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PAXMAN AB (publ)
Q4
2017
Starkt slut på ett fantastiskt år
Koncernens omsättning uppgick till 31,3 Mkr per den 31 december
2017, varav 9,0 Mkr avser årets fjärde kvartal.
Nettoresultatet uppgick till -7,8 Mkr per den 31 december 2017,
varav -6,0 Mkr avser perioden oktober - december.
Resultat per aktie uppgick till -0,66 kr för helåret.
Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till
-21,8 Mkr, varav -6,5 Mkr avser årets fjärde kvartal.
Balansomslutningen uppgick till 58 Mkr den 31 december 2017.
Nettokassan uppgick till 5,6 Mkr vid periodens slut.
Soliditeten var 77,9 % vid periodens utgång.
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas till bolagets
aktieägare för räkenskapsåret 2017.
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Väsentliga händelser
under perioden

Väsentliga händelser
efter periodens utgång

I oktober lämnade PAXMAN in en s k 510(k)-ansökan
om FDA-godkännande i USA för väsentligt utökad
användning av bolagets skalpkylningssystem. Ansökan
avser användning i samband med behandling av
solida tumörer.

I början av januari tecknade PAXMAN licensavtal för
Mexiko med Teva Pharmaceutical Industries. Detta är
bolagets första licensavtal, och innebär att PAXMAN
Scalp Cooler kommer att etableras på en helt ny
marknad där över 150 000 nya cancerfall konstateras
varje år.

I början av november inledde PAXMAN samarbete
med Memorial Sloan Kettering Cancer Centre, vilket
innebär att PAXMANs skalpkylningssystem kommer
att erbjudas till bröstcancerpatienter vid 10 av MSKs
kliniker i New York-området där 34 system kommer
att installeras. Systemen börjar levereras i december,
och installeras i början av 2018.
I början av november informerade PAXMAN
även om en justering av det bokförda värdet av
anläggningstillgångar på koncernnivå per den 30 juni
2017, i enlighet med en rekommendation av bolagets
revisor. Förändringen avsåg endast prissättning mellan
bolag inom koncernen, och hade ingen påverkan på
kassaflödet under perioden.
Den 13 november bytte PAXMAN Certified Adviser,
från Erik Penser Bank AB till FNCA Sweden AB.
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Den 22 januari meddelade bolaget att man erhållit
en rörelsekredit om 10 MSEK till finansiell buffert,
för att kunna öka expansionstakten i USA. Krediten
tillhandahålls av Sparbanken i Karlshamn, och
beräknas vara mer än tillräcklig tills koncernen kan
leverera ett positivt kassaflöde.
I februari meddelade PAXMAN att bolaget tecknat
avtal med MD Anderson Cancer Center. PAXMAN
kommer att installera 16 skalpkylningssystem på tre
av centrets kliniker, varav 12 på en och samma klinik.
Detta är PAXMANs största enskilda installation hittills.

I början av januari tecknade PAXMAN
licensavtal för Mexiko med Teva
Pharmaceutical Industries. Detta
är bolagets första licensavtal, och
innebär att PAXMAN Scalp Cooler
kommer att etableras på en helt
ny marknad där över 150 000 nya
cancerfall konstateras varje år.
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VD Richard Paxman har ordet
2017 har nu avslutats, och året går för PAXMAN till
historien som vårt mest framgångsrika hittills. Vi lyckades
uppnå flera avgörande milstolpar i bolagets utveckling,
notera PAXMAN vid Nasdaq First North samt inte
minst göra vårt marknadsledande skalpkylningssystem
tillgängligt för ett stort antal cancerpatienter.
Vår globala expansion under året var framförallt
fokuserad på USA sedan vi erhöll marknadsgodkännande
för PAXMAN Scalp Cooling System av
hälsovårdsmyndigheten FDA i april. Med den högt
satta målsättningen att under de följande tolv
kalendermånaderna erhålla leveransavtal om minst
250 system i USA fortsatte vi att bygga upp en stark
försäljnings- och serviceorganisation i landet, med
PAXMAN Hub som central utgångspunkt.
Jag kan nu med glädje konstatera att vi är på god väg att
uppfylla denna initiala målsättning i USA, och dessutom
att vår expansion fungerar väl även i andra delar av
världen. Under det fjärde kvartalet installerades 96
system, och hade inte vårt team tagit en välförtjänt juloch nyårsledighet hade siffran varit ännu högre. Totalt
installerade vi 316 system över hela världen under 2017,
varav 119 i USA.

