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Viktig information
Med ”SciBase” eller ”Bolaget” avses i detta prospekt (”Prospektet”), 
beroende på sammanhang, SciBase Holding AB (publ) eller den 
koncern i vilken SciBase Holding AB (publ) är moderbolag eller  
ett eller flera dotterbolag till SciBase Holding AB (publ). Med 
”Koncernen” avses den koncern i vilken SciBase Holding AB (publ) 
är moderbolag. Prospektet har upprättats med anledning av 
 företrädesemission avseende aktier i Bolaget (”Erbjudandet”).
 Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980)  
om handel med finansiella instrument samt kommissionens 
 förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genom
förande av Europaparlamentets och Rådets direktiv nr 2003/71/
EG. Prospektet har registrerats och godkänts av Finansinspektio
nen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25–26 §§ lagen om 
handel med finansiella instrument. Godkännandet och registre
ringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att 
sakuppgift erna är  riktiga eller fullständiga.
 För Prospektet och Erbjudandet enligt Prospektet gäller 
svensk rätt. Tvist med anledning av detta Prospekt, Erbjudandet 
och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av 
svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra 
första instans.
 Prospektet har översatts till engelska. Vid eventuell avvikelse 
mellan språk versionerna ska den svenska versionen ha företräde.
 Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några 
åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon 
annan jurisdiktion än Sverige. Varken teckningsrätterna i Erbjud
andet (”Teckningsrätterna”), betalda tecknade aktier (”BTA”) 
eller nya aktier som tecknats i Erbjudandet (”Nya Aktier”) 
(gemensamt benämnda ”Värdepapper”) får erbjudas, tecknas, 
säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom  
i enlighet med tillämpliga undantag från registreringskraven i 
United States Securities Act från 1993 (”Securities Act”). Erbjud
andet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, 
Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i 
någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare 
prospekt eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. 
Prospektet får följaktligen inte distribueras i eller till någon juris
diktion där distribution av eller Erbjudandet enligt detta  Prospekt 
kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdikt
ion. Teckning eller förvärv av värdepapper i strid med ovanstå
ende begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exem
plar av detta Prospekt måste informera sig om och följa sådana 
restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra 
brott mot tillämplig värdepapperslag stiftning. Bolaget förbehåller 
sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteck
ning som Bolaget eller dess uppdragstagare anser kan inbegripa 
en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller 
 föreskrifter i någon jurisdiktion.
 En investering i värdepapper är förenat med risker, se 
 avsnittet ”Riskfaktorer”. När investerare fattar ett investerings
beslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget 
enligt detta Prospekt, inklusive föreliggande sakförhållanden och 
risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare 
anlita sina egna professionella rådigivare samt noga utvärdera 
och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita 
sig på informationen i Prospektet samt eventuella tillägg till 
 Prospektet. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan 
information eller göra några andra uttalanden än de som finns i 
Prospektet och, om så ändå sker, ska sådan information eller 
sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget och Bolaget 
ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden. 

 Varken offentliggörandet av Prospektet eller några trans aktioner 
som genomförs med anledning härav ska under några omständig
heter anses innebära att informationen i Prospektet är korrekt och 
 gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentlig
görandet av Prospektet eller att det inte har förekommit någon 
förändring i Koncernens verksamhet efter denna dag.
 Finansiell rådgivare avseende Erbjudandet är Pareto Securities 
AB (”Pareto Securities”) som biträtt Bolaget i upprättandet av 
Prospektet. Pareto Securities har förlitat sig på information till
handahållen av Bolaget och då samtliga uppgifter i Prospektet 
härrör från Bolaget friskriver sig Pareto Securities från allt ansvar  
i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta 
eller indirekta konsekvenser till följd av investeringsbeslut eller 
andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. 
Pareto Securities företräder Bolaget och ingen annan i samband 
med Erbjudandet. Pareto Securities ansvarar inte gentemot någon 
annan än  Bolaget för tillhandahållandet av det skydd som erbjuds 
klienter eller för tillhandahållande av rådgivning i samband med 
Erbjud andet eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i 
Prospektet.

Framåtriktad information och marknadsinformation
Prospektet innehåller viss framåtriktad marknadsinformation  
som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt 
finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, 
”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck  
som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida 
utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska 
fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information 
är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och 
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser 
och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon 
garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt 
utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i 
framåtriktad information.
 Faktorer som kan medföra att Bolagets och Koncernens fram
tida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i fram
åtriktad information innefattar, men är inte begränsade till, de 
som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information  
i Prospektet gäller endast per dagen för Prospektets offentlig
görande. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra 
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information  
till följd av ny information, framtida händelser eller liknande 
omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.
 Prospektet innehåller viss marknads och branschinformation 
som kommer från tredje man. Även om informationen har åter
givits korrekt och Bolaget anser att källorna är tillförlitliga har 
Bolaget inte oberoende verifierat denna information, varför dess 
riktighet och fullständighet inte kan garanteras. Såvitt Bolaget 
känner till och kan förvissa sig om genom jämförelse med annan 
information som offentliggjorts av dessa källor har inga uppgifter 
utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna 
 informationen felaktig eller missvisande.

Presentation av finansiell information
Viss finansiell information som presenteras i Prospektet har 
avrundats för att göra informationen tillgänglig för läsaren. 
 Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt 
med angiven totalsumma. Förutom när så uttryckligen anges  
har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av 
Bolagets revisor.

VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ FIRST NORTH

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats (MTF) som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma 
 juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska 
krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en 
placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en 
Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Avanza är Bolagets Certified Adviser.
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Erbjudandet i sammandrag 
Företrädesrätt
En (1) aktie i SciBase Holding AB berättigar till en (1) teckningsrätt och 
sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) Nya Aktier 
 (primär företrädesrätt). Härutöver erbjuds möjlighet för investerare  
att teckna Nya Aktier utan företrädesrätt.

Teckningskurs 9,0 SEK per aktie

Viktiga datum
Avstämningsdag för rätt  
till deltagande i Erbjudandet: 22 november 2017
Teckningstid: 27 november – 11 december 2017
Handel med Teckningsrätter: 27 november – 7 december 2017
Handel med BTA: 27 november – 21 december 2017
Offentliggörande av utfall: Omkring den 14 december 2017

ISIN-koder
Aktier:  SE0007045414
Teckningsrätter: SE0010598375
BTA: SE0010598383
 
Ticker
Aktier: SCIB
Teckningsrätter: SCIB TR
BTA: SCIB BTA

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké: 20 februari 2018
Delårsrapport januari – mars 2018: 21 augusti 2018
Årsstämma 2018: 16 maj 2018
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Vissa definitioner
Erbjudandet: Erbjudandet enligt Prospektet.
Euroclear: Euroclear Sweden AB.
TSEK, MSEK: tusen SEK, miljoner SEK.
Pareto Securities eller Manager eller Sole Manager  
and Bookrunner: Pareto Securities AB.
Prospektet: Prospektet såsom definierat.
SciBase eller Bolaget: SciBase Holding AB (publ), org.nr. 
5567734768 eller, beroende på sammanhang, den  koncern i 
vilken SciBase Holding AB (publ) är moderbolag eller ett eller 
flera dotterbolag till SciBase Holding AB (publ). 
Koncernen: den koncern i vilken SciBase Holding AB (publ) är 
moderbolag.
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Sammanfattning
Sammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal ”punkter” som ska innehålla viss information. 
Dessa punkter är numrerade i avsnitt A – E (A.1 – E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå i en 
sammanfattning för denna typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte behöver ingå, kan det finnas 
luckor i numreringen av punkterna. Även om en viss punkt ska ingå i sammanfattningen för denna typ av värdepapper och 
emittent kan det förekomma att det inte finns någon relevant information att ange beträffande sådan punkt. I sådant fall 
innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av aktuell punkt tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR

A.1 Varningar Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet.
 Varje beslut om att investera i Värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet 
från investerarens sida.
 Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande  
i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för över
sättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.
 Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive över
sättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra 
delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av Prospektet, ger nyckel
information för att hjälpa investerare när de överväger att investera i Bolaget.

A.2 Finansiella 
mellanhänder

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande återförsäljning 
eller slutlig placering av värdepapper.

AVSNITT B – EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE

B.1 Firma och 
handels-
beteckning

Bolagets firma är SciBase Holding AB (publ) och dess handelsbeteckning är SciBase.  
Bolagets organisationsnummer är 5567734768.  

B.2 Säte och 
bolagsform 
etc.

Bolaget är SciBase Holding AB (publ) och Bolaget är publikt. Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun  
i Stockholms län. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

B.3 Huvudsaklig 
verksamhet

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för 
hudcancerdetektion och undersökning av hudsjukdomar. Bolagets huvudprodukt, Nevisense, har utvecklats 
för läkare och sjuksköterskor med syfte att underlätta detektion av malignt melanom, den farligaste 
 formen av hudcancer. Tekniken är patenterad och har validerats i en rad olika kliniska studier med goda 
resultat. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CEmärkning), i Australien (TGAgodkännande) 
samt sedan juni 2017 även i USA (PMAgodkännande).
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B.4a Tendenser Då Bolaget hittills har genererat begränsade försäljningsintäkter förväntar sig Bolaget att redovisa en 
 förlust under de närmaste åren. Den allmänna kostnadspressen inom hälso och sjukvården kan göra det 
svårare att introducera nya metoder och produkter, vilket också har medfört en ökad svårighet att erhålla 
kostnadsersättning för nya metoder.

B.5 Koncernen SciBase Holding AB (publ) är moderbolag i Koncernen. Bolaget äger samtliga aktier i SciBase AB, 
 organisationsnummer 5567773899, och SciBase Intressenter AB, organisationsnummer 5567734768. 
SciBase AB äger i sin tur samtliga aktier i SciBase Inc., organisationsnummer 03 060 31 06 (bildat i USA) 
samt samtliga aktier i Scibase GmbH (bildat 2015 i Tyskland) med organisationsnummer HRB 165 351 B.

B.6 Större 
 aktieägare

Nedan visas Bolagets tio största aktieägare baserat på Bolagets aktiebok per den 30 september 2017  
samt därefter kända förhållanden.

Ägare/förvaltare/depåbank Antal aktier Procent av kapital och röster

SEB Venture Capital 1 885 079 22,75%

SEB Pensionsstiftelse 1 311 922 15,84%

Fouriertransform Aktiebolag 1 229 474 14,84%

Omega Fund IV L.P. (Pershing) 549 994 6,64%

Livsmedelsbörsen i Stockholm AB 215 172 2,60%

JPM Chase NA 210 918 2,55%

Avanza Pension 191 393 2,31%

Zentricity Holding AB 188 754 2,28%

Per Eriksson 109 731 1,32%

OPEuropé rising stars fund (SF) 109 468 1,32%

Övriga aktieägare 2 282 863 27,55%

Totalt 8 284 768 100,00%
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B.7 Finansiell 
information 
i samman-
drag

Nedanstående tabeller innehåller utvald historisk finansiell information som, om inte annat anges, har 
hämtats från: (i) SciBases reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2016 och 2015 samt har 
upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards), så som de antagits av EU,  
och reviderats av SciBases revisor, och (ii) SciBases översiktligt granskade delårsrapporter för perioden  
1 januari30 september 2017 samt perioden 1 januari30 september 2016, vilka har upprättats i enlighet 
med IAS 34, så som den antagits av EU, och översiktligt granskats av SciBases revisor. Bolagets årsredo 
vis ningar och delårsrapporter för perioderna som den finansiella informationen behandlar är införlivade 
i Prospektet genom  hänvisning och utgör en del av Prospektet. Samtliga rapporter finns tillgängliga på 
 SciBases hemsida www.scibase.se. 

Finansiell information i Prospektet har i vissa fall avrundats, varför tabeller inte nödvändigtvis summerar. 
Förutom när så  uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets 
revisor. 

