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Sammanfattning av perioden

1 januari – 31 mars 2022 (föregående period inom parentes)

Finansiell översikt för första kvartalet

Den 5 april hölls en extra bolagsstämma i bolaget 
och styrelsen beslutar att notera bolagets aktier på 
Nasdaq First North Growth Market och i samband 
med detta genomföra en nyemission om högst  
5 miljoner aktier till 16 kronor per aktie. Den 6 april 
offentliggörs prospektet.

Bolaget utser Penser Bank AB till likviditetsgarant. 
Erik Penser Bank kommer att tillse möjligheten till  
en likvid handel med bolagets aktier.

Nyemissionen fulltecknas och bolaget  
tillförs 80,0 MSEK före emissionskostnader.  
Genom nyemissionen tillförs Promimic cirka  
720 nya aktieägare. 

Noteringen på Nasdaq First North Growth Market 
genomfördes som planerat. Första dag för handel 
var den 29 april 2022.

Väsentliga händelser  
efter perioden

Väsentliga händelser under första kvartalet
Den 17 februari 2022 offentliggjordes bolagets årsredovisning. Ordinarie bolagstämma hölls 
den 14 mars 2022, bl a för att förbereda bolaget för en börsintroduktion.

Promimics kunder lämnade in ansökningar för åtta nya implantat för godkännande hos FDA.

Vid AAOS, världens största ortopedikongress i Chicago, USA, lanserar Enovis ett nytt 
knäimplantat och Onkos Surgical ett benimplantat för användning efter cancer- 
kirurgi. Båda produkterna med Promimics HAnano Surface.

Nettoomsättningen uppgick till 1,9 MSEK (1,3)

Summa rörelseintäkter uppgick till 2,1 MSEK (1,4)

Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-3,6)

Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,1 MSEK (-3,5)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,41 sek (-0,28)

Periodens kassaflöde uppgick till -3,8 MSEK (-2,8) 

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5,6 MSEK (22,6)

Soliditet uppgick till 60% (82)
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I vår omvärld har 2022 inneburit mycket  
tragedi och osäkerhet. Saker som är helt 
utanför vår påverkan men som de facto 
påverkar oss. Trots detta osäkra klimat  
lyckades vi genomföra en framgångsrik 
notering. Jag och hela teamet på Promimic 
känner tacksamhet mot både gamla och nya 
aktieägare, som genom den fulltecknade 
nyemissionen visar att de tror på oss och  
vår tillväxtplan. 

Resultatet av första kvartalet visar också att vi 
fortsätter växa. Försäljningen ökade med 45 procent 
jämfört med första kvartalet 2021. En stark siffra 
som följer den plan vi stakat ut. Dessutom finns det 
en positiv underliggande utveckling som är grunden 
för vår fortsatta tillväxtresa. Antalet kunder med 
implantat i kliniskt bruk och som vi får royalty- 
intäkter från har ökat från fyra till sju jämfört med 
samma period förra året. Flera av dessa produkter 
är nyligen lanserade så vi ser väldigt positivt på 
tillväxten framåt.  

Det är inte bara antalet kunder som växer utan  
dessutom så investerar kunderna fortsatt i vår 
teknologi. Detta genom att använda den för att 
förbättra osseointegrationen på fler implantattyper. 
Ett tydligt bevis på detta är att våra kunder skickade 
in ansökningar för regulatoriskt godkännande för 
åtta nya implantat under Q1. Det skall ställas emot 

att det idag finns 13 olika implantat med HAnano 
Surface i kliniskt bruk. Så även här en kraftig tillväxt 
att vänta.   

Vi ser också att våra kunder har en kraftig försäljnings- 
tillväxt under perioden. Vår största kund S.I.N 
Implant Systems noterade All-Time-High för januari 
2022. På ortopedimarknaden fortsätter vår kund 
Atec Spine vara det snabbast växande bolaget i  
hela marknadssegmentet.  