gällande Mexiko, indikerar att även 2018 kan bli ett
mycket framgångsrikt år för PAXMAN. Vi har även säkrat
finansieringen tills bolaget blir kassaflödespositivt på
koncernnivå genom att teckna en rörelsekredit om 10
MSEK.
Slutligen vill jag ta tillfället i akt att återigen tacka alla
aktieägare som gjorde det möjligt för PAXMAN att
genomföra noteringen vid Nasdaq First North under
2017. Utan er hade det starka fjolåret, och alla framsteg i
vårt arbete med att bekämpa cancern tillsammans med
människor över hela världen, inte varit möjligt.
Med tillönskan om ett inspirerande och gynnsamt 2018,
Richard Paxman, VD
PAXMAN AB (publ)

Att PAXMAN är marknadsledande i USA visade sig tydligt
i december, då 34 installationer gjordes vid 11 kliniker
(ytterligare en klinik tillkom efter det att vår pressrelease
publicerats) inom framstående Memorial Sloan Kettering
Cancer Center efter byte från en annan leverantör.
Vi finns nu tillgängliga hos fyra av de fem högst rankade
sjukhusen i USA i U.S. News & World Reports årliga
sammanställning1. Det är inget mindre
än en fantastisk bedrift.
En viktig anledning till PAXMANs framgångar i USA, utöver
vår ledande produkt och en stark serviceorganisation,
är den fördelaktiga affärsmodell som vi erbjuder.
PAXMAN installerar systemen hos cancervårdgivaren,
och debiterar därefter patienten direkt för varje kylhätta
och skalpkylningsbehandling. Det gör instegskostnaden
väldigt låg för anslutna sjukhus och kliniker, samtidigt som
vi bygger upp ett starkt och långsiktigt kassaflöde som bas
för vår fortsatta expansion.
Den starka utvecklingen även efter periodens utgång,
inklusive anslutning av ytterligare framstående kliniker
i USA, stark patientanslutning samt ett mycket lovande
licensavtal med det stora läkemedelsbolaget Teva

1. https://health.usnews.com/best-hospitals/rankings/cancer
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Marknadsutveckling
STARK GLOBAL EXPANSION
Under 2017 installerade och sålde PAXMAN 316
skalpkylningssystem i totalt 29 länder, vilket
genererade externa försäljningsintäkter om 28,8
MSEK för dotterbolaget i Storbritannien samt direkta
försäljningsintäkter om 2,5 MSEK för dotterbolaget
i USA.
De länder där flest system såldes och installerades
under perioden, utöver USA, inkluderar Australien,
Nederländerna, Japan och Brasilien. Aktiviteten
ökade i samtliga regioner där PAXMAN är verksamt
tack vare en växande medvetenhet om bolagets
skalpkylningsteknologi. FDA-godkännandet i USA
har bidragit till denna positiva utveckling tillsammans
med bolagets allt starkare närvaro via ett växande
distributionsnätverk samt deltagande vid internationella
konferenser. Enbart i januari 2018 såldes 24 system
på marknader utanför Storbritannien och USA, vilket
innebär en stark inledning av året. Totalt är 135
beställda system planerade att levereras under det
första kvartalet 2018.

