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PAXMAN AB (publ)
Kvartal 2
2018
PAXMAN fortsätter att utvecklas enligt plan
O O Koncernens omsättning uppgick till 23,6 (14,0) Mkr per den 30 juni 2018,
varav 12,6 (7,1) Mkr under årets andra kvartal.
O O Nettoresultatet uppgick till -2,5 (0,7) Mkr per den 30 juni 2018, varav -0,9
(-0,4) Mkr avser perioden april - juni.
O O Resultatet per aktie uppgick till -0,16 (0,09) kr för perioden januari – juni
2018, och till -0,05 (-0,03) kr för perioden april - juni.
O O Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -10,4 (-5,7) Mkr
under årets första sex månader, varav -3,6 (-3,2) Mkr avser andra kvartalet.
O O Balansomslutningen uppgick till 45,4 (50,0) Mkr den 30 juni 2018.
O O Nettokassan uppgick till -4,8 (21,3) Mkr vid periodens slut.
O O Soliditeten var 66,4 (79,4) % vid periodens utgång.
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Väsentliga händelser
under perioden
• Den 5 april meddelade PAXMAN att bolaget lämnat
in ansökan om marknadsgodkännande (SHONIN) i
Japan. Ansökan baseras på en klinisk utvärdering med
fem ledande cancerkliniker i landet, och omfattar
solida tumörer inklusive bröstcancer.

• Den 19 juni kommenterade PAXMAN AMAs
(American Medical Association) beslut att i dagsläget
inte införa en specifik CPT-kod för skalpkylning.
För PAXMAN var beslutet väntat, då skalpkylning
ännu är en relativt ny behandlingsform i USA.
PAXMAN förväntar sig att AMA kommer att revidera
sin ståndpunkt i takt med att skalpkylning blir allt
vanligare i USA.

• Den 19 april erhöll PAXMAN marknadsgodkännande
i Mexiko, vilket innebar att bolaget och licenspartnern
TEVA kunde planera för en tidigarelagd lansering
senare under det andra kvartalet 2018.

Väsentliga händelser
efter periodens utgång

• Den 27 april meddelade PAXMAN att bolaget
rekonstruerat förvärvsanalysen för Paxman Group
Ltd, då transaktionen efter utvärdering befunnits
utgöra en transaktion mellan bolag under samma
bestämmande inflytande och inte ett rörelseförvärv.
Koncernens nettoresultat per 31 december 2017
förbättrades därmed med 1,1 Mkr.

• Den 2 juli informerade PAXMAN om att bolagets
två största aktieägare avyttrat totalt 500 000
aktier. Därigenom kunde två av bolagets tio
största aktieägare (Länsförsäkringar Blekinge samt
Länsförsäkringar Kalmar län) utöka sin ägarandel,
samtidigt som ett begränsat antal långsiktiga privata
investerare blev nya delägare i bolaget.

• Den 8 maj kompletterade PAXMAN sin ansökan
om utökat FDA-godkännande i USA i enlighet
med FDAs önskemål om en fördjupad analys av de
kliniska resultat som utgjorde underlaget för bolagets
utökade ansökan.

• Den 17 juli meddelade PAXMAN att bolaget
erhållit sin första order från TEVA i Mexiko om 17
skalpkylningssystem. Systemen är beställda av totalt
fem cancercenter i Mexiko, varav tre installerar
system i huvudstaden Mexico City.

