagen om handel med finansiella instrument

Bemyndigande
Vid årsstämma den 9 maj 2017 bemyndigades styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner.
Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som får ges ut med stöd av bemyndigandet är inte begränsat på annat
sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vid beslut om
emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för
emissionsbeslutet. Betalning för aktierna ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. ProstaLund nyttjar
aktuellt bemyndigande för förestående nyemission.
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Övrigt
•

Det finns inga nyemissioner under registrering.

•

Det finns inga rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet eller
åtagande om att öka aktiekapitalet.

•

Inga utestående optionsprogram finns vid upprättandet av detta memorandum. Såvitt styrelsen känner till
föreligger inte heller några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare.

•

Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud lagts av någon tredje part.

•

Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 3 424 513 stycken. Det medför en procentuell utspädning om
cirka 25 procent för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

•

Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller
juridiska personer som erbjuder sig att sälja värdepapper i denna nyemission.

•

Bolaget har inte utsett någon likviditetsgarant.
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Ägarförteckning per den 30 september 2017
Namn
BWG Invest Sàrl*
Schelin Medicin AB**
Ribbskottet Aktiebolag
Hartmut Wiese
Magnus Bolmsjö direkt och via Lund Science AB***
Ekås Finans AB****
Venture Technology Soren Johansson AB*****
Övriga ägare (cirka 1 500 st.)
Totalt

Antal aktier
1 047 498
479 860
463 970
350 000
304 852
115 419
55 999
7 455 941
10 273 539

Andel av röster och kapital
10,2
4,7
4,5
3,4
3,0
1,1
0,6
72,5
100,0

* Styrelseledamot William Gunnarsson äger 100 procent av aktierna BWG Invest Sàrl.
** Styrelseordförande Sonny Schelin äger 100 procent av aktierna i Schelin Medicin AB.
*** Styrelseledamot Magnus Bolmsjö äger 100 procent av aktierna i Lund Science AB.
**** VD Hans Östlund äger 100 procent av aktierna i Ekås Finans AB.
***** Styrelseledamot Sören Johansson äger 100 procent av aktierna i Venture Technology Soren Johansson AB.

Ägarförteckning vid fulltecknad nyemission
Namn
BWG Invest Sàrl*
Schelin Medicin AB**
Hartmut Wiese
Ribbskottet Aktiebolag
Magnus Bolmsjö direkt och via Lund Science AB***
Ekås Finans AB****
Venture Technology Soren Johansson AB*****
Övriga ägare (cirka 1 500 st.)
Totalt

Antal aktier
1 396 664
639 813
466 666
463 970
406 469
153 892
55 999
10 114 579
13 698 052

Andel av röster och kapital
10,2
4,7
3,4
3,4
3,0
1,1
0,4
73,8
100,0

* Styrelseledamot William Gunnarsson äger 100 procent av aktierna BWG Invest Sàrl.
** Styrelseordförande Sonny Schelin äger 100 procent av aktierna i Schelin Medicin AB.
*** Styrelseledamot Magnus Bolmsjö äger 100 procent av aktierna i Lund Science AB.
**** VD Hans Östlund äger 100 procent av aktierna i Ekås Finans AB.
***** Styrelseledamot Sören Johansson äger 100 procent av aktierna i Venture Technology Soren Johansson AB.

Utfästelse om lock-up
Det finns vid detta dokuments datering inga gällande avtal om lock-up.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Koncernförhållande och aktieinnehav
ProstaLund AB (publ) är moderbolag i en koncern omfattande, förutom moderbolaget, dotterbolagen Lund Instruments AB
(Sverige), Nordisk Medicin & Teknik AB (Sverige) och CoreTherm Medical Inc. (USA). Dotterbolagen ägs till 100 % av
moderbolaget ProstaLund AB (publ). Härutöver har ProstaLund inga aktieinnehav.

ProstaLund AB
(publ)

Nordisk Medicin
& Teknik AB

Lund Instruments
AB

CoreTherm
Medical Inc.