VD kommenterar

Promimic nådde en viktig milstolpe  
i företagets utveckling genom den  

fulltecknade nyemission och vår listning 
på Nasdaq First North Growth Market  

den 29 april. Vi har nu kapitalet att växla 
upp och driva igenom vår plan för  

ökad tillväxt. 

Magnus Larsson 
VD, Promimic

Vid det årliga mötet för American Academy of 
Orthopaedic Surgeons, världens största ortopedi- 
kongressen, introducerade två kunder nya implantat 
på marknaden med vår HAnano Surface. Enovis 
(tidigare DJO Surgical) lanserade ett ocementerat 
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knäimplantat och Onkos Surgical lanserande ett 
knäimplantat som ersätter bortopererat ben efter 
skelettcancer. 

Under första kvartalet har Promimic, vid sidan av 
den fortsatta utvecklingen tillsammans med våra 
befintliga kunder, också tecknat två mindre ut- 
vecklingsavtal med två nya amerikanska kunder. 

Promimic fortsätter investera i forskning och 
utveckling inom nya indikationer för våra befintliga 
produkter både pre-kliniskt och kliniskt. Vår nya 
keramiska ytbeläggning har slutfört de pre-kliniska 
studierna som krävs enligt ISO 10993 med goda 
resultat. Den keramiska ytan är nu redo för nästa 
utvecklingssteg. 

Kriget i Ukraina är en djupt tragisk händelse som 
påverkar omvärlden. Hittills har Promimic rent 
affärsmässigt drabbats i ringa grad av både krigets 
konsekvenser och sanktionerna mot Ryssland.  
Vår affär har stort fokus på de nord- och syd- 
amerikanska marknaderna och vår bedömning är 
att operationer av ortopedi- och dentalpatienter 
kommer att fortsätta i oförminskat antal.

Mölndal den 31 maj 2022

Magnus Larsson 
VD, Promimic
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Teknologin får regulatoriskt marknadsgodkännande via  
en förenklad 510(k)-process i USA. 

Promimic har idag licensavtal med ett tiotal implantat- 
företag varav sju företag har implantat i kliniskt bruk. 
Promimic har etablerat en egen säljverksamhet i USA  
och säkrat ett flertal partnerskap för fortsatt tillväxt och 
ökad kommersialiseringstakt.

Implantatindustrin utgör en stor och växande global 
marknad med höga vinstmarginaler. Inom marknaden för 
ortopediska implantat finns just nu en växande trend mot 
ocementerade och osseointegrerande implantat. Speciellt 
inom marknadssegmenten för knä och ryggimplantat är 
trenderna just nu väldigt gynnsamma för Promimic. Med 
ett starkt och strategiskt partnerskap på marknaden för 
dentala implantat tillsammans med dessa positiva trender, 
på marknaden för ortopediska implantat finns en naturlig 
bas för många nya affärsmöjligheter som kan vara med och 
driva företagets tillväxt framåt. 

Då teknologin är väldokumenterad med bevisad kliniska 
nytta ser Promimic möjligheter att etablera HAnano Surface 
som branschstandard inom benintegrerade implantat. 

Affärsmodell
Promimic har en licensbaserad affärsmodell som bygger på 
långsiktiga partnerskap med marknadsledande implantat- 
tillverkare. Bolagets intäktsstruktur är licensavtal med 
milstolpsbaserade intäkter under utvecklingstiden och 
royaltybaserade intäkter när det färdiga implantatet säljs 
till slutkund. Villkoren i dessa kontrakt är långsiktiga och 
bygger på ett nära partnerskap.

Kort om Promimic
Bakgrund
Promimic är ett tillväxtföretag som tillverkar, marknadsför 
och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration 
(inläkning i ben) till ledande företag på marknaderna för  
ortopediska och dentala implantat. Bolaget har sitt 
ursprung i spetsforskning på Chalmers tekniska högskola 
och har idag huvudkontor i Mölndal och försäljningskontor 
i USA. Med över 700 000 implantat i klinisk användning 
världen över är bolagets teknik vedertagen och redo för 
tillväxt hos både etablerade partners och med nya kunder.   