• Den 24 maj publicerade PAXMAN kommunikén
från bolagets årsstämma som hölls på NetPort i
Karlshamn. Cirka 83 % av samtliga utgivna aktier var
representerade på stämman. Stämman biföll samtliga
förslag från styrelse och valberedning, vilket bland
annat innebar att styrelsen omvaldes i sin helhet.
• Den 7 juni erhöll PAXMAN utökat FDAgodkännande som inkluderar användning av bolagets
skalpkylningssystem vid behandling av solida
tumörer. Godkännandet utökar väsentligen det antal
potentiella cancerfall per år som systemet är godkänt
för i USA, från cirka 250 000 bröstcancerfall till över
1 miljon fall av bröstcancer och solida tumörer.
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VD Richard Paxman har ordet
Årets sommar präglades av oroväckande värmeböljor
samtidigt som vi på PAXMAN fortsatte att arbeta för
högtryck. Det andra kvartalet 2018 blev vårt starkaste
hittills, och det är glädjande att se att även det tredje
kvartalet har börjat på ett strålande sätt.
Den här rapporten är även lite extra intressant då vi nu
kan börja jämföra kvartalsresultat med samma period
under föregående år. Det här perspektivet visar tydligt de
fantastiska framsteg som vi har gjort under det senaste
året. Jämfört med den 30 juni 2017 har rörelseintäkterna
ökat med hela 88 procent, eller i konkreta siffror en
uppgång från 15,5 Mkr till 29,2 Mkr. Om vi istället tittar på
årets två första kvartal är uppgången 13 procent. Det är en
mycket fin siffra, men vi väntar oss faktiskt ännu starkare
tillväxt under det tredje kvartalet. Det är även viktigt att
poängtera att den här starka utvecklingen inte hade varit
möjlig utan vår globala satsning, som i likhet med vår
verksamhet i USA verkligen har tagit fart.
Även om tillväxt är viktigt så är vår främsta målsättning
att bygga en långsiktigt hållbar och lönsam verksamhet.
Därför är det glädjande att kunna berätta att vår operativa
verksamhet, som består av dotterbolagen i Storbritannien
och USA, tillsammans nådde ett positivt rörelseresultat
för det andra kvartalet innan moderbolagets löpande
kostnader. Dessutom har nettoförlusten på koncernnivå
minskat betydligt – från 1,664 Tkr till endast drygt 868
Tkr. De här siffrorna visar att PAXMAN inte bara växer
kraftigt räknat i omsättning, utan att vi gör det med full
kontroll på våra kostnader.
För att vara säkra på att vi kan hantera bolagets tillväxt
även under nästa kvartal och därefter har vi genomfört
omfattande strategiska investeringar under det andra
kvartalet. Genom att förstärka vår tillgång till de delar
och material som behövs för vår produktion, samt även
vår infrastruktur och personalstyrka i Storbritannien,
har vi nu en betydligt robustare verksamhet inom både
produktion och regulatoriska frågeställningar. Det gör att
vi har kapacitet att tredubbla produktionskapaciteten med
den höga och jämna kvalitet som behövs för att uppfylla
de allt högre regelkrav som ställs på oss i olika delar av
världen. Jag är verkligen stolt över hur smidigt vårt team
har genomfört det här projektet, vilket återigen visar på
våra anställdas kapacitet och professionalism.

En negativ nyhet, om än inte oväntad, var beskedet
från amerikanska AMA (American Medical Association)
att de inte kommer att införa någon specifik CPT-kod
för skalpkylningsbehandlingar i dagsläget. Vi ser dock
fortsatt det här som ett högprioriterat område för
PAXMAN, och fortsätter att investera kraftigt tillsammans
med våra konsulter inom kostnadsersättning. I takt med
att skalpkylning blir en allt vanligare behandlingsform
är vi övertygade om att AMA kommer att revidera sin
ståndpunkt.
Sammanfattningsvis ser nuläget mycket positivt ut för
PAXMAN med 472 beställda system hittills i år, och det
globala intresset för skalpkylning ser ut att fortsätta öka
för varje dag som går. Vi kontaktas allt oftare av patienter
som vill dela med sig av sina erfarenheter, och deras
berättelser är en ständig påminnelse om hur viktigt det
är att kunna behålla håret under en svår period i livet.
Jag är stolt över att leda ett företag som har en så positiv
social påverkan i många delar av världen, samtidigt
som vi bygger betydande värde med god hjälp av våra
aktieägare. Så länge vi alla delar samma vision och
långsiktiga målsättning kommer vi att nå ännu mycket
längre i framtiden.
Huddersfield i augusti 2018,

Richard Paxman, VD
PAXMAN AB (publ)