1 jan - 30 sep  
Översiktligt granskad ISRE2410

1 jan - 31 dec  
Reviderad

TSEK 2017 2016 2016 2015

Nettoomsättning 4 973 4 501 6 436 4 151

Kostnad för sålda varor 3 142 2 959 4 216 4 048

Bruttoresultat 1 831 1 542 2 220 103
  

Försäljningskostnader 16 619 19 495 26 239 20 592

Administrationskostnader 6 813 6 168 8 495 10 975

Forsknings och utvecklingskostnader 10 459 14 187 18 653 10 560

Övriga rörelseintäkter 96 18 300 146

Övriga rörelsekostnader 170 190 2 227 98

Rörelseresultat -32 134 -38 480 -53 094 -41 976
  

Finansiella intäkter 15 22 24 465

Finansiella kostnader 49 4 15 21

Resultat före skatt -32 168 -38 462 -53 085 -41 532
  

Skatt på periodens  resultat – 1 1 –

Periodens  resultat -32 168 -38 463 -53 086 -41 532

Summa övrigt totalresultat 18 134 82 20

Periodens  totalresultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare -32 150 -38 329 -53 004 -41 552

Koncernens resultaträkning i sammandrag
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B.7 Finansiell 
information 
i samman-
drag

1 jan - 30 sep  
Översiktligt granskad ISRE2410

1 jan - 31 dec  
Reviderad

TSEK 2017 2016 2016 2015

Nettoomsättning 4 973 4 501 6 436 4 151

Kostnad för sålda varor 3 142 2 959 4 216 4 048

Bruttoresultat 1 831 1 542 2 220 103
  

Försäljningskostnader 16 619 19 495 26 239 20 592

Administrationskostnader 6 813 6 168 8 495 10 975

Forsknings och utvecklingskostnader 10 459 14 187 18 653 10 560

Övriga rörelseintäkter 96 18 300 146

Övriga rörelsekostnader 170 190 2 227 98

Rörelseresultat -32 134 -38 480 -53 094 -41 976
  

Finansiella intäkter 15 22 24 465

Finansiella kostnader 49 4 15 21

Resultat före skatt -32 168 -38 462 -53 085 -41 532
  

Skatt på periodens  resultat – 1 1 –

Periodens  resultat -32 168 -38 463 -53 086 -41 532

Summa övrigt totalresultat 18 134 82 20

Periodens  totalresultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare -32 150 -38 329 -53 004 -41 552

30 sep 
Översiktligt granskad ISRE2410

31 dec 
Reviderad

TSEK 2017 2016 2016 2015

Tillgångar

Anläggningstillgångar    

  Immateriella tillgångar – – – –

  Materiella anläggningstillgångar 8 900 9 907 8 312 9 446

  Finansiella anläggningstillgångar 1 171 1 178 1 176 1 182

Summa anläggningstillgångar 10 071 11 085 9 488 10 628
   

Omsättningstillgångar   

  Varulager 4 509 4 489 4 038 5 367

  Aktuell skattefordran 996 996 548 540

  Kundfordringar 820 816 898 734

  Övriga fordringar 1 082 965 1 089 1 131

  Förutbetalda kostnader och    
  upplupna intäkter 1 264 937 1 090 1 115

  Likvida medel 50 948 98 272 84 955 133 736

Summa omsättningstillgångar 59 619 106 475 92 618 142 623

SUMMA TILLGÅNGAR 69 690 117 560 102 106 153 251

Koncernens balansräkning i sammandrag 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital   

  Aktiekapital 30 654 30 654 30 654 30 654

  Övrigt tillskjutet kapital 428 468 428 468 428 468 428 468

  Reserver 174 208 156 74

  Balanserat resultat inklusive   
  årets resultat 398 741 351 950 366 573 313 487

Summa eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare 60 555 107 380 92 705 145 709
 

Långfristiga skulder

  Uppskjuten skatteskuld 24 25 25 26

  Övriga långfristiga skulder – – – –

Summa långfristiga skulder 24 25 25 26
 

Kortfristiga skulder

  Leverantörsskulder 3 591 2 468 3 285 3 224

  Övriga kortfristiga skulder 1 274 2 418 964 821

  Upplupna kostnader och   
  förutbetalda intäkter 4 246 5 269 5 127 3 471

Summa kortfristiga skulder 9 111 10 155 9 376 7 516

 

Summa skulder 9 135 10 180 9 401 7 542
 

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER 69 690 117 560 102 106 153 251
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SAMMANFATTNING

B.7 Finansiell 
information 
i samman-
drag 1 jan - 30 sep 

Översiktligt granskad ISRE2410
1 jan - 31 dec 

Reviderad

TSEK 2017 2016 2016 2015

Kassaflöde från den löpande  verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -31 549 -38 143 -50 936 -41 870

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

  Förändring i varulager 471 879 1 329 4 422

  Förändring i kundfordringar och 
  övriga rörelsefordringar 536 194 105 402

  Förändring i leverantörsskulder och 
  övriga rörelseskulder 265 2 640 1 862 106

Summa förändring av rörelsekapital -1 272 3 325 3 086 -4 718

Kassaflöde från den löpande  verksamheten -32 821 -34 818 -47 850 -46 588

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 1 182 645 954 1 905

Avyttring materiella anläggningstillgångar – – – 108

Kassaflöde från investerings verksamheten -1 182 -645 -954 -1 797

Finansieringsverksamheten

  Nyemissioner – – – 165 000

  Kostnader i samband med emissioner – – – 10 833

  Teckningsoptioner – – – 447

Kassaflöde från finansierings verksamheten 0 0 0 154 614

Periodens kassaflöde -34 003 -35 463 -48 804 106 229

Likvida medel vid periodens/årets början 84 955 133 736 133 736 27 566

Effekter av valutakursförändringar i likvida medel 4 1 23 59

Likvida medel vid periodens slut 50 948 98 272 84 955 133 736

Koncernens kassaflöde i sammandrag 

Nyckeltal 
Med undantag för nettoomsättning, periodens resultat per aktie före utspädning samt antal aktier före 
utspädning, är nyckeltalen som redovisas nedan ej definierade eller specificerade enligt IFRS. Detta 
innebär att dessa inte nödvändigtvis är jämförbara med motsvarande nyckeltal för liknande bolag. 
 Nyckeltal som ej är definierade enligt IFRS har inkluderats för att underlätta för investerare så att de 
enklare kan skapa sig en rättvisande bild av Bolaget. Nyckeltalen rörelseresultat, rörelsemarginal och 
utdelning är ej reviderade. Övriga nyckeltal är reviderade för helåren 2015 och 2016 men har för de 
angivna delårsperioderna endast översiktligt granskats av Bolagets revisor.
 
                                1 jan-30 sep                          1 jan-31 dec

TSEK 2017 2016 2016 2015

Nettoomsättning  4 973  4 501 6 436 4 151

Bruttomarginal, % 36,8% 34,3% 34,5%  2,5%  

Rörelseresultat (EBIT) 32 134 38 480 53 094 41 976

Rörelsemarginal (EBITmarginal, %) neg neg neg neg

Avkastning på eget kapital, % 53,1% 35,8% 57,3% 28,5%

Soliditet, % 86,9% 91,3% 90,8% 95,1%
     
Periodens resultat per aktie före  utspädning, SEK*  3,88  4,64 6,41 6,01

Eget kapital per aktie före utspädning, SEK* 7,31 12,96 11,19 21,09

Utdelning, SEK  –  –  – –

Antal aktier före utspädning vid utgången av 
perioden 8 284 768 8 284 768 8 284 768 8 284 768

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 8 284 768 8 284 768 8 284 768 6 909 768

Antal anställda (vägt snitt för perioden)  21  22 21 14

* Justerat för under maj 2015 genomförd sammanläggning av aktier 40:1. Periodens resultat efter utspädning 
presenteras inte då detta skulle visa på ett bättre resultat. 
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B.7 Finansiell 
information 
i samman-
drag

TSEK IFRS
Q1 2015

ISRE 2410

IFRS
Q1 2014

IFRS
2014

Rev

IFRS
2013

BFN
2013

Rev

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 
före förändringar av 
rörelsekapital -9 140 -8 882 -38 508 -34 391 -34 893

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten -9 197 -10 250 -37 077 -34 026 -34 028

Kassaflöde från 
investerings-
verksamheten -1 036 -1 353 -2 187 -4 926 -4 926

Kassaflöde från 
finansierings-
verksamheten 0 35 650 34 962 53 096 53 096

Periodens kassaflöde 10 233 24 047 4 302 14 144 14 142

Likvida medel vid 
 periodens början 27 566 31 860 31 860 17 718 17 718

Effekter av valutakurs
förändringar 20 1 8 2 

Förändring likvida medel 10 253 24 046 4 294 14 142 14 142

LIKVIDA MEDEL 
VID PERIODENS SLUT 17 313 55 906 27 566 31 860 31 860

SAMMANFATTNING

                               1 jan-30 sep                          1 jan-31 dec

TSEK 2017 2016 2016 2015

Nettoomsättning  4 973  4 501 6 436 4 151

Bruttomarginal, % 36,8% 34,3% 34,5%  2,5%  

Rörelseresultat (EBIT) 32 134 38 480 53 094 41 976

Rörelsemarginal (EBITmarginal, %) neg neg neg neg

Avkastning på eget kapital, % 53,1% 35,8% 57,3% 28,5%

Soliditet, % 86,9% 91,3% 90,8% 95,1%
     
Periodens resultat per aktie före  utspädning, SEK*  3,88  4,64 6,41 6,01

Eget kapital per aktie före utspädning, SEK* 7,31 12,96 11,19 21,09

Utdelning, SEK  –  –  – –

Antal aktier före utspädning vid utgången av 
perioden 8 284 768 8 284 768 8 284 768 8 284 768

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 8 284 768 8 284 768 8 284 768 6 909 768

Antal anställda (vägt snitt för perioden)  21  22 21 14

NYCKELTAL DEFINITION MOTIVERING FÖR ANVÄNDNING AV NYCKELTAL

Bruttomarginal, % Bruttoresultat dividerat med  
 nettoomsättning.

Bruttomarginalen är ett lönsamhetsmått och har inkluderats för 
att visa den underliggande lönsamheten.

Rörelseresultat  
(EBIT)

Rörelseintäkter minus rörelse
kostnader.

Rörelseresultat är ett lönsamhetsmått och har inkluderats för 
att visa Bolagets operationella lönsamhet.

Rörelsemarginal 
 (EBIT-marginal, %)

Rörelseresultat dividerat med  
nettoomsättning.

Rörelsemarginalen visar hur stor andel av nettoom sättningen 
som är kvar som  resultat före finansiella poster och skatt 
och har  inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig 
en bild av Bolagets operationella lönsamhet i förhållande till 
dess omsättning.

Avkastning på 
eget  kapital, %

Årets resultat dividerat med eget 
kapital.

Avkastning på eget kapital visar hur stor avkastningen  
är som andel av det bokförda egna kapitalet och har inklude
rats för att investerare ska kunna skapa sig en uppfattning om 
Bolagets lönsamhet och resursanvändning.

Soliditet, % Summa eget kapital hänförligt 
till moder företagets aktieägare 
dividerat med summa eget kapital 
och skulder.

Soliditeten visar hur stor andel av balans omslutningen som 
utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare 
ska kunna skapa sig en bild av Bolagets finansiella stabilitet 
och betalningsförmåga på lång sikt.

Eget kapital  
per aktie

Summa eget kapital hänförligt 
till moder företagets aktieägare 
dividerat med genomsnittligt antal 
aktier före utspädning.

Eget kapital per aktie har inkluderats för att ge  investerare 
 information om det bokförda egna kapitalet som 
 representeras av en aktie.

Nyckeltalsdefinitioner 

1 jan-30 sep 1 jan-31 dec

TSEK 2017 2016 2016 2015

BRUTTOMARGINAL

Nettoomsättning 4 973 4 501 6 436 4 151

Bruttoresultat 1 831 1 542 2 220 103

Bruttomarginal 36,8% 34,3% 34,5% 2,5%

RÖRELSERESULTAT

Bruttoresultat 1 831 1 542 2 220 103

Försäljningskostnader 16 619 19 495 26 239 20 592

Administrationskostnader 6 813 6 168 8 495 10 975

Forsknings och utvecklingskostnader 10 459 14 187 18 653 10 560

Övriga rörelseintäkter 96 18 300 146

Övriga rörelsekostnader 170 190 2 227 98

Rörelseresultat -32 134 -38 480 -53 094 -41 976

RÖRELSEMARGINAL

Nettoomsättning 4 973 4 501 6 436 4 151

Rörelseresultat 32 134 38 480 53 094 41 976

Rörelsemarginal neg neg neg neg

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Periodens totalresultat 32 168 38 463 53 086 41 532

Summa eget kapital 60 555 107 380 92 705 145 709

Avkastning på eget kapital -53,1% -35,8% -57,3% -28,5%

SOLIDITET

Summa eget kapital 60 555 107 380 92 705 145 709

Summa eget kapital och skulder 69 690 117 560 102 106 153 251

Soliditet 86,9% 91,3% 90,8% 95,1%

EGET KAPITAL PER AKTIE

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare

60 555 107 380 92 705 145 709

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 8 284 768 8 284 768 8 284 768 6 909 768

Eget kapital per aktie 7,31 12,96 11,19 21,09

Härledning av vissa nyckeltal 
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B.7 Finansiell
information
i samman-
drag

Väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella situation och rörelseresultat efter  
den 30 september 2017
Efter den 30 september 2017 fram till dagen för Prospektet har Bolaget signerat ett nytt distributionsavtal 
med Scan Skin AB (tidigare International Fitness and Health Organization) för försäljning av Nevisensesystem 
och elektroder till apotek och ickespecialist kliniker i Italien, vilket är ett nytt kundsegment för Bolaget. 
Avtalet innehåller en initial order om cirka 0,5 miljoner SEK med en potentiell uppföljningsorder om cirka 0,5 
miljoner SEK med leverans 2018. Bolaget har även mottagit den första kommersiella ordern i USA från 
privatkliniken Goldenberg Dermatology som fokuserar på selfpaypatienter i New York.
 Den 26 oktober 2017 föreslog styrelsen i Bolaget, under förutsättning av extra bolagsstämmans 
godkännande, en företrädesemission om upp till 85 miljoner SEK, före avdrag för transaktionskostnader.  
Vid den extra bolagstämman 15 november 2017 beslutade bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag 
om företrädesemission.

B.8 Utvald 
proforma  
redovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning.

B.9 Resultat-
prognos

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen resultatprognos.

B.10 Revisions  
anmärkning

Ej tillämplig. Revisionsanmärkningar saknas.