Produkter och marknad
Bolagets teknikplattform är en ny generation av en nano-
metertunn ytmodifiering av implantatets yttersta skikt. 
Bolagets huvudprodukt är HAnano Surface, som medför  
att implantatens yta efterliknar benkristaller, vilket under- 
lättar läkningsprocessen och förbättrar förankringen  
av implantaten i benvävnaden. Detta är verifierat i över  
30 kliniska och pre-kliniska vetenskapliga studier.

HAnano Surface lanserades 2015 på dentalimplantat i  
Brasilien som första marknad. Den 5 december 2017 
godkändes det första implantatet med HAnano Surface av 
Food and Drug Administration (FDA) i USA. Genom det 
godkännandet öppnades den amerikanska marknaden  
för HAnano Surface och idag används ytan kliniskt för 
implantat för ryggkirurgi, ortopedi efter cancerbehandlingar, 
implantat till förslutning av bröstbenet efter hjärtoperationer 
och knäimplantat.  

Teknologin går att applicera på alla typer av implantat som 
skall förankras i ben. Den kan även användas på 3D-printade 
implantat, där annan traditionell teknik inte fungerar.  
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1.  Dentala implantat

2.  Implantat för steloperation av halsryggen: CIF

3.  Implantat för fixering av bröstbenet efter hjärtkirurgi

4.  Olika implantat för steloperation av ländryggen:  
      ALIF, TLIF, LLIF, Stand-alone ALIF

5.  Implantat för fusion av Sakroiliakaleden

6.  Implantat för ”Limb salvage” efter cancerbehandling

7.  Knäproteser

Kunder och grund för tillväxt
Promimic har licensierat ut HAnano Surface till kunder 
på marknaderna för både ortopediska och dentala 
implantat. Teknologin kan användas på alla typer  
av implantat som skall förankras i ben. Skelettet 
här bredvid ger en bra översikt över de områden i 
kroppen där teknologin idag finns i kliniskt bruk.

Den första kunden att ta HAnano Surface till 
marknaden för förbättrad osseointegration var 
S.I.N. Implant Systems i Brasilien. De har halverat 
inläkningstiden på sina implantat med hjälp av 
Promimics yta.

Den stora tillväxten idag finns framförallt inom 
marknadssegmentet för ryggkirurgi och implantat 
för steloperationer. Bland kunderna är det några 
som sticker ut och då framförallt Atec Spine som är 
marknadens snabbast växande implantatföretag, 
med 51% tillväxt 2021, och de genomförde en för- 
lansering av implantaten med Promimics teknik 
i slutet på 2021. Promimic arbetar idag med att 
utveckla samarbetet Atec Spine till att omfatta fler 
implantat.  Andra kunder med implantat i klinisk 
användning inom detta marknadssegment är 
Cutting Edge Spine och Innovasis med implantat för 
steloperationer av SI-leden och i ländryggen.

Bland kunderna finns också Onkos Surgical som 
använder Promimics teknik på implantat för att 
ersätta ben efter skelettcancer. Able Medical har 
lanserat ett nytt system för fixering av bröstbenet 
efter öppen hjärtkirurgi där HAnano Surface finns med 
för att skapa snabbare inläkning och fixering. Även 
Enovis fick sitt regulatoriska godkännande för sin 

knäprotes med HAnano Surface förra året och den 
lanserades på American Academy of Orthopaedic 
Surgeons i Chicago i februari år.

Många av Promimics kunder har lanserat sina 
implantat under det senaste åren. Dessutom har 
Promimic flera kunder som avser att använda  
HAnano Surface som en plattformsteknik vilket ger 
en stabil grund för en fortsatt framtida tillväxt. 
Detta syns tydligt i grafen som visar relationen 
mellan antalet licensavtal och implantat i kliniskt 
bruk. Detta visar att Promimic just nu är mitt uppe 
i sitt marknadsmässiga och kliniska genombrott 
och dessutom så har bolaget en stabil grund för en 
fortsatt hög tillväxt under de kommande åren.