Den kanske viktigaste enskilda nyheten under det andra
kvartalet var vårt efterlängtade FDA-godkännande i
USA för solida tumörer, och det var ett besked som
togs väl emot av våra kunder. Många cancercenter
i landet förbereder sig nu inför en förväntad ökad
efterfrågan, vilket innebär att de behöver förstärka sin
kapacitet med ytterligare skalpkylningsutrustning. Vår
utbildningspersonal arbetar för närvarande intensivt med
att etablera denna bredare indikation, samtidigt som vi
givetvis fortsätter att installera skalpkylningsenheter hos
befintliga samt nya kunder som nu blir aktuella.
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Marknadsutveckling
STARK GLOBAL UTVECKLING

VÄXANDE DISTRIBUTIONSNÄT

Koncernens dotterbolag i Storbritannien och USA
visade upp fortsatt stark tillväxt under det andra
kvartalet 2018. PAXMAN sålde och installerade 250
skalpkylningssystem i 21 länder under det första
halvåret, vilket genererade försäljningsintäkter om
17 Mkr i det brittiska dotterbolaget samt 7 Mkr i det
amerikanska dotterbolaget. Några av de länder som
visade upp starkast tillväxt utöver USA var Australien,
Japan, Storbritannien och Brasilien.

Vi har förstärkt PAXMANs internationella team under
det första halvåret, vilket gör att de nu kan arbeta mer
proaktivt för att identifiera och ansluta nya distributörer.
Under det andra kvartalet och hittills under det tredje
har nya distributörer anslutits i Costa Rica, Georgien,
Ungern, Litauen, Sydafrika och Ukraina. Vi har även
tecknat avtal med ytterligare partners i Malaysia och
Österrike där vi redan är etablerade. Vi för även löpande
diskussioner med ett antal potentiella partners på
ytterligare marknader.

Utöver försäljningen under Q2 2018 erhöll PAXMAN
bekräftade order om totalt 222 system, varav 116
system i Nordamerika, 32 i Sydamerika (varav 15 i
Brasilien), 60 i Europa, 14 i Asien. Flera större order
mottogs i Europa, inklusive 20 system till Italien samt 8
till Storbritannien. Vi ser med spänning fram emot att se
hur marknadslanseringen i Mexiko fortlöper, och hittills
har 17 system beställts till lanseringen.

FORTSATT EXPANSION I USA
Vår verksamhet i USA fortsätter att visa upp en stark
tillväxt räknat i antalet installationer som genomförs.
Antalet nya order och installationer ökar från månad
till månad i enlighet med vad vi tidigare meddelat,
och på en del kliniker behövs nu ytterligare system för
att kunna hantera en ökande efterfrågan. PAXMANs
skalpkylningssystem är nu tillgängligt hos över 128
kliniker eller sjukhus i 24 delstater. Utöver de redan
installerade systemen har PAXMAN erhållit order
om totalt mer än 116 system till 50 olika kliniker. De
hittills installerade systemen värderas nu till 17,5 Mkr
i koncernens balansräkning, och de genererar allt
starkare kassaflöden för varje månad i takt med att
användningen ökar. Det finns dock utrymme för att
öka användningen ytterligare, och vi har tagit fram fler
marknadsföringsverktyg som kommer att användas
för att öka medvetenheten hos både vårdgivare och
patienter. Hair To Stay är en fortsatt viktig partner för
oss när det gäller att bidra finansiellt till de patienter
som inte har råd med behandlingen själva, och vi
arbetar nu även med ett antal ytterligare stiftelser.
Det är mycket viktigt att alla patienter kan erbjudas
skalpkylning, och inte bara de som har råd att betala för
behandlingen själva.
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FORTSATT SATSNING PÅ VIKTIGA
KONFERENSER OCH MÄSSOR
Under det andra kvartalet medverkade PAXMAN och
presenterade bolagets verksamhet vid konferensen
Oncology Nursing Society i maj, samt vid the American
Society of Clinical Oncology conference och
MASCC, en konferens för stöttande cancervård, i juni.
Presentationerna fick ett mycket positivt mottagande,
och det intresse som de skapade har bidragit till en
ökad medvetenhet samt till att hitta nya partners i olika
delar av världen. Under det tredje kvartalet kommer
PAXMAN att medverka vid ESMO (the European
Society of Medical Oncology), som är Europas största
onkologikonferens, samt även vid Lynn Sage Breast
Cancer Conference i Chicago.
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Antal installerade system under perioden januari – juni 2018
Systemen installeras hos kund efter tecknande av leverans- och uthyrningsavtal (USA samt
framöver även Mexiko) alternativt efter försäljning av system till kund (övriga regioner).
Argentina