LICENSAVTAL FÖR MEXIKO MED TEVA
PAXMAN är nu nära att erhålla marknadsgodkännande i
Mexiko, och när så sker kommer verksamheten i landet
att inledas tillsammans med Teva Pharmacuetical
Industries. Enligt det exklusiva licensavtal som har
tecknats mellan parterna ansvarar Teva för samtliga
försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter i
Mexiko. Att med hjälp av Tevas starka varumärke
och marknadsföringsorganisation etablera bolagets
skalpkylningssystem i Mexiko innebär en unik
möjlighet för PAXMAN. Teva är ett av världens ledande
läkemedelsbolag med en stark ställning inom onkologi,
och samarbetet öppnar även upp för möjligheten
att expandera till ytterligare marknader i framtiden.
Licensavtalet med Teva gör det dessutom möjligt att i
Mexiko tillämpa en affärsmodell som liknar den i USA,
vilket innebär att marknaden kommer att generera
stabila och löpande intäkter över tid. Detta är också
den affärsmodell som PAXMAN framgent kommer att
prioritera.

ALLT NÄRMARE 250 SYSTEM I USA
Den ursprungliga målsättningen för USA, som
presenterades i april 2017, var att erhålla leveransavtal
om 250 system i landet under en 12-månadersperiod.
Vid publiceringen av denna rapport hade PAXMAN
installerat totalt 153 system i USA vid 81 sjukhus och
kliniker i 19 stater, samt hade orders för ytterligare
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90 system på väg till 38 kliniker. Efterfrågan och
intresset har varit extremt starkt, och vid större kliniker
och sjukhus har välmeriterade och multidisciplinära
team engagerats för att säkerställa en effektiv
installationsprocess. Detta understryker verkligen
intresset för, och betydelsen av, skalpkylning. Utöver
installationerna har patientintäkterna i USA ökat med
65% från november till december samt med 10 % från
december till januari.

UTVÄRDERING AV
ERSÄTTNINGSMÖJLIGHETER I USA
Medvetenheten om fördelarna med skalpkylning
ökar i USA. Inflytelserika nationella och regionala
försäkringsbolag har börjat agera för att deras
försäkringar skall täcka in patientens kostnad för
skalpkylning, och det är i dagsläget möjligt att erhålla
ersättning i vissa fall. PAXMAN håller för närvarande på
att gå igenom hur situationen ser ut i USA tillsammans
med en konsultorganisation som är specialiserad på just
detta område. Syftet är att kunna bidra med uppdaterad
information till samtliga PAXMAN-anslutna kliniker,
samt att påverka försäkringsbolagen i rätt riktning
genom att lyfta fram framgångsrika fall där patienter
erhållit ersättning. Mot bakgrund av detta förväntar sig
PAXMAN att fler försäkringsbolag i USA kommer att
tydliggöra huruvida deras försäkringar omfattar och
betalar ut ersättning för skalpkylning framöver.

FORTSATT SATSNING PÅ KONFERENSER
Under 2018 kommer PAXMAN att delta vid ett stort
antal internationella konferenser som en del i bolagets
arbete med att öka medvetenheten och kunskapen
om skalpkylning. Först ut är Miami Breast Cancer
Conference som följs av European Breast Cancer
Conference och AFIC (en sammankomst för franska
sjuksköterskor inom onkologi) senare under det första
kvartalet 2018. Dessutom har inbjudningar skickats
ut till bolagets första presentation i samarbete med
US Oncology Nursing Society (ONS) som kommer
att äga rum i centrala New York med plats för 150
onkologsköterskor. Eventet är redan överbokat med
gäster från olika delar av regionen. Under det andra
kvartalet kommer PAXMAN att medverka vid tre
olika konferenser. Den första av dessa är MASCC,
en internationell cancerkonferens med ett växande
engagemang inom cytostatika-relaterat håravfall, och
därefter följer ASCO, som anses vara den främsta USAledda internationella onkologikonferensen. Slutligen
kommer PAXMAN även att medverka vid den årliga
ONS-konferensen.
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ANTAL SÅLDA OCH INSTALLERADE
SYSTEM UNDER 2017
27

1

4

38

2

316

119

USA
Storbritannien
Australien
Nederländerna
Japan
Brasilien
Frankrike
Tyskland
Italy
Italien
Hongkong
Thailand
Polen
Ryssland
Austria
Schweiz
Indien
Spanien
Argentina
Sverige
Litauen