Implantat i  
kliniskt bruk

Licensavtal Implantat i kliniskt bruk

Kliniskt och kommersiellt genombrott 
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På tillväxtresa med start i Brasilien
Samarbetet mellan Promimic och det brasilianska 
S.I.N. Implant Systems startade 2014. Deras sökande 
efter en ny yta till sitt nya dentala implantat blev en 
perfekt matchning med Promimics HAnano Surface.  
Redan året efter kunde S.I.N. lansera ett unikt tand- 
implantat, Unitite, med en världsledande yta baserad 
på nanoteknik från Chalmers för snabbare inläkning 
och förbättrad osseointegration. Förutom förbättrade 
kliniska egenskaper så innebar partnerskapet 
mellan Promimic och S.I.N. att de kunde förbättra 
sin lönsamhet genom högre prisnivåer. Detta var en 
av förutsättningarna till att S.I.N. kunde växa och bli 
nummer två på den brasilianska marknaden.

– Vårt samarbete med Promimic har gett oss en 
tekniskt överlägsen produkt för att förbättra slut-
resultatet för patienten. Speciellt för patienter med 
hälsoproblem och försämrad läkning så som rökare 
och diabetiker. För dessa patientgrupper skapar 
HAnano Surface mycket bättre förutsättningar för 
inläkning och osseointegration jämfört med vanliga 
implantat på marknaden, säger Felipe Leonard.  

Han betonar vikten av att arbeta tillsammans.

– Kombinationen av vår implantatdesign  
tillsammans med Promimics yta har skapat  
några av dentalbranschens mest effektiva och 
högpresterande implantat.  

Samarbetet utvecklades och i slutet av 2018 lanser- 
ades det andra implantatet, Strong SW plus. Detta 
gav en rekordtillväxt 2019 på hela 354% i antalet 
sålda implantat med HAnano Surface.  Pandemin 2020 

var tuff för S.I.N. speciellt på deras hemmamarknad 
Brasilien. Trots det lyckades bolaget ställa om till den 
nya situationen med marknadsföring över internet 
och digitala försäljningskanaler. Branschen som 
helhet backade med över 30% medan S.I.N. bara 
tappade några få procentenheter. Dessutom var S.I.N. 
det enda bolaget som lanserade ett nytt implantat på 
den brasilianska marknaden under pandemin, Epikut, 
vilket gjorde att bolaget kunde ta marknadsandelar 
och förbereda en satsning för att växa internationellt. 
Det gav resultat direkt och under fjolåret växte antalet 
sålda implantat med Promimic teknologi med över 
40 procent. 

– HAnano Surface är vår viktigaste differentierings- 
faktor för att bygga upp vårt varumärke och tro- 
värdighet samt accelerera användandet av våra 
produkter på den internationella marknaden för 
dentala implantat.

Under sommaren 2021 lanserades Epikut i USA  
och Europa. Detta har lett till starka exportfram-
gångar och ett framgångsrikt första kvartal 2022. 
Tillväxten för implantat med HAnano Surface jämfört 
med samma kvartal förra året är upp med över  
50 procent.

– HAnano Surface är en central del i vår expansions-
strategi och vi ser fram mot att arbeta tillsammans 
med teamet på Promimic för att ta nästa steg mot 
innovativa och effektiva dentala produkter.

Brasiliansk marknadsledare i stark tillväxt  
med hjälp av nanoteknik från Promimic

Kundcase

Sålda implantat

implantat med HAnano Surface  
i klinisk användning

tillväxt under Q1 i försäljning av dentala 
implantat med HAnano Surface

i exporttillväxt för S.I.N. av dentala  
implantat med HAnano Surface

+600.000

+52%

+328%

Felipe Leonard  
President & VD, S.I.N. Implant Systems

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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* Gasellföretag är ett pris som delas ut av Dagens Industri till Sveriges snabbast växande företag.