B.11 Otillräckligt 
rörelsekapital

Ej tillämpligt. Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för Bolagets aktuella 
behov under den kommande tolvmånadersperioden. Per utgången av tredje kvartalet 2017 uppgick Bolagets 
kassa till cirka 51 miljoner SEK. Bolaget uppskattar att rörelsekapitalbehovet från utgången av tredje kvartalet 
2017 till och med tolv månader efter datumet för Prospektet uppgår till cirka 45 miljoner SEK givet nuvarande 
affärsplan (vilket innefattar den uppdaterade affärsstrategin). Bolagets nuvarande kassa bedöms därför vara 
tillräcklig för att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden. Bolagets 
nuvarande kassa härrör huvudsakligen från den nyemission som gjordes 2015 i samband med att Bolagets 
aktier listades på Nasdaq First North. 
 Realiseringen av Bolagets uppdaterade affärsstrategi och särskilt lanseringen i USA förväntas medföra  
ett utökat behov av rörelsekapital efter utgången av den ovan nämnda tolvmånadersperioden. Bolaget avser 
finansiera det ökade rörelsekapitalbehovet för den berörda perioden med de medel som de kommer tillföras 
genom Erbjudandet. Om Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget tillföras en bruttolikvid om 85 miljoner  
SEK samt en nettolikvid om 75 miljoner SEK efter avdrag för transaktionskostnader. Av Erbjudandet täcks  
75 miljoner SEK av teckningsförbindelser och garantiåtaganden (varav 16 miljoner utgörs av tecknings
förbindelser och 69 miljoner utgörs av garantiåtaganden), vilka emellertid inte är säkerställda genom bank
garanti, pant eller på annat sätt. Styrelsens bedömning är att nettolikviden från Erbjudandet under antagande 
om full teckning, tillsammans med nuvarande kassa kommer kunna tillgodose Bolagets behov av rörelse
kapital fram till 2021. Om Erbjudandet, trots lämnade teckningsförbindelser och garantiåtaganden, inte kan 
genomföras framgångsrikt kan Bolaget komma att behöva söka alternativa finansieringsmöjligheter för att 
fullgöra sin affärsstrategi, alternativt skjuta upp fullgörandet av vissa delar av densamma.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

C.1 Värdepapper 
som erbjuds

Aktier i SciBase Holding AB (publ) med ISINkod SE0007045414. Endast ett aktieslag förekommer i Bolaget.

C.2 Valuta Aktierna är denominerade SEK.

C.3 Totalt antal 
aktier

SciBases registrerade aktiekapital uppgår per dagen för Prospektet till 30 653 641,6 SEK fördelat  
på 8 284 768 aktier, var och en med ett kvotvärde om 3,7 SEK.

C.4 Rättigheter 
som samman-
hänger med 
värdepappren

Varje aktie berättigar till en röst. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst.  
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda 
aktier utan begränsningar i rösträtten. Aktieägarnas rättigheter kan endast förändras av bolagsstämman i 
enlighet med lag.

C.5 Inskränk-
ningar i den 
fria över-
låtbarheten

Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten.

C.6 Upptagande 
till handel

Ej tillämplig. Aktierna kommer inte att upptas till handel på reglerad marknad. Aktierna i SciBase är föremål  
för handel på Nasdaq First North, en alternativ handelsplats (MTF) som inte har samma juridiska status som en 
 reglerad marknad.

C.7 Utdelnings-
policy

Historiskt har inte någon utdelning utbetalts av Bolaget och förslag om utdelning till aktieägarna  
kommer inte att lämnas förrän långsiktig lönsamhet har uppnåtts.

SAMMANFATTNING
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AVSNITT D – RISKER 

D.1 Risker 
relaterade 
till emit-
tenten eller 
branschen

En aktieinvestering i värdepapper är förenad med risker. Bolagets verksamhet och marknad kan påverkas 
av ett antal faktorer, helt eller delvis utanför SciBases kontroll. Investerare som överväger att investera i 
Värdepapperen bör noggrant analysera nedan beskrivna riskfaktorer, vilka inte är beskrivna i någon 
prioritetsordning eller i detalj, men som bedöms utgöra de huvudsakliga riskerna vilka skulle kunna påverka 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat väsentligt negativt. 

• Risker relaterade till den regulatoriska miljön och myndighetsgodkännanden för medicintekniska 
produkter, såsom risker för att erhållna tillstånd och godkännanden dras in, att framtida ansökningar om 
godkännanden inte erhålls, exempelvis på grund av negativa utfall vid kliniska prövningar eller insamling 
av klinisk data, eller att godkännandeprocessen fördyras. 

• Risker relaterade till att Bolaget är i tidig utvecklingsfas och att Bolagets uppdaterade affärsstrategi 
inte blir framgångsrik exempelvis på grund av bristande marknadsacceptans för Bolagets nuvarande 
eller framtida produkter eller ogynnsamma resultat av pågående insamling av klinisk data eller framtida 
studier.

• Risken att SciBases metod och produkter inte kommer att kunna uppnå eller bibehålla de krav som ställs 
för att få ersättning från nationella eller privata försäkringssystem på de olika marknader som SciBase 
är verksamt inom, eller att Bolagets produkter och metod inte får bred klinisk acceptans och därför inte 
införs i nationella kliniska riktlinjer.

• Risken att nuvarande och framtida patentansökningar inte leder till godkända patent, att SciBases 
konkurrenter, avsiktligt eller oavsiktligt, gör intrång i Bolagets patent, att SciBase inte kan hävda sina 
rättigheter fullt ut i en domstolsprocess, att SciBase oavsiktligt kan anses göra intrång i annans patent 
och/eller andra immateriella rättigheter eller att SciBase dras in i domstolsprocesser för påstådda intrång 
i konkurrenters patent eller rättigheter.

• Risken att nya teknologier och produkter utvecklas som kringgår eller ersätter SciBases nuvarande och/
eller framtida patent eller andra immateriella rättigheter.

• Risken för obehörig spridning av SciBases knowhow och företagshemligheter, då det inte är möjligt att 
helt skydda sig från spridning av information.

• Risken för en eventuell förlust av någon eller några av SciBases nyckelpersoner, något som till exempel 
kan medföra att Bolagets produktutveckling och kommersialisering av produkter kan försenas eller att 
omfattningen av utveckling eller kommersialisering fördyras.

• Risken att SciBases underleverantörer eller distributörer avbryter samarbetet med SciBase, eller att 
produktstörningar såsom försenade leveranser, förseningar i processen avseende automatisering av 
tillverkningsprocessen av elektroderna eller kvalitetsproblem skulle uppstå, vilket kan orsaka problem 
vad gäller SciBases åtaganden (såsom risken för sämre bruttomarginal än förväntat, för produktbrist eller 
återkallelser) gentemot sina kunder och risken att sådana avtal sägs upp.

• Risker relaterade till potentiella produktansvarskrav och försäkringsfrågor så som att Bolaget 
står betydande skadeståndsansvarsrisker om dess produkter skulle medföra att patienter orsakas 
biverkningar som innebär sjukdom, kroppsskada eller dödsfall samt att Bolagets försäkringsskydd inte 
kan upprätthållas eller ge tillräckligt skydd. 

• Risken att nya metoder som kan konkurrera med SciBases metod för cancerdiagnostik uppkommer.

D.3 Risker 
 relaterade 
till värde-
papperna

Investeringar i värdepapper är förenade med risker. Sådana risker kan leda till att priset på Bolagets aktier 
faller avsevärt och att en investerare riskerar att förlora hela eller delar av sin investering. Huvudsakliga risker 
som bedöms vara av betydelse för SciBases värdepapper, och som beskrivs utan inbördes rangordning, är: 

• Risker hänförliga till att priset i Erbjudandet inte kommer att motsvara den kurs till vilken aktierna i 
 SciBase kommer att handlas på Nasdaq First North efter Erbjudandet, att aktiekursen blir föremål  
för betydande nedgångar eller att aktiv handel inte kommer att utvecklas eller bibehållas efter 
 Erbjudandets genomförande.

• Risker hänförliga till att SciBase inte tidigare har lämnat någon utdelning och att förekomsten av och 
storleken på eventuell framtida utdelning är beroende av Bolagets framtida utveckling.

• Risker hänförliga till att försäljningar av aktier som görs av större aktieägare, liksom den allmänna 
marknadsförväntan om att försäljningar kommer att göras, kan påverka kursen för SciBases aktie 
negativt samt att framtida nyemissioner av aktier kan leda till utspädning av aktieägarnas innehav.

SAMMANFATTNING
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AVSNITT E – ERBJUDANDE

E.1 Emissions-
belopp och 
transaktions-
kostnader

Vid full teckning av Nya Aktier i Erbjudandet kommer Bolaget tillföras en total emissionslikvid om cirka  
85 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 
10 miljoner SEK, varav cirka 4 miljoner SEK utgörs av ersättningar till emissionsgaranter. Under antagande 
om full teckning förväntas Erbjudandet därmed inbringa en nettolikvid om cirka 75 miljoner SEK.  

E.2a Motiv och 
användning 
av emissions-
likviden

Realiseringen av Bolagets uppdaterade affärsstrategi kommer över tid att innebära ett ökat kapitalbehov. 
SciBases styrelse och ledning har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för SciBases 
aktieägare om upp till cirka 85 miljoner SEK för att tillgodose det kapitalbehovet. Erbjudandet är till  
75 miljoner SEK täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden (varav 16 miljoner SEK utgörs av 
teckningsförbindelser och 59 miljoner SEK utgörs av garantiåtaganden). Dessa åtaganden är ej säkerställda 
genom bankgaranti, pant eller på annat sätt. 

Under antagande om att Erbjudandet blir fulltecknat kommer Bolaget tillföras en total emissionslikvid om 
cirka 85 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka tio miljoner SEK. 
Följaktligen förväntas Erbjudandet inbringa en nettolikvid om cirka 75 miljoner SEK under antagande om 
full teckning i Erbjudandet. 

Bolaget avser använda nettolikviden om cirka 75 miljoner kronor enligt nedan. De första fyra punkterna är 
högst prio riterade men utan inbördes prioritetsordning, medan den femte punkten är nedprioriterad. 

• 50–60 procent för finansiering av lansering och marknadsföring av Nevisense i USA. 
• 15–20 procent för att utveckla och marknadsföra nya användningsområden för Nevisense. 
• 15–20 procent för utveckling av nästa generation produkter baserade på ASICplattformen. 
• 0–5 procent för allmänna företagsändamål. 
• 0–15 procent för att accelerera lanseringen av Nevisense  

i USA samt för att finansiera potentiella förvärv. 

Per utgången av tredje kvartalet 2017 uppgick Bolagets kassa till cirka 51 miljoner SEK. Bolaget uppskattar 
att rörelsekapitalbehovet från utgången av tredje kvartalet 2017 till och med tolv månader efter datumet 
för Prospektet uppgår till cirka 45 miljoner SEK givet nuvarande affärsplan (vilket innefattar den uppdate
rade affärsstrategin). Bolagets nuvarande kassa bedöms därför vara tillräcklig för att täcka Bolagets rörelse
kapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden. Styrelsens bedömning är vidare att nuvarande 
kassa tillsammans med nettolikviden från Erbjudandet är tillräcklig för att realisera Bolagets nuvarande 
affärsplan (vilken innefattar den uppdaterade affärsstrategin) fram till 2021.

E.3 Erbjudandets 
former och 
villkor

Företrädesrätt och teckningsrätter
Nyemissionen omfattar högst 9 468 304 nya aktier eller cirka 85 miljoner SEK. Vid full teckning i 
Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 8 284 768 till 17 753 072 aktier. 

De som på avstämningsdagen den 22 november 2017 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear  
för SciBase räkning förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya stamaktier i nyemissionen. Sådana 
aktieägare i SciBase erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd stamaktie.  
Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) Nya Aktier. Endast ett helt antal aktier kan 
tecknas. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kan komma att få sin ägarandel 
utspädd med upp till cirka 53,3 procent efter fulltecknad nyemission. Dessa har dock möjlighet att 
kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningskurs
De nya aktierna i SciBase emitteras till en teckningskurs om 9,0 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som har rätt att erhålla teckningsrätter i 
nyemissionen är den 22 november 2017. Sista dag för handel med aktier i SciBase inklusive rätt till 
deltagande i nyemissionen var den 20 november. Aktierna i SciBase handlas exklusive rätt till deltagande  
i nyemissionen från och med den 21 november.

Teckningsperiod
Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 27 november 2017 till och med den  
11 december 2017. Styrelsen för SciBase förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden, vilket  
i förekommande fall kommer att meddelas genom pressmeddelande på Bolagets hemsida, så snart som  
möjligt efter att sådant beslut har fattats.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North under perioden från och med den  
27 november 2017 till och med den 7 december 2017 under beteckningen (tickern) ”SCIB TR”.  
Vid försäljning av tecknings rätter övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten  
till den nya innehavaren av teckningsrätten. ISINkoden för teckningsrätterna är SE0010598375.

SAMMANFATTNING



13

E.4 Intressen 
som har 
betydelse 
för Erbju-
dandet

Pareto Securities agerar som finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Pareto Securities har 
 tillhandahållit Bolaget rådgivning i samband med struktureringen och planeringen av Erbjudandet och 
erhåller ersättning för sådan rådgivning. Pareto Securities har också utfört och kan också i framtiden 
komma att utföra olika finansiella rådgivningstjänster för Bolaget och dess närstående, för vilka arvoden 
och andra ersättningar kan utgå.

E.5 Säljande 
aktie ägare/
lock-up-avtal

Ej tillämpligt. Såvitt styrelsen känner till förekommer det inte några överenskommelser om överlåtelse
begränsningar under viss tid (s.k. lock upavtal) relaterade till Erbjudandet. Samtliga aktier i Erbjudandet 
emitteras av Bolaget.

E.6 Utspädning Erbjudandet omfattar emission av högst 9 468 304 Nya Aktier. Vid full teckning av Nya Aktier i Erbjudandet 
kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 8 284 768 till 17 753 072 aktier. Aktieägare som väljer att inte 
delta i Erbjudandet kan komma att få sin ägar och röstandel utspädd med upp till cirka 53,3 procent. 
Utspädnings effekten beräknas som antalet Nya Aktier i Erbjudandet dividerat med antalet aktier i Bolaget 
efter Erbjudandet, förutsatt full teckning.

E.7 Kostnader 
som åläggs 
investerare

Ej tillämplig. Courtage utgår ej.