5

Australien

22

Brasilien

9

Frankrike

6

För. Arabemiraten

5

Grekland

2

Italien

9

Japan

17

Kanada

2

Kuwait

1

Nederländerna

10

Polen

8

Singapore

2

Spanien
Storbritannien

1
14

Turkiet
USA

250

2
134

Vietnam

1

TOTALT

250

Antal installerade system + bekräftade order hittills under 2018
Totalsiffra för verksamheten hittills under 2018 (till och med den 20 augusti). Inkluderar antalet
installerade system + bekräftade order som ännu inte installerats.

Argentina

5

Australien

22

Brasilien

24

Bulgarien

1

Danmark

1

Nederländerna

Frankrike

7

Poland

8

5

Singapore

8

Spanien

7

Taiwan

4

För. Arabemiraten

19

Georgien

1

Grekland

3

Indien

1

Italien

29

Japan

17

Kanada

2

USA

Kuwait

1

Vietnam

2

Malaysia

2

Österrike

2

Mexiko

17
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Turkiet

2

Tyskland

6

Storbritannien
Ungern

TOTAL

472

24
2
250

472
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Kommentarer till delårsrapporten
JÄMFÖRELSESIFFOR

FINANSIELL STÄLLNING

PAXMAN noterades den 12 juni 2017 och lämnade
sin första delårsrapport per den 30 juni 2017. Denna
rapport är därmed den första i vilken jämförelsesiffror för
motsvarande period föregående år rapporteras.

Koncernens totala skulder uppgick till 15 121 (10 292)
Tkr per den 30 juni 2018, varav 5 655 (2 654) Tkr var
räntebärande. Koncernens nettokassa per 30 juni 2018
uppgick till -4 776 (21 347) Tkr, varav 879 (24 001) Tkr
utgjordes av likvida medel. Av den rörelsekredit om
10 000 Tkr som kontrakterats har per 30 juni 2 000 Tkr
utnyttjats. Koncernens egna kapital uppgick till 30 150
(39 657) Tkr per den 30 juni 2018, och soliditeten var
66,4 (79,4) %.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
April - juni 2018
Omsättningen uppgick till 12 600 (7 131) Tkr under andra
kvartalet 2018. Rörelseresultatet uppgick till -776 (-243)
Tkr, finansnettot till -92 (-152) Tkr och nettoresultatet
till -868 (-395) Tkr. Den rörelsedrivande verksamheten
upprätthöll break-even under hela kvartalet, och
förlusten är således hänförbar till moderbolagets löpande
kostnader.
Januari - juni 2018
Omsättningen uppgick till 23 574 (13 994) Tkr under
årets första sex månader. Rörelseresultatet under samma
period uppgick till -2 402 (825) Tkr, finansnettot till -131
(-153) Tkr och nettoresultatet till -2 533 (672) Tkr. Av det
första halvårets förlust är enbart 34 % hänförbart till det
andra kvartalet, vilket bekräftar att intäkterna ökar enligt
plan.

KASSAFLÖDE
April - juni 2018
Under årets andra kvartal uppgick koncernens
kassaflöde från den löpande verksamheten till 1 608
(412) Tkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick under samma period till -5 169 (-3 596) Tkr,
i huvudsak hänförligt till Paxman US Inc’s förvärv
av skalpkylningssystem från Paxman Coolers Ltd.
Merparten av dessa inköp aktiveras av Paxman US,
Inc, då skalpkylningssystemen förblir i Paxman US
Inc’s ägo under hela leasingperioden. Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till 1 345 (26 996)
Tkr, i huvudsak hänförligt till rörelsekredit i moderbolaget
(2017: nyemission i samband med noteringen).
Förändringen av likvida medel under det andra kvartalet
2018 uppgick till -2 216 (23 812) Tkr.