Kort sikt (1-2 år)
Investera i kommersiell expansion med fokus på 
den amerikanska marknaden för ortopediska 
implantat för att driva tillväxt

Utveckla affärsmodellen genom investering 
i anläggning för beläggningsprocesser av 
implantat i USA med avsikt att höja tillväxten 
med minst 25 procent. 

Fördjupa partnerskapet med befintliga kunder för 
att driva tillväxt på både kort och lång sikt.

Utöka kundbasen inom befintliga och nya 
applikationsområden.

Finansiellt mål
Promimic skall genom etablerade kund- 
relationer och ett positivt momentum inom  
fem år bli ett bolag som omsätter 100 MSEK  
med EBITDA-marginal över 40 procent. 

Medellång sikt (3-5 år)
Etablera Promimic som ett snabbväxande  
gasellföretag* med god lönsamhet.

Ytterligare klinisk verifiering av teknologin genom 
strategisk kundsamarbeten för att skapa en 
starkare marknadsposition och driva tillväxt inom 
marknadssegment för ortopediska implantat.

Investera i förstärkt produktionskapacitet på 
den amerikanska marknaden för att möta ökad 
efterfrågan och driva tillväxt.

Genom strategiska satsningar på innovation  
lansera nya kunderbjudanden av nya implantat- 
ytor för patientspecifika implantat, mjukvävnads- 
integration samt nya biomaterial. 

Vision
Världsledande på att använda nano- 
teknologi för att förbättra kliniska resultat 
vid implantatkirurgi.

Mission
Genom partnerskap med en växande 
grupp av internationellt ledande medicin- 
tekniska företag sälja teknologier för 
ytmodifieringar av implantat som skapar 
tydlig klinisk och kommersiell nytta.

Mål
Bolaget har fastställt ett antal mål av såväl finansiell som operativ karaktär för att driva företagets tillväxt  
och skapa förutsättningar för flerfaldig ökning av omsättningen till och med 2025. Bolagets övergripande 
målsättning, som genomsyrar hela verksamheten, är att fler patienter ska återfå sin förlorade kroppsfunktion 
snabbare, oavsett om det handlar om ett mindre tandimplantat eller att rädda ett ben på en cancerpatient 
samtidigt som denna kliniska nytta också medför en tydlig affärsnytta för bolagets kunder. 
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Koncern

Intäkter
Nettoomsättningen uppgick till 1,892 TSEK (1,304), 
en ökning med 45,1% jämfört med föregående period. 

I nettoomsättningen ingår royalty- och licensintäkter 
med 996 (559) TSEK. Rullande för fyra kvartal uppgår 
royalty-och licensintäkter till 4,185 TSEK (2,618), d v s 
en ökning med 60%.

De totala rörelseintäkterna uppgick till 2,113 TSEK 
(1,392) vilket var en ökning med 51,8%. Inkluderat i 
Övriga rörelseintäkter utgjorde realiserade valuta- 
effekter 221 TSEK (53).

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -5,140 TSEK (-3,615),  
en försämring med -1,525 TSEK. Övriga externa 
kostnader ökade med -1,011 TSEK vilket till största 
delen härrör från investering i utvecklingsprojekt 
samt marknadsaktiviteter i USA. Personalkostnad- 
erna ökade med -979 TSEK p g a förstärkt organisa-
tion och styrelse.

I finansiella intäkter ingick valutaomräkningseffekt 
av likvida medel med 80 (172). 

Kassaflöden och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -2,763 TSEK (-2,511). Rörelsekapitalet 
har under perioden minskat med 1,645 TSEK (549). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till totalt –178 TSEK (-295) varav investering i patent 
utgjorde -114 TSEK (-151). Kassaflödet från finans- 
ieringsverksamheten blev totalt -843 TSEK (-2). 
Beloppet består av amortering på lån från ALMI  
på -208 TSEK och förändring leasingskuld med  
-635 TSEK.

Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick 
till 5,573 TSEK (22,580). Under maj inbetalades 
ca 74,5 MSEK från nyemissionen, efter avdrag av 
emissionskostnader.

Moderbolag

Intäkter och resultat
Summa rörelseintäkter uppgick till 2,113 TSEK 
(1,392), en ökning med 51,8%. 