SAMMANFATTNING

E.3 Erbjudandets 
former och 
villkor (forts)

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter
Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 27 november 
2017 till och med den 11 december 2017. Efter teckningsperiodens utgång förfaller outnyttjade 
teckningsrätter och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter utan 
särskild avisering från Euroclear att avregistreras från respektive aktieägares VPkonto. För att inte 
förlora värdet på teckningsrätterna måste innehavaren antingen:

I. utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier senast den 11 december 2017, eller enligt 
instruktioner från innehavarens förvaltare, eller

II. sälja de teckningsrätter som inte ska utnyttjas senast den 7 december 2017.

Handel i BTA 
Handel med BTA beräknas ske på Nasdaq First North under perioden från och med den 27 november 2017 
till och med den 21 december 2017 under betecknignen (tickern) ”SCIB BTA”. ISINkoden för BTA är 
SE0010598383.

Teckning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter
Teckning av nya aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter dvs. teckning utan företrädesrätt. 
Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill 
säga från och med den 27 november 2017 till och med den 11 december 2017 klockan 17.00 (CET). 

Tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter
Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning av nya aktier inom 
ramen för nyemissionens högsta belopp att ske i följande ordning: 

I. De som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämnings
dagen eller inte) pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.

II. Övriga som anmält intresse av att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande  
till deras anmälda intresse (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare).

III. Den som lämnat emissionsgaranti avseende teckning av Nya Aktier.

Fördelning mellan garanterna för teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske baserat på respektive 
garants garantiåtagande.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter utsänds avräkningsnota 
till direktregistrerade aktieägare och övriga med VPkonto. Inget meddelande kommer att skickas till  
dem som ej tilldelats nya stamaktier. De tecknade och tilldelade nya aktierna ska betalas kontant och 
betalningen ska senast vara Pareto Securities tillhanda på likviddagen enligt instruktioner på avräknings
notan. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid 
sådan överlåtelse komma att understiga emissionskursen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av 
dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Förvaltarregistrerade aktieägare 
erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 

Handel med nya aktier
SciBases aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya 
aktierna kommer även de nya aktier som ges ut i nyemissionen att handlas på Nasdaq First North. Sådan 
handel beräknas inledas omkring den 2 januari 2018.

Oåterkallelig teckning
Bolaget äger inte rätt att avbryta Erbjudandet. Teckning av Nya Aktier, med eller utan stöd av tecknings
rätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av Nya Aktier, såvida inte 
annat följer av Prospektet eller tillämplig lag.
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Riskfaktorer
SciBases verksamhet är föremål för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis står utanför Bolagets kontroll och därmed 
påverkar eller kan komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat, och därmed Bolagets 
värde. Nedan beskrivs faktorer som bedöms ha särskild betydelse för Bolagets framtida utveckling. Denna redovisning  
av riskfaktorer gör ej anspråk på att vara heltäckande och görs utan inbördes rangordning.
 Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan få väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och/eller resultat. Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj utan en komplett utvärdering måste innefatta 
all information i årsredovisningen samt en allmän omvärldsbedömning.

Bransch- och verksamhets -
relaterade risker
SciBase är ett bolag i tidig kommersialiseringsfas
SciBase befinner sig i en inledande kommersialiseringsfas och har  hittills 
enbart genererat begränsade försäljningsintäkter och förväntar sig att 
redovisa en förlust under de närmaste åren. Bolaget är därför, i högre 
utsträckning än ett etablerat bolag med etablerad försäljning, beroende 
av ett framgångsrikt utvecklings  och kommersialiserings arbete. Om 
kommersialiseringen av Bolagets produkter försenas,  fördyras eller 
misslyckas skulle det kunna ha väsentlig inverkan på  Koncernens verk
samhet, finansiella ställning och resultat.

Risk att ny tillväxtstrategi inte blir framgångsrik
SciBase har under tredje kvartalet 2017 kommunicerat en uppdaterad 
tillväxtstrategi innebärande att Bolaget framgent kommer fokusera  
på lansering och kommersialisering av Nevisense i USA, fortsatt kom
mersialisering och breddning av kundbasen i Tyskland samt utvidgning 
av användningsområdet för Nevisense till nya kliniska indikationer.  
Den uppdaterade tillväxtstrategin kommer medföra betydande invest
eringskostnader. 
 Det finns en risk att implementeringen av tillväxtstrategin försenas 
eller att tillväxtstrategin medför oförutsett höga kostnader, vilket skulle 
kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. 
 Det finns vidare en risk att Bolagets tillväxtstrategi inte når framgång 
på grund av, exempelvis, bristande marknadsacceptans för Bolagets 
produkt inom nuvarande indikation, ogynnsamma resultat av pågående 
studier avseende nya indikationer eller bristande marknadsacceptans 
för Bolagets produkt inom nya indikationer. Om SciBase misslyckas med 
att implementera den tillväxtstrategin, antingen i sin helhet eller till viss 
del, skulle det kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verk
samhet, finansiella ställning och resultat.

Regulatorisk miljö och myndighetsgodkännanden 
SciBases produkt Nevisense är ur ett regulatoriskt perspektiv klassificerad 
som en medicinteknisk produkt. Medicintekniska produkter är föremål 
för omfattande regleringar världen över och Bolaget står under över
vakning av myndigheter såsom Läkemedelsverket i Sverige och US Food 
and Drug Administration (”FDA”) i USA. Nevisense är CEmärkt och  
får marknadsföras för användning inom dess nuvarande indikation 
detektion av malignt melanom inom EES. Bolaget erhöll i juni 2017 ett så 
kallat PreMarket Approval (”PMA”) från FDA varmed Bolaget nu även får 
marknadsföra Nevisense i USA inom samma indikation. 
 Medicintekniska produkter är föremål för omfattande regleringar och 
regulatoriska krav omfattande samtliga delar av Bolagets verksamhet. 
Kostnader för att följa regler, krav och riktlinjer kan vara betydande och 
misslyckanden med att efterleva krav kan leda till sanktioner såsom 
exempelvis viten, beslag eller återkallande av produkter, delvis upp
hävande av produktion samt åtal. Vidare kan Bolaget få problem med att 
behålla de tillstånd och godkännanden som Bolaget har. Om någon av 
dessa risker skulle inträffa skulle det kunna medföra ökade kostnader, 
försenad kommersialisering av produkter samt en begränsad möjlighet att 
generera intäkter och nå lönsamhet, vilket skulle kunna få en väsentlig 
negativ inverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till regulatorisk process för lansering av  
produkter på marknaden 
Som en del av sin uppdaterade affärsstrategi avser Bolaget vidare utöka 
användningsområdet för sin produkt Nevisense för användning inom nya 
kliniska indikationer, vilket i sin tur kräver att Bolaget måste utöka 
omfattningen av sina erhållna marknadsföringsgodkännanden. Bolaget 
planerar även att i framtiden lansera nya produkter, vilket kommer kräva 
att Bolaget erhåller nya produkt och marknadsföringsgodkännanden. 

 För att få marknadsföra Nevisense för användning inom nya kliniska 
 indikationer behöver Bolaget utöka omfattningen av sina erhållna marknads
föringsgodkännanden, vilket i sin tur bland annat kräver att Bolaget 
genom fortsatt insamling av kliniska data kan påvisa produktens kliniska 
nytta vid användning inom nya indikationer. Inför eventuella framtida 
lanseringar av nya produkter kan vidare komma att krävas att Bolaget 
genomför mer omfattande kliniska studier för att erhålla marknads
föringsgodkännanden. Det finns en risk att positiva utfall vid insamling av 
kliniska data eller utförande av kliniska studier uteblir, vilket i sin tur kan 
leda till att ansökningar om utökade eller nya godkännanden inte erhålls.
 Processen för att erhålla produkt och marknadsföringsgodkännande 
är vidare tids och kostnadskrävande och utfallet av en ansökan samt 
tidpunkten vid vilken ett godkännande kan erhållas, är svår att förutse. 
Varje myndighet kan ställa egna krav och kräva att ytterligare information 
ges innan godkännande lämnas, även om myndigheter i andra jurisdik
tioner redan har lämnat godkännanden. Vidare kan godkännandeprocesser 
ändras på grund av nya regelverk eller nya tolkningar av befintliga regel
verk, vilket i sin tur riskerar medföra ökade kostnader eller försenat 
marknadsinträde för nuvarande produkter inom nya indikationer, eller 
för framtida produkter. Det finns vidare en risk att ansökningar om utökade 
eller framtida produkt och marknadsföringsgodkännanden inte leder 
till ett godkännande.
 Får SciBase problem med att erhålla nya tillstånd, eller om processen 
för att erhålla godkännanden väsentligen försenas eller fördyras, kan det 
komma att inverka väsentligt negativt på SciBases verksamhet, resultat 
och finansiella ställning. 

Ersättningssystem, klinisk acceptans och kommersialisering
Att de som använder SciBases metod får ersättning från nationella och 
privata  försäkringssystem och att metoden införs i enlighet med nationella 
 kliniska riktlinjer för diagnos och hantering av patienter med risk för 
malignt melanom är nyckelförutsättningar för en bred användning av 
Bolagets produkter. Det finns en risk att Bolagets metod och produkter 
inte kommer att kunna uppnå eller bibehålla de krav som ställs för att få 
ersättning från nationella försäkringssystem på de olika marknader som 
SciBase är verksamt inom. Det finns vidare en risk att tillräckligt för
delaktig ersättning från dessa nationella försäkringssystem inte erhålls och 
att systemen inte kommer att betala ut någon sådan ersättning inom en 
viss tidsrymd. Varje marknad har sin egen process för kostnadsersättning 
och den mängd data och den tid det tar att erhålla denna varierar.
 Det finns vidare en risk för att Bolagets produkter och metod inte får 
klinisk acceptans och införs i enlighet med nationella kliniska riktlinjer. 
Om det på vissa marknader inte blir någon ersättning från försäkrings
systemen och inte heller någon klinisk acceptans för metoden kommer 
det ha avsevärd negativ påverkan på den framtida försäljningstillväxten 
och därigenom Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
 SciBases verksamhet baseras på att en stor del av Bolagets framtida 
försäljning sker utanför Sverige. En internationell expansion är förknip
pad med osäkerhet och ställer stora krav på organisation och resurser. 
Kostnaderna för att etablera egna lokala säljbolag, om så beslutas vara 
rätt strategi, är betydande.

Patent och andra immateriella rättigheter samt skydd av dessa 
SciBase är beroende av möjligheten att registrera och bevara patent 
samt att skydda andra immateriella rättigheter och specifik kunskap. 
SciBase söker kontinuerligt patent och varumärkesskydd för den metod 
och de produkter som Bolaget utvecklar på utvalda marknader, om det 
bedöms vara väsentligt för Bolagets framtida utveckling. Det finns  
en risk att nuvarande eller framtida patentansökningar inte leder till 
godkända patent.

RISKFAKTORER
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 Det finns alltid en risk för att SciBases konkurrenter, med eller utan 
avsikt, gör intrång i Bolagets patent. Om det bedöms erforderligt kom
mer Bolaget att skydda sina patent och andra immateriella rättigheter 
genom juridiska processer. Det finns dock en risk att SciBase inte kan 
hävda sina rättigheter fullt ut i en domstolsprocess. Detta skulle kunna 
komma att få en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. 
 Det finns även en risk att SciBase oavsiktligt kan anses göra intrång i 
annans patent och/eller andra immateriella rättigheter. Vidare finns det 
en risk att SciBase dras in i domstolsprocesser av konkurrenter för 
påstådda intrång i konkurrenters patent eller andra rättigheter. Intrångs
tvister kan, i likhet med tvister i allmänhet, vara kostsamma och tids
krävande och kan därför ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
 Vidare utmärks den bransch som SciBase verkar inom av snabb teknisk 
utveckling. Det finns därför alltid en risk att nya teknologier och produk
ter utvecklas som kringgår eller ersätter Bolagets nuvarande och fram
tida patent eller andra immateriella rättigheter.
 SciBase är även beroende av knowhow och företagshemligheter. 
Bolaget eftersträvar att skydda sådan information, bland annat genom 
sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det är 
dock inte möjligt att till fullo skydda Bolaget mot obehörig spridning av 
information, vilket medför en risk för att konkurrenter får del av och kan 
ha nytta av den knowhow som utvecklats av SciBase.

Konjunkturutveckling
SciBase framtida försäljning är till viss del beroende av den generella 
konjunkturen. På marknader där Bolagets metod ännu inte är inkluderad 
i de nationella kliniska riktlinjerna är SciBases försäljningsutveckling 
 särskilt känslig för konjunkturförändringar. En konjunkturnedgång på  
de marknader där Bolaget verkar skulle kunna minska efterfrågan på 
Bolagets produkter, vilket kan komma att inverka negativt på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av nyckelpersoner
SciBase är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner.  
En eventuell förlust av någon eller några av dessa personer kan medföra 
att Bolagets produktutveckling och kommersialisering av produkter kan 
fördröjas eller fördyras. Bolagets förmåga att behålla och rekrytera 
 kvalificerade medarbetare är av betydelse för att säkerställa kompetens
nivån i SciBase. Det finns en risk för att Bolaget inte kommer att kunna 
behålla dessa nyckelpersoner och ett bortfall av någon av nyckelperson
erna skulle på kort sikt kunna leda till negativ inverkan på Bolagets verk
samhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av underleverantörer och distributörer
SciBase är och kommer även i framtiden att vara beroende av samarbeten 
med andra aktörer för tillverkning av Bolagets produkter. Om en eller 
flera av Bolagets leverantörer skulle avbryta samarbetet med SciBase 
eller om produktionsstörningar såsom försenade leveranser, förseningar 
i processen avseende automatisering av tillverkningsprocessen av 
 elektroderna eller kvalitetsproblem skulle uppstå kan det orsaka följd
problem i  SciBases åtaganden gentemot sina kunder. Detta skulle kunna 
skada SciBases rykte och resultera i såväl förlust av kunder som för
sämrade bruttomarginaler och intäkter. Att som SciBase ha distributions
avtal för försäljning av Bolagets produkter medför också en risk att 
 distributören inte uppfyller sina åtaganden eller att dessa avtal kan sägas 
upp. Ett uppsagt avtal kan leda till en oförutsedd försäljningsminskning 
och därmed inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. Vidare finns det en risk för att Bolagets produkter 
inte erhåller erforderligt fokus hos de valda distributörerna för att nå 
 tillräcklig framtida försäljningstillväxt.