Revisor
KPMG AB
Dan Kjellqvist
Box 227, 201 22 Malmö
Dan Kjellqvist är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Anställda
2017-01-01
2017-09-30
6
5
11

Män
Kvinnor
Totalt

2016-01-01
2016-12-31
3
4
7

2015-01-01
2015-12-31
3
5
8

Ersättning till styrelse och VD under 2017
(KSEK)
Sonny Schelin, styrelseordförande
Magnus Bolmsjö, styrelseledamot
William Gunnarsson, styrelseledamot
Sören Johansson, styrelseledamot
Hans Östlund, VD
Totalt

Lön och pension
0
0
0
0
1 105
1 105

Arvode
75
40
40
40
0
195

Totalt
75
40
40
40
1 105
1 300

Styrelsens arbetsformer
•
•
•
•

Samtliga ledamöter är valda till och med nästa årsstämma.
Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom
instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse.
Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse.
Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa
denna.
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Transaktioner med närstående
I tabellen nedan presenteras de transaktioner som har genomförts under de perioder som den finansiella historiken avser.
Samtliga transaktioner har skett på marknadsmässiga villkor.
(KSEK)

2017-01-01
2017-09-30
646

2016-01-01
2016-12-31
653

2015-01-01
2015-12-31
388

1 212

1 341

1 450

Sören Johansson, styrelseledamot
Avseende konsultuppdrag
Genom det helägda bolaget Venture Technology Soren Johansson AB

870

1 054

116

Lund Science AB och Hemma på Österlen AB
Avseende lokalhyra
Helägda bolag av styrelseledamot Magnus Bolmsjö

112

380

114

Schelin Medicin AB
Avseende erhållna varor
Helägt bolag av styrelseordförande Sonny Schelin

789

578

627

Sonny Schelin, styrelseordförande
Avseende klinisk och medicinsk rådgivning
Genom det helägda bolaget Schelin Medicin AB
Magnus Bolmsjö, styrelseledamot
Avseende företagsledning, forskning och utveckling
Genom det helägda bolaget Lund Science AB

Tillgängliga handlingar
Bolaget håller följande handlingar tillgängliga under detta dokuments giltighetstid:





Stiftelseurkund
Bolagsordning
Årsredovisningar (2016 och 2015) som via hänvisning har införlivats till detta memorandum
Delårsrapport för perioden 2017-01-01 – 2017-09-30 som via hänvisning har införlivats till detta memorandum.

Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor med adress Mobilvägen 10, 223 62 Lund.

Vinstutdelning och rösträtt m.m.
Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i
detta memorandum ska utgå första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya
aktierna registrerats vid Bolagsverket. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på
avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning
eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att
ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas
efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med de
förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).
Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid avveckling genom likvidation eller konkurs.
Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning.
Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som
de äger.
Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att
inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål
för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Aktierna som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta
memorandum är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.
Bolaget omfattas av Take over-regler (”Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag
vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar”). Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda sig att
förvärva alla övriga aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt uppnår 30 %.
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Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget
beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ge ut nya aktier, ska ägare av aktier äga
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.
Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat
någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon
utdelning i Bolaget. Bolaget planerar inte att lämna någon utdelning under den närmaste tiden. Förslag på eventuell
framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i ProstaLund och därefter framläggas för beslut på årsstämma. Bolaget
har ingen utdelningspolicy.