119
38
23
27
10
18
10
10
10
9
5
4
4
4
3
3
3
3
2
1
2

9

4

10

10

10

1
3

1
10

3
3

5

3
4

1

1

1
1

1
18

23

2

Taiwan
Cypern
Kuwait
Ungern
Vietnam
Libanon
Portugal
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
316

ORDERS ERHÅLLNA
SEDAN 1 JANUARI 2018
2
7

217

5

USA
124
Storbritannien 7
Australien
22
Nederländerna 5
Japan
17
Brasilien
8
Frankrike
1
Italien
3
Polen
8
Kanada
2
Singapore
2
Argentina
10
Vietnam
1
Turkey
2
UAE
5
TOTAL
217

8

124
1

17

2
3
1
5

8

2
22
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* I USA beräknas ersättningen per behandlad patient.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PER 31 DECEMBER 2017

6

Kommentarer till delårsrapporten
JÄMFÖRELSESIFFROR
Koncernens moderbolag PAXMAN AB (publ)
bildades i slutet av 2016. Koncernen bildades
den 10 februari 2017, när PAXMAN AB förvärvade
samtliga aktier i Paxman Group Ltd i samband med
en nyemission riktad till de dåvarande ägarna av
Paxman Group. De nyemitterade aktierna betalades
genom apportegendom i form av samtliga 22 000
aktier i Paxman Group Ltd. Eftersom koncernen inte
existerade per den 31 december 2016 rapporteras
inga jämförelsesiffror för motsvarande period
föregående år.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Oktober – december 2017
Omsättningen uppgick till 9 047 Tkr under fjärde
kvartalet 2017. Rörelseresultatet uppgick till -6 293
Tkr, finansnettot till 140 Tkr och nettoresultatet till
-6 025 Tkr. Resultatet har under årets fjärde kvartal
belastats med fortsatt höga kostnader för den
pågående marknadslanseringen i USA.
Januari – december 2017
Omsättningen för helåret uppgick till 31 332 Tkr.
Rörelseresultatet uppgick till -7 927 Tkr, finansnettot
till -57 Tkr och nettoresultatet till -7 856 Tkr.

KASSAFLÖDE
Oktober – december 2017
För perioden oktober - december uppgick
koncernens kassaflöde från den löpande
verksamheten till 601 Tkr. Kassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick under samma
period till -7 143 Tkr, i huvudsak hänförligt till
materiella anläggningstillgångar. Kassaflödet
från finansieringsverksamheten uppgick till -244
Tkr, hänförligt till rörelsekredit i det engelska
dotterbolaget. Förändringen av likvida medel under
det fjärde kvartalet 2017 uppgick till -6 786 Tkr.
Januari – december 2017
För perioden januari – december uppgick koncernens
kassaflöde från den löpande verksamheten till -9
011 Tkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick under samma period till -12 815
Tkr, i huvudsak hänförligt till materiella
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anläggningstillgångar. Kassaflödet
från finansieringsverksamheten uppgick till
30 133 Tkr, varav 26 996 Tkr från nyemission av
aktier i moderbolaget efter avdrag för direkta
emissionskostnader, resterande del från rörelsekredit
i det engelska dotterbolaget. Förändringen av likvida
medel under perioden januari - december 2017
uppgick till 8 307 Tkr.

FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens totala skulder uppgick till 12 732
Tkr per den 31 december 2017, varav 2 760 Tkr
var räntebärande. Koncernens nettokassa per 31
december 2017 uppgick till 5 596 Tkr, varav 8 357 Tkr
utgjordes av likvida medel. Koncernens egna kapital
uppgick till 45 204 Tkr per den 31 december 2017,
och soliditeten var 77,9 %.

ANSTÄLLDA
Per den 31 december 2017 hade PAXMAN-koncernen
totalt 35 anställda, varav 1 anställd i moderbolaget
PAXMAN AB, 29 i Paxman Coolers Ltd och 5 i Paxman
US, Inc.

