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VD kommenterar
Vid misstänkt hjärtinfarkt är det en stor andel patienter med bröstsmärtor som
anländer till akutavdelningarna men som inte är i riskzonen. I en svensk studie har
denna andel visat sig vara så hög som 60 %. Det är därför viktigt både för sjukvården
och patienten att så tidigt som möjligt i vårdkedjan utesluta hjärtinfarkt. Ett snabbt
och högkänsligt troponin test, i Point of Care format, kommer att ge ett mycket
värdefullt stöd i den processen. Ett sådant test finns inte på marknaden, men
efterfrågas av professionen. Prolight är nu på god väg att utveckla ett sådant test.
Uppstartsarbetet med The Technology Partnership i Cambridge, (TTP), skedde i
januari. Projektets första fas fokuserar på att säkerställa att förutsättningar finns för
att nå målet att utveckla ett test för högkänsligt troponin, för snabb och korrekt
diagnos av hjärtinfarkt.
Jag vill nu understryka att vi har uppnått tre mycket väsentliga delmål;
Den viktigaste mätparametern i vårt framtida test - testets känslighet, som ger
möjlighet att mäta mycket låga koncentrationer av troponin - utvecklas väl i
linje med projektets förväntningar, och överträffar nu hjärtdiagnostikmarknadens satta kriterier.
Micro ELISA teknologin från Prolight Diagnostics har med framgång
inkorporerats i The Technology Partnerships, (TTP), microflödesteknologi.
Detta innebär att hög känslighet kan kombineras med en stor flexibilitet i ett
litet format.
Det är med glädje och fortsatta förväntningar på samarbetet med TTP som jag
kan konstatera att optimerings- och utvecklingsarbetet under sommaren har
ytterligare reducerat utförandetiden avsevärt. Testtiden har nu mer än
halverats, och ligger inom tidsramen för Point of Care test, där snabba
provsvar krävs.
Snabbheten har dessutom uppnåtts i kombination med ytterligare förbättringar
av känsligheten, den är nu bättre än hjärtdiagnostik marknadens satta kriterier.
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Samarbetet med TTP följer vår plan, och nu uppnådda milstolpar, stärker
ytterligare förutsättningarna för vidare utveckling av en funktionell och snabb
Point of Care plattform med höga testprestanda och hög flexibilitet.

Väsentliga händelser under perioden januari - mars
Ökat aktiekapital
I början av januari registrerade Bolagsverket två emissioner, en nyemission på
23 000 tkr som ökade aktiekapitalet med 3 067 tkr och en kvittningsemission på 2
538 tkr som ökade aktiekapitalet med 338 tkr.

Projektstart
I början av januari genomfördes ett uppstartsmöte mellan The Technology
Partnership (TTP) och Prolight Diagnostics AB, för att påbörja den första fasen av det
planerade utvecklingsarbetet. Arbetet pågår enligt överenskommen plan, för att möta
uppsatta milstolpar, mål och tidslinjer.

Nyemission
I slutet av februari beslutade styrelsen om nyemission av aktier utan företrädesrätt för
aktieägarna, enligt bemyndigande från extra bolags stämma i december 2016.
Bolagets aktiekapital ökade med 167 715 kr genom nyemission av 1 677 150 aktier.
Rätt att teckna de nya aktierna tillkom The Technology Partnership genom avtal,
vilka kvittas mot tecknarens fordran. Kursen var densamma som den under hösten
2016 genomförda nyemissionen, (0,75 kr).

Listning
Nordic Growth Market NGM AB listade Prolight Diagnostics AB (publ) aktier och
teckningsoptioner på Nordic MTF med första handelsdag den 31 mars 2017.
Aktien handlas med kortnamnet PRLD MTF.

Väsentliga händelser under perioden april - juni
Viktigt steg i utvecklingen – delmål uppnått
I maj uppnåddes ett viktigt delmål inom projektets första fas. Den viktigaste
mätparametern i vårt framtida test för hjärtinfarkt - testets känslighet, som ger
möjlighet att mäta mycket låga koncentrationer av troponin - utvecklas väl i linje med
projektets förväntningar och med hjärtdiagnostikmarknadens satta kriterier. Ett viktigt
och stort steg i riktning mot att utveckla det patientnära testsystem som marknaden
efterfrågar.

Nyemission
I maj beslutade styrelsen om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna,
enligt bemyndigande från extra bolags stämma i december 2016. Bolagets
aktiekapital ökade med 169 395 kr genom nyemission av 1 693 950 aktier. Rätt att
teckna de nya aktierna tillkom The Technology Partnership genom avtal, vilka kvittas
mot tecknarens fordran. Kursen var densamma som den under hösten 2016
genomförda nyemissionen (0,75 kr).
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Ytterligare ett viktigt steg taget i utvecklingen av en flexibel Point of
Care plattform med hög testprestanda.
I början av juni uppnåddes ytterligare ett mycket viktigt steg i utvecklingsarbetet.
Micro ELISA teknologin från Prolight Diagnostics inkorporerades med framgång i The
Technology Partnerships, (TTP), microflödesteknologi. Detta innebär att den
välbeprövade ELISA teknologin i microformat utnyttjas i en ny flexibel och
kontrollerbar flödes teknologi, där hög känslighet kan kombineras med stor flexibilitet
i ett litet format. Detta möjliggör vidareutveckling av en funktionell Point of Care
plattform med hög testprestanda och hög flexibilitet. Ännu ett viktigt delmål
uppnåddes i form av integrering av en välbeprövad teknologi i microformat i en ny
innovativ flödes teknologi.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Utvecklingsarbetet gör fortsatta framsteg mot en snabb Point of
Care plattform med hög känslighet.
Optimerings- och utvecklingsarbetet under juli har reducerat tiden för test utförandet
avsevärt, testtiden har mer än halverats. Detta innebär att testtiden nu ligger inom
ramen för ett Point of Care test med snabba provsvar.
Snabbheten har uppnåtts i kombination med ytterligare förbättringar i känslighet, som
nu överstiger hjärtdiagnostik marknadens satta kriterier.
Detta stärker ytterligare förutsättningarna för vidareutveckling av en funktionell och
snabb Point of Care plattform med hög testprestanda och hög flexibilitet.

Aktien
Bolagets aktier är noterade på NGM MTF. Antalet utestående aktier är 58 932 355.
I bolaget finns även 34 050 667 teckningsoptioner. Varje tvåtal (2) teckningsoptioner
ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie á 0,90 SEK under tiden 1 februari - 28
februari 2018.

Finansiella nyckeltal
•
•
•

Omsättningen under halvåret uppgick till 0 kronor och resultatet blev – 1,7
MSEK
Resultat per aktie -0,03 kr
Likvida medel per 2017-06-30 uppgick till 9,6 MSEK
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Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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Kommande rapporttillfällen:
Kvartalsredogörelse
Bokslutskommuniké

juli-september
jan-dec

2017-11-23
2017- 02-14

Stockholm den 25 augusti 2017
Prolight Diagnostics AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen
lämnades,genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
25 augusti 2017.
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Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära
testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s.k. Point of Care
testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med
små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba
provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede
kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har
hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”Micro
Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2013
till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.

För ytterligare information kontakta
Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Styrelseordförande Mats Persson, telefon: +46 (0) 705 114 636
E-post: mats.persson@mp-konsult.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se
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