Rörelseresultatet uppgick till -5,186 TSEK (-3,639), 
en försämring med -1,547 TSEK. 

Finansiell ställning
Likvida medel vid periodens slut uppgick till  
5,361 TSEK (22,388). Under maj inbetalades  
ca 74,5 MSEK från nyemissionen till bolaget,  
efter avdrag av emissionskostnader.

Finansiell utveckling i korthet
Perioden 1 januari – 31 mars 2022 (jämfört med 1 januari – 31 mars 2021)
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Resultaträkning | Koncernen

2022 2021 2021
TSEK jan-mar jan-mar jan-dec

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 1,892 1,304 8,067

Övriga rörelseintäkter 221 88 358

Summa rörelseintäkter 2,113 1,392 8,425

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror -104 -92 -457

Övriga externa kostnader -2,051 -1,040 -5,979

Personalkostnader -4,333 -3,354 -15,225

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -745 -454 -1,835

Övriga rörelsekostnader -20 -67 -184

Summa rörelsekostnader -7,253 -5,007 -23,680

Rörelseresultat -5,140 -3,615 -15,255

FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter 80 172 355

Räntekostnader och liknande poster -50 -41 -150

Summa finansiella poster 30 131 205

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -5,110 -3,484 -15,050

SKATTER

Skatt -5 -11 -137

PERIODENS RESULTAT -5,115 -3,495 -15,187

Finansiella rapporter
Balansräkning | Koncernen

31 mar 31 mar 31 dec
TSEK 2022 2021 2021

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 10,588 11,661 10,915

Materiella tillgångar 226 244 183

Finansiella tillgångar 7,736 4,000 4,000

Summa anläggningstillgångar 18,550 15,905 15,098

Varulager 107 64 140

Kortfristiga fordringar 4,938 2,663 7,570

Kassa och bank 5,573 22,580 9,355

Summa omsättningstillgångar 10,618 25,307 17,065

SUMMA TILLGÅNGAR 29,168 41,212 32,163

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 1,239 1,239 1,239

Övrigt tillskjutet kapital 120,652 120,652 120,652

Annat eget kapital inklusive periodens resultat -104,402 -87,917 -99,323

Summa eget kapital 17,489 33,974 22,568

Långfristiga skulder 3,716 2,361 1,528

Kortfristiga skulder 7,963 4,877 8,067

Summa skulder 11,679 7,238 9,595

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29,168 41,212 32,163
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Förändring eget kapital | Koncernen

Hänförbart till moderbolagets aktieägare

Aktie-
Övrigt 

tillskjutet Balanserat Årets Totalt eget
TSEK kapital kapital resultat resultat kapital

Ingående balans 1 januari 2022 1,239 120,652 -84,136 -15,187 22,568

Omföring resultat föregående år -15,187 15,187

Förändring omräkningsdifferens 36 36

Periodens resultat -5,115 -5,115

Utgående balans 31 mars 2022 1,239 120,652 -99,287 -5,115 17,489

Kassaflödesanalys | Koncernen

2022 2021 2021
TSEK jan-mar jan-mar jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,804 -2,511 -14,618

Kassaflöde från investeringsverksamheten -178 -295 -869

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -843 -2 -583

Periodens kassaflöde -3,825 -2,808 -16,070

Likvida medel vid periodens början 9,355 25,233 25,233

Kursdifferns i likvida medel 43 155 192

Likvida medel vid periodens slut 5,573 22,580 9,355
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Resultaträkning | Moderbolaget