MODERBOLAGET
PAXMAN AB (publ) är moderbolag i PAXMANkoncernen. Verksamheten omfattar koncernledning
och koncerngemensamma funktioner som treasury,
juridik och kommunikation. Moderbolaget har sitt
säte i Karlshamn, Sverige. PAXMAN AB (publ) bildades
i slutet av 2016, och dess första räkenskapsår omfattar
perioden 7 oktober 2016 - 31 december 2017.

REDOVISNINGSPRINCIPER
PAXMAN AB (publ) upprättar sina räkenskaper i
enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3), vilket därmed även kommer
att vara de principer och beräkningsmetoder
som kommer att tillämpas på koncernens första
årsredovisning.
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisorer. PAXMAN följer
i största möjliga utsträckning bestämmelserna i
Svensk Kod för Bolagsstyrning, vilket innebär att
delårsrapporten per 30 september 2018 kommer
att granskas.
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FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören för PAXMAN
AB (publ) försäkrar att denna bokslutskommuniké ger
en rättvisande översikt av koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.
Karlshamn den 26 februari 2018
PAXMAN AB (publ)
Per-Anders Johansson
Robert Kelly
Björn Littorin
Glenn Paxman
Richard Paxman
		
Maria Öhlander

Styrelsens ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot och
verkställande direktör
Styrelseledamot

För ytterligare information, kontakta Richard Paxman,
VD, PAXMAN AB (publ)
Tel +44 7968 020641
Richard@paxmanscalpcooling.com

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg
för offentliggörande klockan 8.00 CET den 27 februari 2018.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
Tkr

Okt – dec 2017

Jan – dec 2017

9 047
1 691
10 738

31 332
4 953
36 285

-3 717
-6 283
-5 176
-1 855
-17 031

-10 520
-18 493
-12 471
-2 728
-44 212

Rörelseresultat
Rörelsemarginal

-6 293
Neg

-7 927
Neg

Finansiellt netto
Resultat efter finansnetto

140
-6 153

-57
-7 984

Skatt
Periodens nettoresultat

128
-6 025

128
-7 856

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Summa rörelsens intäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader

Koncernens balansräkning i sammandrag
Tkr

31 dec 2017

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

22 035
10 220
47
32 302

Varulager och pågående arbeten
Rörelsefordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

8 547
8 838
8 357
25 742

Summa tillgångar

58 044

Eget kapital och skulder
Eget kapital

45 204

Avsättningar för skatter
Summa avsättningar

108
108

Räntebärande skulder
Summa långfristiga skulder

232
232

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

2 528
7 859
2 113
12 500

Summa eget kapital och skulder

58 044
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Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag
Tkr

Okt – dec 2017

Jan – dec 2017

601

-9 011

-7 143

-12 815

-244

30 133

Periodens kassaflöde

-6 786

8 307

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

15 143
8 357

50
8 357

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

Förändringar av koncernens eget kapital
Tkr
1 januari 2017

31 dec 2017
50

Nyemissioner
Direkta emissionskostnader
Förändring av omräkningsdifferens
avseende dotterbolag
Periodens resultat

55 944
-3 132

31 december 2017

45 204

Under perioden januari – december 2017 har
PAXMAN AB (publ) genomfört två olika nyemissioner.
I februari emitterades 12 760 000 nya aktier i en
apportemission varigenom samtliga utgivna aktier i
Paxman Group Ltd tillfördes moderbolaget. Paxman
Group Ltd blev därigenom ett helägt dotterbolag till
PAXMAN AB. I maj/juni emitterades 3 202 500 nya

198
-7 856

aktier i samband med att bolaget noterades
på Nasdaq First North. Totalt har därmed
15 962 500 aktier emitterats under perioden
1 januari - 31 december 2017, varigenom
aktiekapitalet ökat med 15 962 500 kronor.
Endast spridningsemissionen i samband med
noteringen var kassaflödespåverkande.