ANSTÄLLDA
Per den 30 juni 2018 hade PAXMAN-koncernen totalt 37
anställda, varav 1 anställd i moderbolaget PAXMAN AB, 29
i Paxman Coolers Ltd och 7 i Paxman US, Inc.
Per den 30 juni 2017 hade PAXMAN-koncernen totalt 23
anställda, varav 1 anställd i moderbolaget PAXMAN AB, 19
i Paxman Coolers Ltd och 3 i Paxman US, Inc.

MODERBOLAGET
PAXMAN AB (publ) är moderbolag i PAXMANkoncernen. Verksamheten omfattar koncernledning och
koncerngemensamma funktioner som treasury, juridik
och IR-kommunikation. Moderbolaget har sitt säte i
Karlshamn, Sverige. PAXMAN AB (publ) bildades i slutet av
2016, och dess första räkenskapsår omfattade 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 är de
principer och beräkningsmetoder som tillämpats på
koncernens första årsredovisning.
Denna delårsrapport 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.

Januari - juni 2018
Under årets första sex månader uppgick koncernens
kassaflöde från den löpande verksamheten till -1 475
(-1 485) Tkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick under samma period till -8 898 (-4 214) Tkr.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till
2 895 (29 210) Tkr. Förändringen av likvida medel under
årets första sex månader uppgick till -7 478 (23 511) Tkr.
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FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören för PAXMAN
AB (publ) försäkrar att denna delårsrapport ger en
rättvisande översikt av koncernens verksamhet,
ställning och resultat.
Karlshamn den 30 augusti 2018

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

PAXMAN AB (publ)

Per-Anders Johansson

Styrelsens ordförande

Robert Kelly

Styrelseledamot

Björn Littorin

Styrelseledamot

Glenn Paxman

Styrelseledamot

Richard Paxman
		

Styrelseledamot och
verkställande direktör

Maria Öhlander

Styrelseledamot

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 08.00 CET den 30 augusti 2018.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
Tkr

Apr – jun
2017

Jan – jun
2018

Jan – jun
2017

Jan – dec
2017

12 600

7 131

23 574

13 994

31 332

2 876

1 480

5 586

1 480

4 953

Summa rörelsens intäkter

15 476

8 611

29 160

15 474

36 285

Råvaror och förnödenheter

-5 028

-3 061

-8 823

-4 830

-10 976

Övriga externa kostnader

-5 492

-3 134

-11 775

-5 671

-18 035

Personalkostnader

-4 717

-2 625

-8 961

-4 114

-12 472

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Avskrivningar

Apr – jun
2018

-1 015

-34

-2 003

-34

-1 598

-16 252

-8 854

-31 562

-14 649

-43 081

Rörelseresultat

-776

-243

-2 402

825

-6 796

Rörelsemarginal

Neg

Neg

Neg

5,9 %

Neg

Summa rörelsens kostnader

Finansiellt netto
Resultat efter finansnetto
Skatt
Periodens nettoresultat

-92

-152

-131

-153

-57

-868

-395

-2 533

672

-6 853

-

-

-

-

128

-868

-395

-2 533

672

-6 725

Koncernens balansräkning i sammandrag
Tkr

30 jun 2018

30 jun 2017

31 dec 2017

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

9 174
17 542
49
26 765

2 981
95
3 076

9 597
10 220
47
19 864

Varulager och pågående arbeten
Rörelsefordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

9 370
8 372
879
18 621

6 028
16 860
24 001
46 889

8 547
8 838
8 357
25 742

Summa tillgångar

45 386

49 965

45 606

Eget kapital och skulder
Eget kapital

30 150

39 657

32 766

Avsättningar för skatter
Summa avsättningar

115
115

16
16

108
108

Räntebärande skulder
Summa långfristiga skulder

317

2 654

232

317

2 654

232

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

5 338
7 771
1 695
14 804

6 738
900
7 638

2 528
7 341
2 631
12 500

Summa eget kapital och skulder

45 386

49 965

45 606

Tillgångar
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Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag
Tkr