Försening av lanseringar
SciBase arbetar löpande med att vidareutveckla sitt produkterbjud ande 
samt med att introducera detta på nya marknader. En eventuell försening 
i utvecklings och marknadsaktiviteterna eller med att erhålla regulato
riska godkännanden skulle även kunna medföra försening av lanseringen 
av Bolagets nuvarande och framtida produkter. När Bolaget utvecklar 
nya produkter görs det ofta i samarbete med andra aktörer, vilket medför 
att utförande och resultat från dessa prövningar, och  därigenom risken 
för förseningar, delvis ligger utanför Bolagets kont roll. Det finns således 
en risk att sådana förseningar kan uppkomma, vilka följaktligen skulle 
kunna komma att inverka negativt på SciBases framtida verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

Tvister
Det finns en risk att Bolaget blir inblandat i rättsprocesser förknippade 
med dess löpande verksamhet. Sådana rättsprocesser skulle kunna vara 
tvister gällande bland annat intrång i immateriella rättigheter, vissa patents 
giltighet samt kommersiella tvister. Det skulle även kunna vara tvister 
hänförliga till personer som undersökts med hjälp av Bolagets produkter.
 Tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa den löpande verk
samheten, avse betydande belopp eller principiellt viktiga frågor samt 
medföra betydande kostnader och påverka Bolagets verksamhet, 
 resultat och finansiella ställning.

Produktansvar och försäkringsskydd
SciBase verksamhet inbegriper tester, marknadsföring och försäljning av 
medicintekniska produkter, vilket innebär att SciBase riskerar att tvingas 
åtgärda, ersätta, återkalla eller återköpa produkter som inte fungerar 
som de ska. Det finns en risk för att Bolaget ställs inför produktansvars
krav om en produkt orsakar skada på en person eller egendom. Bolaget 
har tecknat produktansvarsförsäkringar, men det finns en risk att 
 Bolagets nuvarande eller framtida försäkringsskydd inte är tillräckligt 
för att täcka de eventuella krav som kan komma att ställas kring produkt
ansvar. Det finns således en risk att sådana krav kan komma att inverka 
negativt på SciBase verksamhet, resultat och finansiella ställning.  
Det kan även visa sig att Bolaget inte heller i övrigt har tillräckligt om
fattande försäkringar och Bolaget kanske inte är fullt försäkrat mot alla 
risker  vilket kan få en negativ inverkan på SciBase verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

Tillstånd och lagstiftning
Eftersom SciBase forsknings och utvecklingsarbete, produktion och 
marknadsföring är föremål för kontinuerlig tillsyn från myndigheter 
finns det en risk för att Bolagets nuvarande tillstånd i framtiden inte 
kommer att kunna förnyas på samma villkor som tidigare. Det finns också 
en risk för att sådana tillstånd skulle kunna komma att dras in eller 
begränsas. Ändringar i lagstiftning, försäkringssystem eller tillstånds
regler, upptäckt av problem med en produkt eller hos tillverkaren kan 
därmed komma att inverka negativt på SciBase verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Nya metoder
Betydande resurser satsas idag på att finna nya metoder inom cancer
diagnostik och det kan komma nya metoder som kan konkurrera med 
Bolag ets metod för diagnos av malignt melanom. Detta skulle kunna 
påverka SciBases verksamhet, resultat och finans iella ställning negativt.

Konkurrens
Det finns konkurrenter inom Bolagets verksamhet för diagnos av malignt 
melanom och det finns en risk att det kan starta nya bolag med större 
kapital och kompetens än SciBase. Hårdare konkurrens kan bidra till lägre 
priser och därmed försämrade marginaler för SciBase. Detta skulle kunna 
påverka SciBase verksamhet, resultat och finans iella  ställning negativt.

Valutarisker relaterade till transaktions-  
och omräkningsexponering
Valutarisk föreligger genom att valutakursförändringar påverkar 
 Bolagets resultat och eget kapital. Valutaexponering förekommer i 
samband med betalningsflöden i annan valuta än Bolagets funktionella 
valuta, det vill säga svenska SEK (transaktionsexponering) och vid 
omräkning av utländska dotterbolags balans och resultat räkningar. 
Koncernens valutaexponering avser för närvarande primärt EUR men 
kommer i framtiden även avse USD. Negativa kursfluktuationer i EUR och 
USD skulle därför kunna få effekt på Bolagets intjäningsförmåga, resultat 
och finansiella ställning.

Kreditrisk
När SciBase säljer sina produkter till sina kunder finns det en risk för ute
bliven betalning. Sådana kreditrisker kan komma att leda till negativ 
inverkan på  Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk avser risken för att SciBase på grund av brist på likvida 
medel inte kan fullgöra sina ekonomiska åtaganden eller får minskad 
möjlighet att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. SciBase likvidi
tet påverkas bland annat av betalningsvillkor i krediter till kunder och 
krediter från leverantörer. Det kan inte uteslutas att Bolaget som en följd 
av idag okända händelser kan komma att få brist på likvida medel, vilket i 
sin tur skulle kunna komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

RISKFAKTORER
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Risker förenade med framtida vinstgenereringsförmåga 
Sedan verksamheten startade har Bolaget redovisat förlust. SciBases 
framtida tillväxt och löns amhet är bland annat beroende av att använd
arna av Bolagets metod erhåller ersättning från nationella eller privata 
försäkringssystem samt att metoden införs i nationella kliniska riktlinjer 
för diagnos och uppföljning av malignt melanom. Det finns en risk att 
Bolagets metod inte i tillräckligt stor utsträckning inkluderas i nationella 
eller privata ersättningssystem och nation ella kliniska riktlinjer för att 
Bolaget ska nå en framtida lönsamhet.
 Bolaget har vidare ett pågående projekt med syfte att minska 
 tillverkningskostnaderna för förbrukningsvaran i Bolagets produkt, 
elektroden, genom att stegvis automatisera tillverkningsprocessen 
avseende densamma. Det finns emellertid en risk att projektet inte kan 
slutföras med ett för Bolaget gynnsamt utfall, vilket skulle kunna ha 
negativ inverkan på SciBases långsiktiga lönsamhet.

Risker förenade med framtida kapitalbehov
Även om emissionen i Erbjudandet kommer att stärka SciBases finans iella 
ställning betydande kan det inte uteslutas att det i framtiden kommer att 
uppstå behov av ytterligare finansiering av Bolaget.  Tillgången till ytter
ligare finansering påverkas av ett flertal faktorer såsom marknadsvillkor, 
den generella tillgången på krediter samt  SciBases kreditvärdighet och 
kreditkapacitet. Även störningar och osäkerhet på  kredit och kapital
marknaderna kan begränsa tillgången till ytterligare kapital. Det finns 
också en risk att Bolaget framgent kommer att ha tillräckliga intäkter eller 
positivt kassaflöde för att upprätthålla verksamheten. Om Bolaget inte 
får tillgång till finansiering på för  SciBase  acceptabla villkor kan det få en 
väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finans iella ställning 
och resultat.

Skatterisk
SciBases verksamhet bedrivs i flera länder och såvitt styrelsen känner till 
sker detta i enlighet med gällande skattelagstiftning för såväl den verk
samhet som bedrivs i Sverige som den som bedrivs utomlands. Det finns 
dock en risk att Bolagets tolkning av dessa skatteregler är felaktig eller 
att lagstiftningen förändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom 
svenska och utländska skattemyndigheters beslut kan därför Bolagets 
tidigare eller nuvarande skattesituation komma att förändras, vilket kan 
komma att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.
 Bolaget och SciBase AB har ackumulerade skattemässiga förluster 
(underskott) från tidigare beskattningsår. Koncernens möjlighet att 
använda sådana underskott kan begränsas, helt eller delvis, vid ägarför
ändringar som innebär att det bestämmande inflytandet över SciBase 
förändras. Det finns en risk att Skatteverket omprövar föregående års 
deklarationer med följden att skattemässiga underskotten reduceras.  
En sådan omprövning kan meddelas inom sex år från utgången av det 
kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Möjligheterna att använda 
underskotten kan även påverkas av ändrad lagstiftning eller rättspraxis.
 Koncernen har inte redovisat någon uppskjuten skattefordran med 
anledning av underskotten. Det bör dock noteras att Koncernen kan 
hamna i en skattebetalande position tidigare än beräknat om  möjligheten 
att använda underskotten begränsas.

Risker hänförliga till  
Erbjudandet och aktierna
Aktierelaterade risker
Aktieägande är alltid förknippat med risk och risktagande. Eftersom en 
investering i aktier kan sjunka i värde finns en risk att investerare inte 
kommer att få tillbaka det investerade kapitalet. Såväl aktiemarknadens 
generella utveckling som s pecifika bolags aktiekurs är beroende av ett 
flertal faktorer som inkluderar bland annat utvecklingen av Bolagets 
verksamhet och produktportfölj, förändringar i Bolagets resultat och 
finansiella ställning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om 
framtida vinster och utdelning samt utbud och efterfrågan på Bolagets 
aktier. SciBases aktiekurs kan även påverkas av faktorer som ligger helt 
utanför  Bolagets kontroll, exempelvis konkurr enters aktiviteter och 
ställning på marknaden.
 Begränsad likviditet i SciBase aktier kan vidare medföra ökade 
 aktiekursfluktuationer. Aktiernas begränsade likviditet kan resultera  
i svårigheter för enskilda aktieägare att avyttra större aktieposter.  
Det finns en risk att SciBases aktier inte alltid kan säljas till ett för 
 innehavaren godtagbart pris. Det finns en risk för att den framtida 
 kurs utvecklingen för SciBaseaktien inte är gynnsam.

Risker förenade med att Erbjudandet inte är garanterat  
och att teckningsåtaganden inte är säkerställda
Erbjudandet om cirka 85 miljoner SEK är inte garanterat. Bolagets tre 
största aktieägare, SEB Venture Capital, SEB Pensionsstiftelse och 
 Fouriertransform Aktiebolag (”Huvudägarna”), som tillsammans har  
en ägarandel om cirka 53,4 procent av Bolagets aktier och röster, har 
genom teckningsförbindelser tillsammans åtagit sig att teckna Nya 
Aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om cirka 16 miljoner SEK mot
svarande 18,8 procent av Erbjudandet. Därutöver har ett konsortium av 
svenska och utländska investerare genom avtal ingångna med Pareto 
Securities i oktober 2017 åtagit sig att teckna Nya Aktier i Erbjudandet 
upp till ett värde motsvarande 59 miljoner SEK. Detta innebär att Erbju
dandet täcks av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 75 
miljoner SEK, motsvarande cirka 88,2 procent av det fulla Erbjudandet.
 Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda 
genom bankgaranti, pant eller på annat sätt. Det finns därmed en risk att 
Erbjudandet inte fulltecknas samt att Huvudägarna eller emissionsgaranter 
inte infriar sina teckningsförbindelser och följaktligen att den del av 
emissionslikviden som täcks av dessa åtaganden inte inflyter till  Bolaget, 
vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Ägare med betydande inflytande
Huvudägarna ägde per den 30 september 2017 tillsammans cirka 53,4 
procent av Bolagets aktier. Dessa tre ägare kan komma att, med stöd  
av sina röster, utöva ett betydande inflytande över samtliga frågor som 
rör Bolaget. Detta kan gynna Bolaget men också vara till nackdel för 
aktie ägare som har andra intressen än Huvudägarna. Bolagets större 
aktie ägare kan komma att avyttra sina aktieinnehav, vilket kan leda till 
kursfall och/eller att Bolaget får andra större ägare.

Handel i Teckningsrätter och BTA
Teckningsrätter kommer handlas på Nasdaq First North under perioden 
27 november till omkring den 7 december 2017 och BTA kommer att 
handlas under perioden 27 november till omkring den 21 december 
2017. Det finns en risk för att det inte kommer att utvecklas en aktiv 
 handel i Teckningsrätter eller BTA, att tillräcklig likviditet kommer att 
finnas eller att Teckningsrätterna inte kan avyttras. Om en aktiv handel 
utvecklas kommer kursen på Teckningsrätter och BTA bland annat att 
bero på kursutvecklingen för SciBases aktier och priset på Tecknings
rätter och BTA kan fluktuera samt bli föremål för större volatilitet än 
Bolagets aktier. Priset på Bolagets aktier kan falla under tecknings kursen 
i Erbjudandet till följd av orsaker hänförliga till SciBase såväl som till en 
allmän nedgång på aktiemarknaden. 