Nyckeltal
Rörelsemarginal, %
Soliditet, %
Nettokassa, Tkr
Börsvärde vid periodens slut, Tkr
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Okt – dec 2017

Jan – dec 2017

Neg
77,9
5 596
312 244

Neg
77,9
5 596
312 244
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Tkr

Okt – dec 2017

Okt – dec 2017

-

-

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

-286
-269
-555

-835
-1 011
-1 846

Rörelseresultat
Rörelsemarginal

-555
-

-1 846
-

Finansnetto
Resultat efter finansnetto

68
-487

67
-1 779

-

-

-487

-1 779

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

Skatt
Periodens nettoresultat

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Tkr

31 dec 2017

Tillgångar
Aktier i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

25 520
25 520

Fordringar på koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

18 121
344
7 422
25 887

Summa tillgångar

51 407

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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51 138
119
150
269
51 407
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DATA PER AKTIE
Tkr
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr
Börskurs vid periodens slut, kr
Antal aktier vid periodens slut, st
Genomsnittligt antal aktier under perioden, st
Resultat respektive kassaflöde är beräknat på
genomsnittligt antal aktier under perioden. Eget
kapital per aktie baseras på antalet utestående aktier

Okt – dec 2017

Jan – dec 2017

-0,38
2,82
0,04
19,50
16 012 500
16 012 500

-0,66
2,82
-0,76
19,50
16 012 500
11 881 459

vid periodens slut. Bolaget har inte gett ut några
teckningsoptioner eller liknande instrument och det
finns därmed ingen utspädningseffekt att rapportera.

ÖVRIG INFORMATION
PAXMAN - VERKSAMHETSBESKRIVNING
Skalpkylningssystemet Paxman Scalp Cooling
har utvecklats av familjen Paxman för att göra
det möjligt för cancerpatienter som går igenom
cytostatikabehandling att behålla sitt hår under och
efter behandlingen. Tanken bakom detta banbrytande
system föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman
själv fick uppleva vilket trauma det innebär att förlora
håret på grund av cellgiftsbehandling. När Sues
make, Glenn Paxman, såg hur bristfälliga dåtidens
skalpkylningssystem var grundade han bolaget
Paxman Coolers Ltd. Kort tid därefter, år 1996,
lanserades det första vätskekylda systemet och
bolaget var därmed först i världen med att erbjuda
effektiv skalpkylning.
Med nästan 3 000 levererade skalpkylningssystem
till över 30 olika länder har PAXMAN etablerat sig
som den ledande aktören inom skalpkylning. Idag är
skalpkylning en helt etablerad behandlingsmetod i
bolagets hemmamarknad Storbritannien, men även
i Skandinavien, Nederländerna, Belgien, Australien
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och ytterligare ett antal länder. En nyckelmarknad
för PAXMAN är USA, där bolaget erhöll
marknadsgodkännande för sitt skalpkylningssystem i
april 2017.
Under de senaste 25 åren har PAXMAN genomfört
omfattande kliniska prövningar och vidareutvecklat
och förfinat ett system som idag är kliniskt bevisat,
kostnadseffektivt och har hög acceptansgrad
bland såväl läkare, sjuksköterskor som patienter.
PAXMANs skalpkylningssystem är en fristående, mobil
och eldriven kylenhet till vilken man ansluter en
specialdesignad kylmössa. Kylmössan kyls i sin tur av
en kylvätska som cirkulerar mellan kylenheten och
kylmössan. Varje kylenhet har en inbyggd pekskärm
med ett menystyrt, grafiskt användargränssnitt vilket
gör det enkelt för sjukvårdspersonal att initiera,
övervaka och slutföra skalpkylningsprocessen.
PAXMANs kylmössa är tillverkad av mjuk och formbar
silikon av hög kvalitet som ger en optimal passform
för varje enskild patient.
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VISIONER, MÅL OCH AMBITIONER
PAXMANs globala verksamhet har sina rötter i familjen
Paxmans historia och baseras på tre fundamentala
värden: Passionerat, Precist och Personligt.
PAXMANs vision är att förbättra verkningsgraden av
skalpkylning för patienter över hela världen. PAXMAN
strävar hela tiden efter att ge patienter största
möjliga kontroll över sin situation i samband med
cytostatikabehandling.
PAXMAN ser det som sitt ansvar att erbjuda
cancerpatienter råd, stöd och tillgång till skalpkylning
oavsett var i världen de befinner sig. Eftersom
familjen Paxman själva har gjort samma resa som
många patienter och deras närstående är de
starkt engagerade i just detta: att ge alla patienter
möjligheten att välja att behålla sitt hår i en mycket
påfrestande situation i livet.