Apr – jun
2018

Apr – jun
2017

Jan – jun
2018

Jan – jun
2017

Jan – dec
2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 608

412

-1 475

-1 485

-7 133

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-5 169

-3 596

-8 898

-4 214

-11 549

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 345

26 996

2 895

29 210

26 549

-2 216

23 812

-7 478

23 511

7 867

3 095

189

8 357

490

490

879

24 001

879

24 001

8 357

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Förändringar av koncernens eget kapital
Tkr

30 juni 2018

30 juni 2017

31 dec 2017

32 766

0

0

Inbetalning aktiekapital

-

50

50

Nyemissioner

-

42 375

42 375

Direkta emissionskostnader

-

-3 076

-3 076

-83

-364

142

Periodens resultat

-2 533

672

-6 725

Utgående balans per balansdagen

30 150

39 657

32 766

Ingående balans per 1 januari

Förändring av omräkningsdifferens avseende
dotterbolag

Under perioden januari – december 2017 genomförde
PAXMAN AB (publ) två separata 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 aktier i samband
med att bolaget noterades på Nasdaq First North.
Totalt emitterades därmed 15 962 500 aktier under
föregående år, varigenom aktiekapitalet ökade med
15 962 500 kronor. Under 2018 har inga nyemissioner
genomförts.

Nyckeltal
Apr – jun
2018

Apr – jun
2017

Jan – jun
2018

Jan – jun
2017

Jan – dec
2017

Rörelsemarginal, %

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Soliditet, %

66,4

79,4

66,4

79,4

71,8

-4,776

21,347

-4,776

21,347

5,596

421 129

168 131

421 129

168 131

312 244

Nettokassa, Tkr
Börsvärde vid periodens slut, Tkr
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Tkr

Apr – jun
2018

Apr – jun
2017

Jan – jun
2018

Jan – jun
2017

Jan – dec
2017

Övriga rörelseintäkter

-

-

-

-

-

Summa rörelseintäkter

-

-

-

-

-

Övriga externa kostnader

-412

-238

-710

-312

-835

Personalkostnader

-284

-307

-594

-575

-1 011

Summa rörelsens kostnader

-696

-545

-1 304

-887

-1 846

Rörelseresultat

-696

-545

-1 304

-887

-1 846

Rörelsemarginal

-

-

-

-

-

-31

-39

13

-43

67

-727

-584

-1 291

-930

-1 779

-

-

-

-

-

-727

-584

-1 291

-930

-1 779

Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt
Periodens nettoresultat

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Tkr

30 juni 2018

30 juni 2017

31 dec 2017

Aktier i koncernföretag

25 520

25 520

25 520

Summa anläggningstillgångar

25 520

25 520

25 520

Fordringar på koncernföretag

25 289

3 965

18 121

Övriga kortfristiga fordringar

673

188

344

Likvida medel

696

23 712

7 422

Summa omsättningstillgångar

26 658

27 865

25 887

Summa tillgångar

52 178

53 385

51 407

49 847

51 932

51 138

2 217

1 453

119

114

-

150

2 331

1 453

269

52 178

53 385

51 407

Tillgångar

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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DATA PER AKTIE
Apr – jun
2018

Apr – jun
2017

Jan – jun
2018

Jan – jun
2017

Jan – dec
2017

-0,05

-0,03

-0,16

0,09

-0,56

Eget kapital per aktie, kr

1,88

2,48

1,88

2,48

2,05

Kassaflöde från den löpande
verksamheten per aktie, kr

0,10

-0,17

-0,09

-0,19

-0,60

26,30

10,50

26,30

10,50

19,50

Antal aktier vid periodens slut, st

16 012 500

16 012 500

16 012 500

16 012 500

16 012 500

Vägt genomsnittligt antal aktier
vid periodens slut, st

16 012 500

13 081 676

16 012 500

7 681 948

11 881 459

Resultat per aktie, kr

Börskurs vid periodens slut, kr

Resultat respektive kassaflöde är beräknat på
genomsnittligt antal aktier under perioden. Eget
kapital per aktie baseras på antalet utestående aktier