2022 2021 2021
TSEK jan-mar jan-mar jan-dec

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 1,892 1,304 8,067

Övriga rörelseintäkter 221 88 358

Summa rörelseintäkter 2,113 1,392 8,425

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror -104 -92 -457

Övriga externa kostnader -2,952 -1,516 -8,835

Personalkostnader -3,762 -2,909 -12,741

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -462 -447 -1,832

Övriga rörelsekostnader -19 -67 -184

Summa rörelsekostnader -7,299 -5,031 -24,049

Rörelseresultat -5,186 -3,639 -15,624

FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter 102 172 508

Räntekostnader och liknande poster -31 -41 -150

Summa finansiella poster 71 131 358

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -5,115 -3,508 -15,266

SKATTER

Skatt 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -5,115 -3,508 -15,266

Balansräkning | Moderbolaget

31 mar 31 mar 31 dec
TSEK 2022 2021 2021

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 10,588 11,661 10,915

Materiella tillgångar 218 233 174

Finansiella tillgångar 4,001 4,001 4,001

Summa anläggningstillgångar 14,807 15,895 15,090

Varulager 107 64 140

Kortfristiga fordringar 6,201 2,468 7,197

Kassa och bank 5,361 22,388 9,117

Summa omsättningstillgångar 11,669 24,920 16,454

SUMMA TILLGÅNGAR 26,476 40,815 31,544

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 1,239 1,239 1,239

Övrigt tillskjutet kapital 3,126 2,810 3,126

Annat eget kapital inklusive periodens resultat 12,571 29,716 17,686

Summa eget kapital 16,936 33,765 22,051

Långfristiga skulder 1,320 2,361 1,528

Kortfristiga skulder 8,220 4,689 7,965

Summa skulder 9,540 7,050 9,493

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26,476 40,815 31,544
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Nyckeltal | Koncernen

Definitioner av nyckeltal

2022 2021 2021
TSEK jan-mar jan-mar jan-dec

Nettoomsättning 1,892 1,304 8,067

Balansomslutning 29,168 41,212 32,163

Eget kapital 17,489 33,974 22,568

Soliditet, % 60% 82% 70%

Likvida medel 5,573 22,580 9,355

Antal anställda vid periodens slut 15 13 14

Antal aktier vid periodens slut, före utspädning* 12,386,490 12,386,490 12,386,490

Antal aktier vid periodens slut, efter utspädning* 13,384,180 13,384,180 13,384,180

Genomsnittligt antal aktier för perioden, före utspädning* 12,386,490 12,386,490 12,386,490

Genomsnittligt antal aktier för perioden, efter utspädning* 13,384,180 13,384,180 13,384,180

Resultat per aktie -0.41 -0.28 -1.23

Resultat per aktie efter utspädning -0.38 -0.26 -1.13

Eget kapital per aktie 1.41 2.74 1.82

Eget kapital per aktie vid full utspädning 1.31 2.54 1.69

Royalty- och licensintäkter, rullande fyra kvartal 4,185 2,618 3,748

Alternativa nyckeltal Definition

Balansomslutning Totala tillgångar

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen

Eget kapital per aktie Summa eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut

Royalty- och licensintäkter, 
rullande fyra kvartal

Del av omsättningen som härrör från royalty- och licensintäkter, ackumulerat  
för senaste fyra kvartalen

* Split 1:10 är registrerad per 16 december 2021 och antal aktier omräknade därefter.
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Noter
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med års- 
redovisningslagen (1995:1554), och för första året också 
enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.  
För mer information hänvisas till bolagets avlämnade 
årsredovisning 2021.

Aktien
Promimic aktie är noterad på Nasdaq First North Growth 
Market sedan 29 april 2022. Per den 31 mars 2022 uppgick 
antalet aktier i Promimic till 12 386 490 stycken. Efter  
periodens utgång har en nyemission registrerats på 
ytterligare 5 000 000 stycken aktier.

Aktiekapitalet i Promimic AB (publ) uppgick per den 27 april 
2022 till 1 738 649 SEK fördelat på 17 386 490 aktier med 
ett kvotvärde av 10 öre. 

Aktierna är registrerade hos Euroclear Sweden AB.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Telefon: +46 8 463 8000 
Mail: certifiedadviser@penser.se

www.penser.se

Viktig information om Nasdaq First 
North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ 
handelsplattform som drivs av en organisation inom 
NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på Nasdaq First 
North Growth Market är inte underställda samma regler 
som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer 
istället en mindre omfattande uppsättning regler och 
bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. 
Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North 
Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett 
företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som 
säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har 
en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. 
Nasdaq First North Growth Market godkänner ett företags 
ansökan om handelstillstånd.