Genomförda studier visar att risken för att förlora sitt
hår innebär att 8 % av alla drabbade patienter väljer
att avstå från cytostatikabehandling. Det är PAXMANs
ambition att detta antal skall minska.
I dagsläget reducerar skalpkylning risken för att
förlora håret vid cellgiftsbehandling med 50 %.
PAXMANs ambition är också att reducera risken ner
till 20 %, genom fortsatt forskning och utveckling.
PAXMANs mål är att Paxman Scalp Cooler ska bli det
självklara valet i samband med cytostatikabehandling,
över hela världen. Bolagets kvantifierade mål är att
omsättningen ska överstiga 50 miljoner kronor år
2018, för att därefter växa med minst 25 % per år.
Ett särskilt mål för den amerikanska marknaden är
att leverera minst 250 system under den närmaste
tolvmånadersperioden, räknat från
FDA-godkännandet i april 2017.

PAXMANs prioriterade samarbete med den ideella
organisationen HairToStay är ett led i bolagets vision att ge
patienter världen över möjligheten att få behålla sitt hår i
samband med cytostatikabehandling. Målgruppen för detta
projekt är patienter i USA som saknar egna medel att bekosta
en skalpkylningsbehandling, och HairToStay är i dagsläget
den enda ideella organisation som ger ekonomiskt stöd till
patienter i behov av skalpkylning i USA. Patienter ansöker om
ekonomiskt bidrag till skalpkylning genom att kontakta vår
PAXMAN Hub, där de får hjälp med ansökningsprocessen.
Se www.hairtostay.org för mer information.
www.hairtostay.org

FRAMTIDSUTSIKTER
Trots att PAXMAN har levererat skalpkylningssystem
till ett stort antal länder över hela världen finns det
många marknader där skalpkylning fortfarande
inte nått samma acceptans som i exempelvis
Storbritannien.

Dessa internationella möjligheter i kombination med
PAXMANs starka position i Storbritannien och ett antal
andra länder gör att bolaget anser sig väl positionerat
för en stark framtida tillväxt. Denna tillväxt förväntas
självklart även resultera i kraftigt ökande lönsamhet.

Detta innebär att det finns en betydande
tillväxtpotential för bolaget, över hela världen. En
synnerligen viktig marknad för PAXMAN är självklart
USA, där bolaget nu inlett sin marknadslansering och
redan har etablerat strategiskt viktiga samarbeten
som kommer att möjliggöra en snabb utrullning till
cancerkliniker över hela USA.
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

AKTIEN

PAXMANs verksamhet exponeras bland annat för
följande risker:

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North
sedan den 12 juni 2017. Aktien handlas under
beteckningen PAX, med ISIN-kod SE0009806284 och
LEI-kod 549300OT2V7Q4IDX8X68. Moderbolagets
aktiekapital uppgår till 16 012 500 kr, fördelat på lika
många aktier d v s ett kvotvärde per aktie om 1 krona.
Det finns bara ett aktieslag i bolaget.