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
PAXMAN utvecklar och erbjuder det marknadsledande
skalpkylningssystemet PAXMAN Scalp Cooling
System som används för att minimera håravfall i
samband med cellgiftsbehandling. Systemet finns
idag tillgängligt vid ett stort antal cancercenter och
sjukhus i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien samt
Australien, och fler tillkommer löpande.
Med fler än 3 000 levererade skalpkylningssystem i
över 30 olika länder har PAXMAN etablerat sig som
den globalt ledande aktören inom sitt segment.
Behandling med skalpkylning har idag ett starkt
kliniskt stöd och är en väletablerad behandlingsmetod
i bland annat Storbritannien, Skandinavien,
Nederländerna, Belgien, Australien samt i ytterligare
ett antal länder. USA är en nyckelmarknad för
PAXMAN, och bolaget har haft stora framgångar i
landet sedan ett FDA-godkännande erhölls i april
2017.
PAXMAN grundades som ett familjeföretag av
Glenn Paxman efter att hans fru Sue Paxman
drabbats av cancer och håravfall i samband med
cellgiftsbehandling. Glenn insåg då att det fanns
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brister i de befintliga metoderna för skalpkylning, och
tillsammans med sin bror utvecklade han sin första
version år 1996. Idag är deras son Richard Paxman VD
för PAXMAN, och även dottern Claire Paxman är aktiv
inom bolaget.
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 består av en fristående, mobil
och eldriven kylenhet till vilken man ansluter en
specialdesignad kylmössa. 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
vilket säkerställer optimal passform för patienten.

12

Pågående kliniska studier och projekt
PAXMAN medverkar löpande i olika kliniska
studier i syfte att förbättra kunskapen om hur väl
skalpkylning fungerar i situationer med olika typer
av cellgiftsbehandlingar, patientgrupper samt
patientspecifika parametrar.
För närvarande utvärderas bolagets skalpkylning i en
studie i Singapore med patienter som har asiatiskt
ursprung, i en studie i Sydafrika med patienter som har
lockigt hår, i en indisk studie där patienter erhåller en
kombination av cellgiftsbehandlingar (antracykliner och

taxaner) samt i två tyska studier med patienter som
har livmoder- och bröstcancer. Samtliga dessa kliniska
studier förväntas bli klara under slutet av 2018.
PAXMAN är dessutom medgrundare av den globala
organisationen och initiativet CHILL (Cancer-related
Hair Loss, International Leadership and Linkage) som
samlar in patientdata från skalpkylningsbehandlingar i
syfte att skapa en stor databas som kan ligga till grund
för optimala vårdbeslut i olika situationer. I CHILLs
styrelse återfinns ledande kliniker från Nederländerna,
Storbritannien, Australien och USA.

Mål och framtidsutsikter
PAXMANs långsiktiga mål är att samtliga patienter
som genomgår cellgiftsbehandling skall ha möjlighet
att använda sig av skalpkylning, och att PAXMAN
Scalp Cooling System skall vara det självklara
förstahandsvalet för cancerpatienter över hela världen.
Bolaget har redan kommit en bit på vägen mot en
verkligt global etablering genom försäljning av system
till kunder i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien samt
Australien.
Utöver USA bedöms Japan bli en av de mest
intressanta marknaderna för PAXMAN framöver då
landet är en stor och inflytelserik marknad i Asien

med omkring en miljon nya cancerfall per år. Bolaget
har redan erhållit marknadscertifiering i Japan, och
en mer omfattande marknadsansökan baserad på en
klinisk studie med fem ledande cancercenter lämnades
in i början av april. Godkännande väntas senast i början
av 2019.
För att ytterligare öka tillväxttakten tecknade PAXMAN
ett första licensavtal med det stora läkemedelsbolaget
Teva Pharmaceuticals gällande Mexiko under Q1 2018.
Ett marknadsgodkännande erhölls under Q2 2018, och
den första ordern om 17 system för installation vid fem
cancercenter bekräftades i juli 2018.