Utspädning i samband med Erbjudandet samt risker med framtida 
emissioner av värdepapper
Aktieägare som av någon anledning inte kan eller som väljer att inte 
utnyttja sina Teckningsrätter för teckning av nya aktier i Bolaget  kommer 
att få en minskad andel av SciBases aktiekapital, respektive röstandel, till 
följd av att det totala antalet aktier och röster i Bolaget kommer att öka 
vid tilldelning av nya aktier i Erbjudandet. Bolaget kan vidare i framtiden 
komma att besluta om emissioner av aktier eller andra värdepapper  
för att anskaffa kapital, särskilt mot bakgrund av att Bolaget alltjämt 
befinner sig i utvecklings och kommersialiseringsfas. Alla sådana 
erbjudanden kan minska det proportionella ägandet och röstandelen för 
aktieägare som inte deltar i sådan emission. Detsamma gäller om en 
emission riktas till andra än aktieägare. Minskningar i det proportionella 
ägandet påverkar även vinst per aktie i Bolaget och nyemissioner kan ha 
negativ inverkan på aktiernas marknadspris.

Framtida försäljning av större aktieposter 
Betydande försäljningar av aktier som görs av större aktieägare, liksom 
en allmän marknadsförväntan om att ytterligare försäljning kommer att 
genomföras, kan påverka kursen för SciBases aktie negativt. 

Framtida utdelning
Bolagets förmåga att i framtiden lämna vinstutdelning och storleken  
på sådan utdelning är beroende av Bolagets framtida resultat, framtida 
ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov och andra faktorer. Villkoren 
i eventuella framtida kreditavtal kan också förhindra att utdelning sker. 
Historiskt har ingen utdelning utbetalats och förslag om utdelning till 
aktieägarna kommer att lämnas först då långsiktig lönsamhet har 
 uppnåtts.

RISKFAKTORER
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Inbjudan till förvärv av aktier i SciBase
Med anledning av Bolagets nyligen offentliggjorda uppdaterade tillväxtstrategi och utökade kapitalbehov, beslutade  
extra bolagsstämman den 15 november 2017 att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt 
för SciBases aktieägare (”Erbjudandet”). Emissionsbeslutet innebär att SciBases aktiekapital genom Erbjudandet kan 
komma att ökas med högst 35 032 724,80 SEK genom utgivande av högst 9 468 304 Nya Aktier. 

Aktieägare i SciBase inbjuds härmed att teckna Nya Aktier i Bolaget i enlighet med villkoren beskrivna i Prospektet. 
Aktieägarna ska ha företrädesrätt att teckna Nya Aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämnings dagen, 
som har fastställts till den 22 november 2017. För varje befintlig aktie som aktieägare då innehar erhålls  
en (1) Teckningsrätt som berättigar till teckning av Nya Aktier (primär företrädesrätt). För det fall samtliga  
Nya Aktier ej tecknas med primär företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär före
trädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska Aktierna 
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lott
ning. Vid försäljning av Teckningsrätter övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten  
till den nya innehavaren av Teckningsrätten.

Sju (7) Teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna åtta (8) Nya Aktier. Teckningskursen i Erbjudandet har fast
ställts till 9,0 SEK per aktie. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 27 november 2017 till och med  
den 11 december 2017, eller senare datum som beslutas av styrelsen. Nya Aktier medför samma rätt som de befintliga 
aktierna i Bolaget. För ytterligare information, se avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Vid full teckning av Nya Aktier i Erbjudandet kommer Bolaget tillföras en total emissionslikvid om cirka 85 miljoner  
SEK före avdrag för transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 10 miljoner SEK varav 
cirka 4 miljoner SEK utgörs av ersättningar till emissionsgaranter. Under antagande om full teckning förväntas 
 Erbjudandet därmed inbringa en nettolikvid om cirka 75 miljoner SEK.   

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kan komma att få sin ägar och röstandel utspädd med upp till cirka 53,3 
procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera för utspädningseffekten genom att sälja sina Teckningsrätter. 
Utspädningseffekten beräknas som antalet Nya Aktier i Erbjudandet dividerat med antalet aktier i Bolaget efter 
 Erbjudandet, förutsatt full teckning. Teckningsrätter som ej utnyttjats vid teckningsperiodens utgång förfaller och 
förlorar därmed sitt värde. Aktieägare som ej avser delta i Erbjudandet måste således sälja sina Teckningsrätter senast 
den 7 december 2017 för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. För ytterligare information, se avsnittet 
”Villkor och anvisningar”.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden 
Bolagets tre största aktieägare, SEB Venture Capital, SEB Pensionsstiftelse och Fouriertransform Aktiebolag 
 (”Huvud ägarna”) som tillsammans representerar cirka 53,4 procent av kapital och röster i Bolaget, har genom 
tecknings förbindelser åtagit sig att teckna aktier för totalt 16 miljoner SEK, motsvarande 18,8 procent av Erbjudandet 
vid full teckning. Huvudägarna har förbundit sig att inte utnyttja eller avyttra de resterande teckningsrätter som de 
kommer att tilldelas i samband med Erbjudandet. Därtill har medlemmar i styrelse och ledning åtagit sig att teckna 
aktier för totalt cirka 0,6 miljoner SEK, eller 0,8 procent av Erbjudandet vid full teckning. Vidare så har ett konsortium 
av svenska och utländska investerare genom avtal ingångna med Pareto Securities i oktober 2017 åtagit sig att teckna  
Nya Aktier i Erbjudandet upp till ett värde motsvarande 59 miljoner SEK, motsvarande cirka 69,4 procent av Erbjudandet 
vid full teckning. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår totalt till 75 miljoner SEK, vilket innebär att 
Erbjudandet till cirka 88,2 procent är täckt genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varken tecknings
förbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, pant eller på annat sätt.

För mer information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden, se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information” - ”Teckningsförbindelser och garantiåtaganden”.

Härmed inbjuds aktieägarna att med företrädesrätt teckna Nya Aktier i SciBase i enlighet med villkoren i Prospektet.

Stockholm, den 20 november 2017
SciBase Holding AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCIBASE
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Bakgrund och motiv
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för hud
cancerdetektion och undersökning av hudsjukdomar. Bolagets huvudprodukt, Nevisense, har utvecklats för läkare  
och sjuksköterskor i syfte att underlätta vid detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Sedan 
SciBase grundades 1998 har totalt över 600 miljoner SEK investerats i verksamheten och teknologin, vilket  
har resulterat i en tekniskt avancerad produkt redo för accelererad kommersialisering. Teknologin är patenterad  
och har validerats i en rad olika kliniska studier med goda resultat. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU  
(CEmärkning), Australien (TGAgodkännande) samt sedan juni 2017 även i USA (PMAgodkännande).

Arbetet för att erhålla ett PMAgodkännande påbörjades under 2008 och har varit ett viktigt och mycket resurs
krävande arbete för Bolaget. I och med den amerikanska läkemedelsmyndighetens (US Food and Drug Administration) 
godkännande av Bolagets PMAansökan kan SciBase nu  marknadsföra och sälja Nevisense på den amerikanska mark
naden. Bolagets styrelse och ledning har utvecklat en  uppdaterad affärsstrategi som omfattar SciBases  lansering  
på den amerikanska marknaden, fortsatt tillväxt på nyckelmarknaden Tyskland, utveckling av den nuvarande  
produktplattformen för användning inom ytterligare kliniska applikationer samt framtida utveckling av nya produkter 
med användning av så kallad ”ASICteknologi” (se nedan för vidare beskrivning).

Den amerikanska marknaden är, enligt Bolagets bedömning, den största och mest lönsamma marknaden för medicin
teknikprodukter och utgör en stor kommersiell möjlighet vid en framgångsrik lansering av Nevisense. USA anses där
med vara ett naturligt nästa steg för SciBase. I tillägg till lanseringen i USA syftar den uppdaterade affärsstrategin  
till att bredda användningsområdet för Nevisense, från att vara ett rent melanomdetektionsverktyg till att bli en unik 
plattformsprodukt som dermatologer och allmänläkare kan använda för att upptäcka och undersöka flera hudsjuk
domar. Bland dessa kommer SciBase främst att fokusera på indikationerna ickemelanom hudcancer och atopisk 
 dermatit, vilka båda omfattar betydligt större patientgrupper än malignt melanom. SciBase slutförde nyligen framgångs
rikt ett treårigt utvecklingsprojekt med Kungliga Tekniska Högskolan i  Stockholm avsett att minska mätelektroniken i 
Nevisense genom en applikationsspecifik integrerad krets (ASIC). ASIC möjliggör framtida utveckling av en betydligt 
mindre, billigare och enklare produkt, vilket i sin tur kan komma att göra det lättare att nå ut till nya kundgrupper. 

Realiseringen av Bolagets uppdaterade affärsstrategi kommer över tid att innebära ett ökat kapitalbehov. SciBases 
styrelse och ledning har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för SciBases aktieägare om upp till 
cirka 85 miljoner SEK för att tillgodose det kapitalbehovet. Erbjudandet är till 75 miljoner SEK täckt av tecknings
förbindelser och garantiåtaganden (varav 16 miljoner SEK utgörs av teckningsförbindelser och 59 miljoner SEK utgörs 
av garantiåtaganden). Dessa åtaganden är ej säkerställda genom bankgaranti, pant eller på annat sätt.

Under antagande om att Erbjudandet blir fulltecknat kommer Bolaget tillföras en total emissionslikvid om cirka  
85 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka tio miljoner SEK. Följaktligen 
förväntas Erbjudandet inbringa en nettolikvid om cirka 75 miljoner SEK under antagande om full teckning i Erbjudandet.  

Bolaget avser använda nettolikviden om cirka 75 miljoner kronor enligt nedan. De första fyra punkterna är högst prio
riterade men utan inbördes prioritetsordning, medan den femte punkten är nedprioriterad. 

• 50–60 procent för finansiering av lansering och marknadsföring av Nevisense i USA.
• 15–20 procent för att utveckla och marknadsföra nya användningsområden för Nevisense. 
• 15–20 procent för utveckling av nästa generation produkter baserade på ASICplattformen. 
• 0–5 procent för allmänna företagsändamål.
• 0–15 procent för att accelerera lanseringen av Nevisense i USA samt för att finansiera  

potentiella förvärv. 

Per utgången av tredje kvartalet 2017 uppgick Bolagets kassa till cirka 51 miljoner SEK. Bolaget uppskattar att rörelse
kapitalbehovet från utgången av tredje kvartalet 2017 till och med tolv månader efter datumet för Prospektet uppgår 
till cirka 45 miljoner SEK givet nuvarande affärsplan (vilket innefattar den uppdaterade affärsstrategin). Bolagets 
nuvarande kassa bedöms därför vara tillräcklig för att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv
månadersperioden. Styrelsens bedömning är vidare att nuvarande kassa tillsammans med nettolikviden från Erbjudandet, 
under antagande om full teckning, är tillräcklig för att realisera Bolagets nuvarande affärsplan (vilken innefattar den 
uppdaterade affärsstrategin) fram till 2021.

För ytterligare information hänvisas till Prospektet i dess helhet, vilket har upprättats av styrelsen för med anledning 
av föreliggande företrädesemission. Styrelsen för SciBase är ansvarig för innehållet i Prospektet. Styrelsen för SciBase 
försäkrar härmed att den vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, 
såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle 
kunna påverka dess innebörd.

Stockholm, den 20 november 2017
SciBase Holding AB (publ)

Styrelsen

BAKGRUND OCH MOTIV



VD har ordet
Tre år av ökande försäljning och med 150 kliniker som kunder i den 
tyska marknaden har givit oss en god förståelse för hur vi ska 
 hantera de utmaningar som det innebär att lansera ett nytt verktyg 
för detektion av melanom. 
 Efter att vi i juni fick det efterlängtade beskedet, FDAgodkännan
det av vår PMAansökan, är det nu dags att ta nästa steg och börja 
marknadsföra och sälja Nevisense på den amerikanska marknaden. 
PMAgodkännandet är förstås en viktig milstolpe i Bolagets historia 
men också en stor prestation då ansöknings processen är världens 
mest komplexa tillstånds process. Vi på  SciBase är oerhört stolta 
över denna bedrift och det faktum att vi nu ingår i en exklusiv skara 
bestående av en handfull svenska bolag som mottagit godkännandet. 
 I stort har vi följt vår plan fram tills idag och mycket har åstad
kommits. PMAgodkännandet innebär också att vi kan ta ett viktigt 
steg framåt med nyckeldelarna i vår uppdaterade affärsstrategi. 
Blickar vi framåt kommer vi lägga större fokus på tillväxt och för att 
uppnå detta har vi arbetat fram en fyrdelad affärsstrategi:
1. Lansering och marknadsföring av Nevisense i USA 
2. Fortsatt fokus på Tyskland med en breddning av målgruppen
3. Utveckling av nya kliniska applikationer inom ickemelanom 

hudcancer och atopisk dermatit
4. Som ett framtida steg; miniatyrisera och förenkla Nevisense 

genom att använda ett applikationspecifikt chip (s.k. ASIC)

Den amerikanska marknaden är världens största och innebär en 
stor potential för Nevisense och SciBase. Samtidigt är det också  
en utmanande marknad där det tar tid att bli vårdstandard. Vi avser 
använda ett stegvist tillvägagångssätt där vi kommer börja med 
att inrikta oss på nordöstra USA, med fokus på New York 
 Metropolitan Area /TriState Area. 
 Det finns flera orsaker till att vi har valt att börja etableringen 
inom just detta geografiska område. Först och främst är det USAs 
mest folkrika region. Vidare har regionen en hög incidens av 
malignt melanom. Det finns också stor acceptans för ”selfpay”, 
d.v.s. direktbetalning till dermatologer utanför det normala 
 försäkringsbaserade kostnadsersättningssystemet. Sist men inte 
minst har vi två välkända Key Opinion Leaders (KOLs)  baserade i 
regionen. 
 SciBase kommer parallellt att skapa medvetenhet om Nevisense 
och vidareutveckla det befintliga nätverket av KOLs vilka kommer 
att bidra med att sprida kunskap och erfarenhet om elektrisk 
impedansspektroskopi (EIS) och Nevisense i USA. Allt eftersom 
Nevisense får fäste och når kommersiell framgång kommer vi att 
närma oss utvalda lokala och regionala försäkringsbolag och söka 
lokal ersättning för EIStestning. För att uppnå en mer generell 
spridning i USA krävs allmän ersättning för test med Nevisense 
från försäkringsbolag. Denna process är både tid och resurs
krävande och kommer därför att selektivt påbörjas så snart det  
är praktiskt möjligt.
 Efter uppnådd kommersiell framgång i den nordöstra regionen, 
tror vi att ytterligare expansion på medellång sikt kan uppnås 
genom en landsomfattande distributionspartner som kan påskynda 
försäljningstillväxten, och därmed skapa möjlighet för en bredare 
spridning på den amerikanska marknaden. 
 Parallellt med lanseringen på amerikanska marknaden kommer 
vi även att fortsätta våra insatser på den tyska marknaden. De 
senaste tre åren har vi framgångsrikt byggt upp en användarbas 
bestående av 150 privata dermatologkliniker som erbjuder 
 Nevisense till sina patienter. 