Intressen i ProstaLund
Sedermera Fondkommission (”Sedermera”) är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen som beskrivs i
detta memorandum. Sedermera äger inga aktier i Bolaget men äger rätt att teckna aktier i nyemissionen som beskrivs i
detta memorandum på samma villkor som övriga tecknare. Sedermera och AktieTorget ingår sedan 15 december 2013 som
separata och oberoende bifirmor i ATS Finans AB (tidigare, sedan mars 2010, var Sedermera och AktieTorget systerbolag i
samma koncern). ATS Finans AB är ett värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.
Närståendeförhållandet mellan AktieTorget och Sedermera medför en potentiell intressekonflikt. AktieTorget har särskilt
att beakta detta i sin noteringsprocess och marknadsövervakning.
Styrelseordförande Sonny Schelin, styrelseledamöterna William Gunnarsson och Magnus Bolmsjö samt VD Hans Östlund
har i den aktuella nyemissionen lämnat teckningsförbindelser. Lämnade teckningsförbindelser beskrivs närmare under
avsnittet ”Teckningsförbindelser och garantiteckning” i detta memorandum. Vidare äger styrelseledamöter i ProstaLund
aktier i Bolaget. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet ”Styrelse och VD” i detta
memorandum.
I samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum har ProstaLund tecknat avtal om garantiteckning med ett
antal så kallade garantitecknare. Enligt dessa avtal ska premieersättning utgå till garantitecknare. För mer detaljerad
information om dessa avtal hänvisas till avsnittet ”Teckningsförbindelser och garantiteckning” i detta memorandum.
ProstaLund köper för arbete avseende bl.a. klinisk medicinsk rådgivning, företagsledning och diverse liknande uppdrag
konsulttjänster på marknadsmässiga villkor från helägda bolag av styrelseledamöterna Magnus Bolmsjö och Sören
Johansson. Vidare köper Bolaget konsulttjänster på marknadsmässiga villkor från styrelseordförande Sonny Schelin.
Härutöver hyr Bolaget lokaler från ett helägt bolag av styrelseledamot Magnus Bolmsjö. Dessa transaktioner medför
potentiella intressekonflikter. Innan fakturor från bolag ägda av styrelseledamöter betalas av ProstaLund ska dessa
godkännas i enlighet med Bolagets riktlinjer för godkännande av fakturor. Mer information om dessa transaktioner finns att
tillgå under avsnittet ”Transaktioner med närstående”.
Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra
personer i ledande befattningar i ProstaLund och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är
inblandade i nyemissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget.

Övrigt
•

Det finns inga avtal mellan Bolaget eller dess dotterbolag och någon styrelseledamot eller ledande
befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår
under rubriken ”Ersättning till styrelse och VD”.

•

Under inledningen av 2012 försattes ProstaLund AB (publ):s dåvarande dotterbolag ProstaLund Operations AB i
konkurs. Fram till tidpunkten för konkurs bedrevs koncernens huvudsakliga verksamhet i ProstaLund Operations
AB. ProstaLund AB (publ) träffade därefter avtal med konkursförvaltaren om köp av den väsentliga
tillgångsmassan i konkursboet såsom immateriella rättigheter, maskiner, inventarier och samtliga aktier i det
amerikanska dotterbolaget CoreTherm Medical Inc. Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande
befattningshavare har, utöver ovan, under de senaste fem åren varit inblandad i konkurs, försatts i
tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.

•

Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de
senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser
eller sanktioner från myndigheter mot dessa personer och inga av dessa personer har under de senaste fem åren
av domstol förbjudits att ingå i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller
övergripande funktioner i företag.
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•

Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer, förvaltnings-,
lednings- och kontrollorgan eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare
ingår.

•

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda
ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna,
och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets eller koncernens finansiella ställning
eller lönsamhet.

•

Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.

•

Personer i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller styrelseledamöter och ledande befattningshavare med
aktieinnehav har inte beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något annat
sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier.

•

Styrelsen bedömer att Bolagets och dotterbolagens nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn
till verksamheternas art och omfattning.

•

Observera att transaktioner i Bolagets värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för
innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare
avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
ERBJUDANDET
Styrelsen i ProstaLund AB beslutade den 11 januari 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2017 om
att genomföra en företrädesemission. Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 3 424 513 SEK
genom nyemission av högst 3 424 513 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK till en teckningskurs om 3,80 SEK per
aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst
13 013 149,40 SEK.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 19 januari 2018 var aktieägare i ProstaLund AB äger företrädesrätt att teckna aktier i
företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) gammal aktie, oavsett serie, medför erhållande av en (1)
teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

TECKNINGSRÄTTER (”TR”)
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1)
teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 3,80 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 19
januari 2018. Sista dag för handel i ProstaLund AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 17 januari
2018. Första dag för handel i ProstaLund AB:s aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 18 januari 2018.