Optionsprogram
Bolaget har för närvarande tre optionsprogram på samman-
lagt 97 769 optioner, från åren 2017, 2020, 2021 vilka löper 
ut 2022, 2023 respektive 2024. 

Efter genomförd split 1:10, som beslutades vid den extra 
bolagsstämman den 2 december 2021, är innehaven av 
en option berättigad att teckna tio stycken aktier.

Koncernstruktur
Promimickoncernen består av moderbolaget Promimic AB 
och ett helägt dotterbolag, Promimic U.S. Inc, USA. Promimic 
AB äger alla immateriella rättigheter. Promimic U.S. Inc är ett 
försäljningsbolag på den amerikanska marknaden.

Kvalitetsledningssystem
Promimic AB (publ) bedriver kvalitetsarbete i enlighet med 
ISO 13485:2016.

Väsentliga risker  
och osäkerhetsfaktorer
Styrelsen bedömer regelbundet vilka risker bolaget har och 
 vilka åtgärder som krävs för att minska dessa. För en full- 
ständig redogörelse av bolagets samtliga risker hänvisas 
till bolagets publicerade prospekt. De huvudsakliga riskerna 
relaterade till Promimics verksamhet och bransch inkluderar 
bland annat:

Affärs-,Verksamhets- och Branschspecifika risker

Leverantörer
Bolaget har ett strategiskt samarbete med Danco Anodizing, 
(”Danco”), USA, som applicerar bolagets ytbeläggning på 
majoriteten av bolagets kunders implantat. Med tanke på 
bolagets beroende av Danco, är Promimic exponerat för 
affärsrisker om Danco inte skulle vara villiga eller ha  
möjlighet att producera eller fortsätta samarbetet med 
bolaget enligt gällande avtal. 

Beroende av kvalificerad personal
Bolaget har en liten organisation och dess framgång är i 
hög grad beroende av den kompetens och erfarenhet som 
företagsledningen och andra nyckelpersoner besitter.

Bolagets förmåga att även fortsättningsvis utveckla sin 
verksamhet är beroende av nyckelpersonernas kunskaper 
inom bolagets verksamhetsområde. 
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Idag har Promimic 17 hel- eller deltidsanställda 
personer.

Valutarisker
Promimic har huvudsakligen intäkter i USD och till 
viss del i brasilianska real. Kostnaderna är i huvud-
sak i SEK och till en del i USD. Netto är bolaget därför 
exponerat för en valutarisk i framförallt USD. Bolaget 
har för närvarande ingen valutasäkring.

Legala och regulatoriska risker

Registrering och regulatoriska krav
Varje implantat som ska marknadsföras av  
Promimics kunder behöver godkännas av relevanta 
regulatoriska myndigheter. Om Promimics kunder 
misslyckas med att framgångsrikt föra sina 
ansökningar genom granskningsprocesserna 
hos exempelvis FDA och EMA skulle det försämra 
bolagets framtida intjäningsförmåga och därmed 
bolagets finansiella ställning.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte granskats av  
bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport
Mölndal 31 maj 2022

Promimic AB (publ)

Helena Brisby 
Håkan Krook 
Inger Rydin  
Johan Dighed 
Martin Andersson 
Patrik Sjöstrand 
Pehr Abrahamsson 
Tommy H. Karlsson

Kommande finansiella rapporter
  Delårsrapport Q2  17 augusti 2022

  Delårsrapport Q3  16 november 2022

  Bokslutskommuniké, 2022 24 februari 2023

För ytterligare information kontakta:

VD Magnus Larsson 
Telefon: +46 709-77 64 77 
Mail: magnus.larsson@promimic.com

Denna information är sådan information som  
Promimic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  
Information lämnades genom ovanstående  
persons försorg kl 7.30 den 31 maj 2022. 
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