 Med de nyligen lanserade uppgraderingarna och förbättringarna 
av Nevisense ser vi en möjlighet att flytta fram våra positioner  
och bredda Bolagets försäljningsfokus och gå från ”earlyadopter”
klinikerna till ”vanliga” privata dermatologer. Dessutom har vi nu 
färdigställt integrationen av Nevisense och DermoScans produkt 
DermoGenius Ultra. DermoScan blir därmed det första digitala 
 dermoskopiföretaget att inkludera EIS som standardparameter. 
DermoGenius Ultra används idag på fler än 400 kliniker i Tyskland 
och vi kommer nu ha möjlighet att bearbeta dessa kliniker med en 
integrerad produkt. 
 Vi har nyligen lanserat en forskningsinriktad mjukvara och 
 elektrod och ser möjlighet i att bredda vårt produkterbjudande 
genom utveckling av nya kliniska applikationer och indikationer. 
Detta innebär att EIS inte enbart kommer att vara användbart vid 
detektering av malignt melanom utan potentiellt även vid under
sökning av andra hudsjukdomar såsom ickemelanom hudcancer 
och atopisk dermatit. Patientgrupperna för dessa sjukdomar är 
betydligt större än för malignt melanom och Nevisenses användar
värde för dermatologer kan därför öka avsevärt. Detta innebär ett 
skifte i hur vi ser på Nevisense, som går från en renodlad produkt 
för melanomdetektion till att bli mer av en integrerad plattform 
som stödjer ett flertal kliniska applikationer. 
 Under tre års tid har vi tillsammans med KTH i Stockholm bedrivit 
ett spännande projekt för att miniatyrisera mätelektroniken i 
Nevisense. Projektet har resulterat i att vi lyckats utveckla en 
 applikationsspecifik integrerad krets (ASIC) som endast är 5 mm  
x 5 mm stor. Detta gör det möjligt att minska både storleken och 
produktionskostnaden av Nevisense betydligt. 
 Detta kommer att vara grunden till en helt ny generation av 
Nevisense som både är mindre, enklare och billigare, vilket i sin  
tur innebär att målgruppen kan utökas till allmänläkare och vård
centraler samt potentiellt användas som bas för ett enklare 
 screeningverktyg och ytterligare breddad användning.
 Vi har åstadkommit mycket under de senaste två åren och  
med vår uppdaterade och mer tillväxtfokuserade affärsstrategi, 
som vi utvecklat i nära samarbete med styrelsen, har vi en bra 
grund för Bolagets framtid. Vi känner stor tillförsikt till att våra 
nuvarande produkter och nya tillväxtstrategi har stor potential och 
att både den amerikanska marknaden och de nya applikationerna 
kommer att bidra till en snabb tillväxt och generera framtida värde 
för våra aktieägare.

Simon Grant, VD
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Villkor och anvisningar
Erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 9 468 304 Nya Aktier eller cirka  
85 miljoner SEK. Vid full teckning i Erbjudandet kommer antalet 
aktier i Bolaget att öka från 8 284 768 till 17 753 072 aktier.  
Emissionen är garanterad upp till 75 miljoner SEK genom emis
sionsgarantier samt teckningsförbindelser. Bolagets tre största 
aktieägare SEB Venture Capital, SEB Pensionsstiftelsen och 
 Fouriertransform Aktiebolag har tillsammans åtagit sig att teckna 
Nya Aktier i Erbjudandet till ett värde motsvarande 16 miljoner 
SEK. Utöver dessa teckningsförbindeler har ett konsortium av 
svenska och utländska investerare genom avtal ingångna med 
Pareto Securities i oktober 2017 åtagit sig att teckna Nya Aktier 
för resterande 59 miljoner SEK upp till 75 miljoner SEK. Detta innebär 
att Erbjudandet är täckt av teckningsförbindelser och garanti
åtaganden till cirka 88,2 procent. Varken teckningsförbind elser 
eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, pant 
eller på annat sätt. 

Företrädesrätt och teckningsrätter
De som på avstämningsdagen den 22 november 2017 är registr
erade som aktieägare i den av Euroclear för SciBases räkning 
förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya stamaktier i 
Erbjudandet. Sådana aktieägare i SciBase erhåller en (1) teck
ningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd stamaktie.  
Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) Nya 
Aktier. Endast ett helt antal aktier kan tecknas. Befintliga aktie
ägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kan komma att få sin 
ägarandel utspädd med upp till cirka 53,3 procent efter fullteck
nad nyemission. Dessa har dock möjlighet att kompensera sig för 
utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningskurs
De Nya Aktierna i SciBase emitteras till en teckningskurs om  
9,0 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som har 
rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är den 22 november 
2017. Sista dag för handel med aktier i SciBase inklusive rätt till 
deltagande i Erbjudandet var den 20 november 2017. Aktierna i 
SciBase handlas exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet från 
och med den 21 november 2017.

Teckningsperiod
Teckning av Nya Aktier ska ske under tiden från och med den  
27 november 2017 till och med den 11 december 2017. Styrelsen 
för SciBase förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden, 
vilket i förekommande fall kommer att meddelas genom press
meddelande på Bolagets hemsida, så snart som möjligt efter att 
sådant beslut har fattats.

Direktregistrerade aktieägare
Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalnings
avi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för 
aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av 
Euroclear för SciBase räkning förda aktieboken. Av emissions
redovisningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter 
och det hela antal Nya Aktier som kan tecknas med stöd av dessa. 
VPavi avseende registrering av teckningsrätter på VPkonto 
kommer inte att skickas ut. De som är upptagna i den i anslutning 
till aktieboken förda särskilda förteckning över panthavare och 
förmyndare erhåller inte någon emissionsredovisning utan 
 meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller 
annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning  
av och betalning för Nya Aktier ska istället ske till respektive 
 förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive 
 förvaltare.

Aktieägare i vissa obehöriga  
jurisdiktioner
Tilldelning av Teckningsrätter och tilldelning av Nya Aktier vid 
utnyttjande av Teckningsrätter till personer som är bosatta i andra 
länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i 
sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa eventuella 
undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregist
rerade på VPkonton med registrerade adresser i Australien, 
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, 
USA, eller någon annan jurisdiktion i vilken det inte vore tillåtet att 
erbjuda Teckningsrätter eller Nya Aktier, inte att erhålla några 
Teckningsrätter eller tillåtas teckna Nya Aktier. I andra länder än 
Sverige som också är medlemmar av EES och som har implemen
terat Prospektdirektivet kan ett erbjudande av värdepapper 
endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt 
varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för imple
mentering av Prospektdirektivet). De teckningsrätter som annars 
skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och 
försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer därefter 
att utbetalas till berörda aktieägare till det avkastningskonto som 
är kopplat till VPkontot. Belopp understigande 100 SEK kommer 
inte att utbetalas.

Handel med teckningsrätter
Handel med Teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North under 
perioden från och med den 27 november 2017 till och med den  
7 december 2017 under beteckningen (tickern) ”SCIB TR”. Vid för
säljning av teckningsrätter övergår såväl den primära som den 
subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av Tecknings
rätter. ISINkoden för tecknings rätterna är SE0010598375.

Teckning av nya aktier med stöd  
av teckningsrätter
Teckning av Nya Aktier med stöd av Teckningsrätter ska ske under 
perioden från och med den 27 november 2017 till och med den  
11 december 2017. Efter teckningsperiodens utgång förfaller 
 outnyttjade Teckningsrätter och förlorar därmed sitt värde. 
 Outnyttjade Teckningsrätter kommer därefter utan särskild 
 avisering från Euroclear att avregistreras från respektive aktie
ägares VPkonto. För att inte förlora värdet på Teckningsrätterna 
måste innehavaren antingen: 

I. utnyttja Teckningsrätterna för att teckna Nya Aktier senast 
den 11 december 2017, eller enligt instruktioner från inne
havarens förvaltare, eller

II. sälja de Teckningsrätter som inte ska utnyttjas senast den  
7 december 2017.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
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Direktregistrerade aktieägares 
 teckning
Direktregistrerade aktieägares teckning av Nya Aktier med stöd 
av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning vilken 
ska vara Pareto Securities tillhanda senast den 11 december 2017 
klockan 17.00 (CET), genom ett av följande alternativ:

A. EMISSIONSREDOVISNING – FÖRTRYCKT INBETALNINGS-
AVI FRÅN EUROCLEAR
Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga erhållna 
teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear ska 
utnyttjas. Inga tillägg eller ändringar får göras på avin eller i belopp 
att betala.

B. SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL (I) – TECKNING MED 
STÖD AV TECKNINGSRÄTTER
I de fall Teckningsrätter har förvärvats eller avyttrats eller av 
annan anledning ett annat antal Teckningsrätter än det som fram
går av emissionsredovisningen från Euroclear utnyttjas för teck
ning, ska anmälningssedel (I) – Teckning med stöd av tecknings
rätter användas som underlag för teckning genom betalning. 
Anmälningssedel (I) kan erhållas från Pareto Securities per tele
fon +46 8 402 51 40 eller dess webbplats www.paretosec.com, 
eller från SciBases webbplats www.scibase.com. 
 Ifylld anmälningssedel samt teckningslikvid ska vara Pareto 
Securities tillhanda på nedanstående adress, fax eller epost 
senast den 11 december klockan 17.00 (CET).

Pareto Securities AB 
Issuer Service/SciBase 
Box 7415 
103 91 Stockholm 
Besöksadress: Berzelii Park 9, Stockholm 
Telefon: +46 8 402 51 40 
Fax: +46 8 402 51 41 
Epost: issueservice.se@paretosec.com  
(inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före 
sista teckningsdag. Observera att anmälan är bindande och inga 
ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälnings
sedeln. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, lik
som anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets 
och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende. 
Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det 
fall flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare kom
mer endast den senast inkomna anmälningssedeln att beaktas.
 Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller 
betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att 
 lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att åter
betalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

Direktregistrerade aktieägare  
bosatta utanför Sverige 
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt  
att teckna Nya Aktier i Erbjudandet kan vända sig till Pareto 
 Securities på telefonnummer +46 8 402 51 40 eller epost  
issueservice.se@paretosec.com för information om teckning och 
betalning. Observera att Erbjudandet enligt Prospektet inte riktar 
sig till personer som är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, eller någon 
annan jurisdiktion där deltagande förutsätter ytterligare  
Prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av 
svensk rätt.

Förvaltarregistrerade aktieägares 
teckning
Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna Nya Aktier 
med stöd av Teckningsrätter måste anmäla sig för teckning i enlig
het med instruktion från sin eller sina förvaltare.

Betalda Tecknade Aktier (BTA)
Efter erlagd betalning och teckning kommer Euroclear att sända ut 
en VPavi som bekräftelse på att BTA bokats in på tecknarens VP
konto. De nytecknade aktierna kommer att bokföras som  
BTA på VPkontot till dess att de Nya Aktierna har registrerats hos 
Bolagsverket. Nya Aktier som tecknats med stöd av Tecknings
rätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den  
27 december 2017. Därefter kommer BTA bokas om till stamaktier. 
Leverans av de Nya Aktierna väntas ske omkring den 2 januari 
2018. Någon VPavi utsänds inte i samband med denna  
ombokning.

Handel i BTA 
Handel med BTA beräknas ske på Nasdaq First North under 
 perioden från och med den 27 november 2017 till och med den  
21 december 2017 under beteckningen (tickern) ”SCIB BTA”. ISIN
koden för BTA är SE0010598383.

Teckning av nya stamaktier utan stöd 
av teckningsrätter
Teckning av Nya Aktierna kan även ske utan stöd av Tecknings
rätter dvs. teckning utan företrädesrätt. Teckning utan företrädes
rätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med före
trädesrätt, det vill säga från och med den 27 november 2017 till 
och med den 11 december 2017 klockan 17.00 (CET). 

Direktregistrerade aktieägare
Intresseanmälan om att teckna Nya Aktier utan företrädesrätt ska 
göras på anmälningssedel (II) – ”Anmälningssedel för att teckna 
aktier utan teckningsrätter”. Sådan anmälningssedel kan erhållas 
från Pareto Securities per telefon +46 8 402 51 40 eller dess 
webbplats www.paretosec.com, eller från SciBase webbplats 
www.scibase.com. Ifylld anmälningssedel ska vara Pareto 
 Securities tillhanda på nedanstående adress, fax eller epost 
senast 11 december 2017 klockan 17.00 (CET).