TECKNINGSTID
Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 25 januari 2018 till och med den 8 februari 2018 klockan 15.00.
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade
teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden 25 januari 2018 till och med den 6 februari 2018.
Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och
försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden,
samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i ProstaLund AB på
avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 8 februari 2018 eller avyttras
senast den 6 februari 2018 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 19 januari 2018 var registrerade i den av
Euroclear för ProstaLund AB:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande
inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan företräde, folder innehållande en
sammanfattning av villkor för nyemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum samt penningtvättsformulär.
Information kommer att finnas tillgänglig på www.sedermera.se, www.aktietorget.se och på www.prostalund.se för
nerladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera,
erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på
aktieägares VP-konto utsändes ej.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i ProstaLund AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen
emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för
nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med
anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank
respektive förvaltare, rekommenderas detta att ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare har
olika tidsgränser för sista dag för teckning.

47

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 8 februari 2018 klockan 15.00.
Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen,
eller genom betalningsinstruktioner på den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:
1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta
inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej
användas.
2) Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för
teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som
underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som
utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas på Sedermera Fondkommissions hemsida
www.sedermera.se. på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller
faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 8 februari 2018. Anmälan är
bindande.
Ärende: ProstaLund AB
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö
Fax: 040-615 14 11
Telefon: 040-615 14 10
E-post: nyemission@sedermera.se (inskannad anmälningssedel)
Teckning över 15 000 EUR med företrädesrätt i förekommande fall
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera
samtidigt som betalning sker enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera
att Sedermera inte kan boka ut BTA, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera tillhanda.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”
som finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), AktieTorget hemsida
(www.aktietorget.se) och ProstaLund AB:s hemsida (www.prostalund.se).
För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare
och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa.
Teckning kan även ske genom anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”. Observera att den som har en
depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller
kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper
inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en
(1) anmälningssedel ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”, i det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer
enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.
Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 8 februari 2018. Anmälan är
bindande.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning
mellan tecknare därvid skall ske.
I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även
tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och
för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter
som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
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I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i
förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i
form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid
skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns
någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att
överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den
som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något
meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända
sig till Sedermera Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av
restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz,
Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registrering eller andra åtgärder än de
som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa
länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i ProstaLund AB till aktieägare i dessa länder.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter
betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade
aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen
blivit registrerad hos Bolagsverket.
Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA
Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 25 januari 2018 fram till dess att företrädesemissionen
registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills
företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 9, 2018.

LEVERANS AV AKTIER
Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 9, 2018, ombokas BTA till aktier utan
särskild avisering från Euroclear.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer ProstaLund AB att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen
genom ett pressmeddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter
det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga
aktierna.

AKTIEBOK
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och
kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.
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AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av
ProstaLund AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via ProstaLund AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

ÖVRIGT
Styrelsen i ProstaLund AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier,
med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.
För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer ProstaLund AB att ombesörja att
överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

HANDEL MED AKTIEN
Aktierna i ProstaLund AB är noterade på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet PLUN och har ISIN-kod
SE0002372318. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

EMISSIONSINSTITUT
Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut och finansiell rådgivare med anledning av aktuell emission.
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BOLAGSORDNING
Antagen på årsstämma den 9 maj 2017.

1 § Firma
Bolagets firma är ProstaLund AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

3 § Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva agenturverksamhet inom det medicintekniska området, äga och
förvalta andra bolag samt fast egendom, bedriva leasingverksamhet, forskning, utveckling, produktion och försäljning av
medicinteknisk utrustning samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

5 § Antal aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

6 § Styrelse
Styrelsen ska bestå av tre till åtta stämmovalda ledamöter samt högst två suppleanter. Den väljes på bolagsstämma för
tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då den utsågs.

7 § Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor eller revisorssuppleant utses auktoriserad
revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig
på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. För att deltaga i stämman ska aktieägare dels
vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman
och dels anmäla sig till bolaget senast kl. 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller 2 infalla tidigare än femte
vardagen före stämman. I anmälan ska, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

9 § Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två protokollsjusterare;
4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. godkännande av dagordning;
6. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. fastställande av antal stämmovalda styrelseledamöter och eventuella stämmovalda styrelsesuppleanter
samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
10. val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella
revisorssuppleanter;
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
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10 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

11 § Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument.
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ProstaLund AB (publ)
Mobilvägen 10, 223 62 Lund
+46 (0) 46 12 09 08
info@prostalund.se
www.prostalund.se