Konkreta mål för 2018
PAXMANs konkreta mål för 2018 är att nå en
omsättning om 50 MSEK, för att därefter växa med
minst 25 procent per år. Med utökat FDA-godkännande
på plats är bolagets volymmål i USA att bibehålla
nuvarande höga expansionstakt med 20 – 30
installerade system per månad. Denna takt motsvarar
omkring 380 installerade system i slutet av 2018 sedan
det initiala FDA-godkännandet i april 2017.
Övergången till en ny affärsmodell som innebär att
PAXMAN behåller äganderätten till systemen, och
därefter erhåller en ersättning per såld kylhätta samt
per behandling från patienten, förväntas underlätta en
fortsatt stark expansionstakt i USA och globalt
under 2018.

Samtidigt förväntas en kraftigt ökande anslutning av
patienter till både existerande och nya installationer
vilket kommer att generera ett betydande kassaflöde till
bolaget.
PAXMAN har tack vare likviden från emissionen om
30,4 MSEK under 2017, samt en tecknad rörelsekredit
om 10 MSEK, den finansiella styrka som krävs för
att uppnå ett positivt kassaflöde utan ytterligare
kapitaltillskott. Bolaget utesluter dock inte offensivt
agerande i syfte att öka tillväxttakten om tillfällen skulle
uppenbara sig med potential att skapa betydande
värden för bolagets aktieägare.

Förväntade milstolpar under 2018
O O 250 beställda eller installerade system i USA – uppnått under Q1 2018
O O Licensavtal med Teva gällande Mexiko – uppnått under Q1 2018
O O Marknadsgodkännande i Mexiko – uppnått under Q2 2018
O O Utökat FDA-godkännande i USA för samtliga solida tumörer – uppnått under Q2 2018
O O Inledd etablering i Mexiko med Teva – uppnått i början av Q3 2018
O O Uppdatering/besked om licensavtal för ytterligare marknader
O O Utvidgat marknadsgodkännande i Japan (senast i början av 2019)
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

VALBEREDNING

Information om aktuella risker och
osäkerhetsfaktorer, samt bolagets hantering av dessa,
finns i årsredovisningen för 2017 på sidorna 39–41.

PAXMAN’s valberedning består av följande tre
medlemmar:

AKTIEN

• Jens Listerö, representerar och är utsedd av Björn
Littorin

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 mellan
lika många aktier. Kvotvärdet per aktie är således 1 kr.
Det finns bara ett aktieslag i bolaget.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
En förteckning över PAXMANs femton största
aktieägare finns tillgänglig på www.paxman.se och
uppdateras vid utgången av varje kvartal. Per den 30
juni 2018 uppgick de 15 största ägarnas innehav till
89,1 % av bolagets samtliga utgivna aktier. Bolaget
hade vid denna tidpunkt totalt 561 individuella
aktieägare.

ÅRSSTÄMMA 2019
PAXMAN AB (publ) kommer att hålla nästa årsstämma
i Karlshamn torsdagen den 23 maj 2019 klockan
15.00. Stämman kommer att genomföras i lokaler i
nära anslutning till bolagets huvudkontor på NetPort,
Östra Piren, Karlshamn.

• Glenn Paxman, bolagets störste aktieägare,
representerar och är utsedd av styrelsen

• Roger Johansson, representerar och är utsedd av
CIMON Venture Trust AB
Kontaktuppgifter samt principerna för
valberedningens tillsättande och verksamhet finns
tillgängliga på www.paxman.se.

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
bolagets Certified Adviser.
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INFORMATIONSGIVNING
Delårsrapport för tredje kvartalet 2018			

22 november 2018

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 		

27 februari 2019

Delårsrapport för första kvartalet 2019

23 maj 2019

		

PAXMANs delårsrapporter samt årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns tillgängliga på www.paxman.se. Där
finns även bolagets nyhetsbrev som publiceras varannan månad.
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HONEYBADGER
C O P Y W R I T I N G

&

C O N S U L T I N G

Den här kvartalsrapporten har tagits fram av Honeybadger i samarbete med PAXMAN
www.hbadger.se

Chasing Zero Hair Loss During Chemotherapy.

paxmanscalpcooling.com
paxmanUSA.com
paxman.se

paxmanscalpcooling
@scalpcooling
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