Patent och immateriella rättigheter – PAXMAN har
erhållit patent relaterade till bolagets metod för
skalpkylning. Det finns dock ingen garanti för att
bolaget kommer att kunna skydda erhållna patent,
varumärken och andra immateriella rättigheter.
Nyckelpersoner – PAXMAN som bolag är relativt
litet, med ett begränsat antal anställda. Ett antal av
dessa, tillsammans med styrelseledamöter och övriga
nyckelpersoner, är väsentliga för bolagets fortsatta
utveckling.
Partnersamarbeten – På vissa geografiska marknader
använder sig PAXMAN av distributörer och andra
partners för försäljning och marknadsföring. Sådana
väl fungerande partnersamarbeten är viktiga för
bolagets försäljning och distribution, men kan vara
svåra att ersätta på ett tidsmässigt, kvalitativt och
fullgott sätt om samarbetet av någon anledning
upphör.
Produktkvalitet – Bristande kvalitet i PAXMANs
levererade produkter skulle kunna få en negativ
inverkan på efterfrågan på bolagets produkter.
Konkurrenter - PAXMAN verkar på en global marknad,
och det finns alltid en risk för att det tillkommer
konkurrenter som förfogar över större resurser än
PAXMAN.
Förändringar inom sjukvården – Nya läkemedel och
behandlingsmetoder kan medföra att efterfrågan på
bolagets produkter och tjänster minskar.
Marknadsacceptans – PAXMAN tillverkar produkter
som avses användas av cancerpatienter i samband
med cytostatikabehandling. Sjukvården kan vara en
konservativ bransch där det tar lång tid innan nya
läkemedel och behandlingsmetoder blir accepterade.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PER 31 DECEMBER 2017

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
En förteckning över PAXMANs femton största
aktieägare finns tillgänglig på www.paxman.se och
uppdateras vid utgången av varje kvartal. Per den
31 december 2017 uppgick de 15 största ägarnas
innehav till 89,4 % av bolagets samtliga utgivna aktier.
Bolaget hade vid samma tillfälle totalt 599 individuella
aktieägare.

ÅRSSTÄMMA 2018
PAXMAN AB (publ) kommer att hålla sin första
årsstämma i Karlshamn, klockan 15.00 den 24 maj
2018. Stämman kommer att hållas i lokaler i nära
anslutning till bolagets huvudkontor vid Pirgatan 13
(Netport) i Karlshamn.

VALBEREDNING
PAXMAN’s valberedning består av följande tre
medlemmar:
•	Glenn Paxman, bolagets störste aktieägare,
representerar och utsedd av styrelsen
•	Jens Listerö, representerar och utsedd av Björn
Littorin
•	Roger Johansson, representerar och utsedd av
CIMON Venture Trust AB
Kontaktuppgifter samt principerna för
valberedningens tillsättande och verksamhet finns
tillgängliga på www.paxman.se.
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BOLAGET
PAXMAN AB (publ), med organisationsnummer
559079-3898, har sitt säte i Karlshamn, Sverige,
med adress Pirgatan 13, SE-374 35 KARLSHAMN.
Produktion och försäljning hanteras inom det
engelska dotterbolaget Paxman Coolers Ltd,
International House, Penistone Road, Fenay Bridge,
HD8 0LE Huddersfield, England. Koncernen har
även ett dotterbolag i USA: Paxman US, Inc med
säte i Houston, Texas. Både Paxman Coolers Ltd och
Paxman US, Inc är helägda dotterbolag till Paxman
Group Ltd, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till
PAXMAN AB (publ).

E-mail: info@paxmanscalpcooling.com
www.paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se
www.paxmanUSA.com
PAXMAN AB (publ) har utsett FNCA Sweden AB till sin
Certified Adviser.

INFORMATIONSGIVNING
Årsredovisning för räkenskapsåret 2017			

25 april 2018

Delårsrapport för första kvartalet 2018			

24 maj 2018

Delårsrapport för andra kvartalet 2018			

30 augusti 2018

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018 			

22 november 2018

PAXMANs delårsrapporter samt de senaste årsredovisningarna som lämnats av de engelska dotterbolagen finns
tillgängliga på www.paxman.se.
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Chasing Zero Hair Loss During Chemotherapy.

paxmanscalpcooling.com
paxmanUSA.com
paxman.se

paxmanscalpcooling
@scalpcooling
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