Pareto Securities AB 
Issuer Service/SciBase 
Box 7415 
103 91 Stockholm 
Besöksadress: Berzelii Park 9, Stockholm 
Telefon: +46 8 402 51 40 
Fax: +46 8 402 51 41 
Epost: issueservice.se@paretosec.com  
(inskannad anmälningssedel)

Observera att anmälan är bindande och att inga ändringar eller 
tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Ofullständig 
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel 
som inte åtföljs av erforderliga identitets och behörighetshand
lingar, komma att lämnas utan avseende eller teckning kan komma 
att bedömas ha skett för ett lägre belopp. Betald likvid som ej 
tagits i anspråk kommer i sådana fall att återbetalas. Ingen ränta 
kommer att utbetalas för sådan likvid. Vid teckning utan stöd av 
Teckningsrätter av ett belopp som överstiger motsvarande 15 000 
euro ska vidimerad idhandling bifogas. Endast en anmälnings
sedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall flera anmälnings
sedlar inkommer från samma tecknare kommer endast den senast 
inkomna anmälningssedeln att beaktas. 

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
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Förvaltarregistrerade aktieägare
Anmälan om teckning av Nya Aktier utan stöd av teckningsrätter 
ska ske till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner 
från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, 
från envar av dessa.

Tilldelning av Nya Aktier tecknade utan 
stöd av teckningsrätter
Om inte samtliga Nya Aktier tecknas med stöd av teckningsrätter 
kommer tilldelning av Nya Aktier inom ramen för Erbjudandets 
högsta belopp att ske i följande ordning: 

I. De som tecknat Nya Aktier med stöd av Teckningsrätter 
 (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller  
inte) pro rata i förhållande till antalet Nya Aktier som tecknats 
med stöd av teckningsrätter.

II. Övriga som anmält intresse av att teckna Nya Aktier utan stöd 
av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda 
intresse (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare).

III. Den som lämnat emissionsgaranti avseende teckning av  
Nya Aktier.

Fördelning mellan garant erna för teckning utan stöd av företrädes
rätt ska ske baserat på respektive garants garantiåtagande.
 Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd 
av teckningsrätter utsänds avräkningsnota till direktregistrerade 
aktieägare och övriga med VPkonto. Inget meddelande kommer 
att skickas till de som ej tilldelats nya stamaktier. De tecknade och 
tilldelade Nya Aktierna ska betalas kontant och betalningen ska 
senast vara Pareto Securities tillhanda på likviddagen enligt 
instruktioner på avräkningsnotan. Erläggs ej likvid i rätt tid kan 
aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset 
vid sådan över låtelse komma att understiga emissionskursen, kan 
den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma 
att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Förvaltarregist
rerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med 
respektive förvaltares rutiner. 

Rätt till utdelning
De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelningen som infaller närmast efter det att 
det Nya Aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts 
i den av Euroclear förda aktieboken.

Offentliggörande av utfallet  
i Erbjudandet
Snarast möjligt efter att teckningsperioden avslutats kommer 
Bolaget att offentliggöra utfallet av Erbjudandet genom ett press
meddelande på Bolagets hemsida, vilket beräknas ske omkring den 
14 december 2017.

Handel med nya aktier
SciBase aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Efter 
att Bolags verket har registrerat de nya aktierna kommer även de 
Nya Aktier som ges ut i Erbjudandet att handlas på Nasdaq First 
North. Sådan handel  beräknas inledas omkring den 2 januari 2018.

Övrig information
Pareto Securities agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut 
åt SciBase i Erbjudandet. Vänligen notera att teckning i Erbjudan
det inte leder till något kundförhållande mellan tecknaren och 
Pareto Securities.  Därmed kommer Pareto Securities. inte att 
kundkategorisera tecknaren eller genomföra en passandebedöm
ning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 
avseende denna teckning.
 För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare av Nya 
Aktier kommer SciBase att ombesörja att överskjutande belopp 
återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande 
belopp.

Beskattning
För information rörande beskattning, se avsnittet ”Vissa skatte-
frågor i Sverige”.

Beräknad tidplan
Nedanstående tidplan anger och sammanfattar vissa viktiga 
datum avseende Erbjudandet.

Sista dag för handel med aktier inklusive  
rätt att erhålla teckningsrätter 20 november 2017
Avstämningsdag för deltagande  
i Erbjudandet 22 november 2017
Teckningsperioden inleds 27 november
Handel med teckningsrätter inleds 27 november
Handel med BTA inleds 27 november
Handel med teckningsrätter avslutas 7 december
Teckningsperioden löper ut 11 december
Teckningsresultat i Erbjudandet offentliggörs 14 december
Handel med BTA avslutas 21 december
Leverans av nya aktier 2 januari 2018
Handel med nya aktier inleds 2 januari 2018

Frågor
Direktregistrerade aktieägare är välkomna att vid frågor om 
nyemissionen kontakta Pareto Securities emissionsavdelning 
mellan kl. 9 och 17 på telefon +46 8 402 51 40.
 Förvaltarregistrerade aktieägare och övriga bör i första hand 
kontakta sin eller sina förvaltare för ytterligare information om 
praktiska eller tekniska frågor om Erbjudandet. 

Oåterkallelig teckning
Bolaget äger inte rätt att avbryta Erbjudandet. Teckning av Nya 
Aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och 
tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av Nya Aktier, 
såvida inte annat följer av Prospektet eller tillämplig lag.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
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Så här gör du för att teckna aktier

1. Tilldelning av Teckningsrätter
På avstämningsdagen den 22 november 2017

2. Teckning och betalning vid teckning med företrädesrätt
Under Teckningsperioden 27 november 2017 – 11 december 2017

3. Så här nyttjas Teckningsrätterna

Direktregistrerade aktieinnehavare

1 Aktie

7 Teckningsrätter 8 Nya Aktier

1 Tecknings rätt

Teckningslikvid 72,0 SEK

De aktieinnehavare som har aktier 
på ett VPkonto hos Euroclear 
 erhåller emissionsredovisning från 
Euroclear där antalet tilldelade 
 Teckningsrätter framgår.

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisningfrån Euroclear, 
teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare.

I de fall samtliga erhållna Tecknings
rätter utnyttjas för teckning, använd 
inbetalningsavin från Euroclear  
som underlag för teckning  genom 
betalning.

Teckningslikvid ska vara Pareto 
Securities tillhanda senast den 
11 december.

Betalning i enlighet med  
instruktioner från förvaltare.

I de fall ett annat antal Tecknings rätter 
än det som framgår av emissionsredo
visningen från Euroclear nyttjas för 
teckning, ska anmälningssedel (I) för 
teckning med företrädesrätt användas 
som underlag för teckning genom 
 betalning.

Aktieägare i SciBase per 
den 22 november 2017 ...

Sju (7)  
Teckningsrätter...

… erhåller en (1) 
Teckningsrätt för varje 

 innehavd aktie.

... tillsammans med
betalning av 72,0 SEK …

... ger tecknaren
åtta (8) nya Aktier.

=

+ =

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

TIDPLAN

Handel med Teckningsrätter

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Sista dag för handel i 
 SciBaseaktien inklusive rätt 
att erhålla Teckningsrätter

Avstämningsdag  
för erhållande av 
 Teckningsrätter 

Sista dag för  
teckning av  
Nya Aktier

20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

November December

Teckningsperiod från 27 november till 11 december
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Marknadsöversikt
Informationen i detta Prospekt rörande marknadens storlek, tillväxt, övriga karaktärsdrag utgör Bolagets allmänna bedömning 
baserad både på interna och externa källor. Uppgifter och bedömningar som lämnas i detta avsnitt utgör, om inte annat anges, 
Bolagets egna bedömningar och uppskattningar. SciBase har strävat efter att använda den senaste tillgängliga informationen 
från relevanta källor. Denna information består bland annat av viss information inhämtad från tredje man. Denna information har 
återgivits exakt och – såvitt Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av 
berörd tredje man – har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 
Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering av informationen gjorts, varför riktigheten 
och fullständigheten inte kan garanteras. Läsare av detta Prospekt bör även ta hänsyn till att de framåtriktade uttalanden som anges 
i detta avsnitt inte utgör garantier för framtida utfall och faktiska händelser och omständigheter kan komma att avvika väsentligt 
från nuvarande förväntningar. Viss information i detta avsnitt har sammanställts av SciBase och är i somliga fall baserat på olika 
antaganden. På grund av detta bör läsaren beakta att marknadsstatistik som presenteras i detta Prospekt är osäker och inga garantier 
kan lämnas om dess riktighet eller fullständighet.

  1 Osterlind, A, Epidemiology on malignant melanoma in Europe, 1992;31(8):903-8.
  2 Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 Internet. Lyon, France: 

International Agency for Research on Cancer; 2013. Tillgänglig på: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx
  3 Guy GP, Machlin SR, Ekwueme DU, Yabroff KR. Prevalence and costs of skin cancer treatment in the U.S., 2002-2006 and 2007-2011. Am J Prev Med 2014; 

104(4):e69-e74. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.amepre.2014.08.036.
  4  Misstänksamma lesioner kan antingen delvis tas bort (biopsi) eller avlägsnas helt (excision). Båda metoderna är samlat omnämnda som ”excisioner” i detta Prospekt.
  5 Dermatoskop – Användningen av ett upplyst förstoringsglas för att få en tydligare bild av hudförändringen
  6 DalPozzo V, Podenzani S, Cavicchini S. A clinical contribution to guideline criteria in the excision of pigmentary lesions. G Ital Dermatol Venereol 1990;125:173-7. 
  7 Andersen WK, Silvers DN. ‘Melanoma? It can’t be melanoma’: a subset of melanomas that defies clinical recognition. JAMA 1991;266:3463-5.
  8 Argenziano et al. ”Accuracy in melanoma detection: a 10-year multicenter survey.” Journal of the American Academy of Dermatology 67, no. 1 (2012): 54-59.
  9  Carli, Paolo, Paolo Nardini, Emanuele Crocetti, Vincenzo De Giorgi, och Benvenuto Giannotti. ”Frequency and characteristics of melanomas missed at a pigmented 

lesion clinic: a registry-based study.” Melanoma research 14, no. 5 (2004): 403-407.; DalPozzo V, Podenzani S, Cavicchini S. A clinical contribution to guideline 
criteria in the excision of pigmentary lesions. G Ital Dermatol Venereol 1990;125:173-7.; Andersen WK, Silvers DN. ‘Melanoma? It can’t be melanoma’: a subset of 
melanomas that defies clinical recognition.; JAMA 1991;266:3463-5.; Argenziano et al., Dermoscopy in General Dermatology, Dermatology 2006;212:7–18. och 
Argenziano et al., Accurracy in melanoma detection: A 10-year multicenter survey, J Am Acad Dermatol. 2012 Jul;67(1):54-9. 
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Inledning
Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör en 
tredjedel av alla cancerfall. Det finns flera typer av hudcancer där 
malignt melanom är den mest dödliga formen på grund av sin 
metastaserande natur, vilket innebär att den mycket snabbt kan 
sprida sig till andra delar av kroppen. Antalet fall av maligna 
 melanom ökar stadigt över hela världen, i snitt har antalet fall, inci
densen, ökat med 3–7 procent per år de senaste 50 åren i Europa1. 
Emedan den definitiva orsaken till den ökade incidensen av mela
nom fortfarande är oklar, är den breda uppfattningen att det har 
att göra med en ökad exponering för UVstrålning. Den ökade 
periodiska exponeringen för ultraviolett strålning (troligen orsakad 
av semestrar till resmål som utgör högriskområden med avseende 
på ultraviolett strålning samt solariesolning) tros vara den viktig
aste orsaken till den ökande incidensen av melanom. 
 Då tumören hos patienter med malignt melanom snabbt kan 
avancera till det metastaserande stadiet utgör det en av de död
ligaste formerna av cancer om den inte upptäcks i tid. Varje år 
diagnostiseras omkring 232 000 personer med melanom och 24 
procent av dessa beräknas att dö till följd av sjukdomen2. Den årliga 
behandlingskostnaden för hudcancer relaterade sjukdomar upp
skattas till omkring 8,1 miljarder USD i USA. Trots att incidensen  
av malignt melanom endast utgör en bråkdel av det antalet hud

cancerfall står melanom för nästan hälften av alla hudcancerrela
terade behandlingskostnader i USA3. Förklaringen till den oproport
ionerliga fördelningen beror av den aggressiva naturen hos 
cancern som gör den mycket resurskrävande och dyr att behandla.
 Malignt melanom kan i hög grad behandlas om den upptäcks på 
ett tidigt stadium, men det är svårt att avgöra om en hudföränd
ring beror på melanom eller ej. Identifieringsmetoderna är för när
varande begränsade till visuell undersökning som vanligtvis utförs 
av allmänläkare eller dermatologer. En definitiv diagnos kräver att 
hela hudförändringen opereras bort och skickas på  histopatologisk 
undersökning4. Även med hjälp av verktyg som dermatoskop5 har 
de flesta läkare relativt låg sensitivitet (procent andel upptäckta 
melanom) när de använder visuella metoder6,7. Studier tyder dess
utom på att 86–97 procent av alla lesioner som tas bort inte är 
elakartade, d.v.s. icke cancerartade8. Trots den höga andelen exci
sioner visar studier att melanom ofta missas9. SciBase anser att det 
finns ett stort behov av förbättrad precision vid detektion av 
melanom. SciBase har som mål att förbättra undersökningen 
genom användning av Nevisense, ett instrument för att förbättra 
och underlätta detektionen av melanom jämfört med de visuella 
metoder som används idag. 
 



25
MARKNADSÖVERSIKT

Fakta om hudcancer 
Hudcancer kan indelas i två huvudgrupper; Ickemelanom och 
melanom hudcancer.
 Ickemelanom hudcancer är den vanligaste formen av hud
cancer och finns i två olika former: basalcellscancer och skiv
epitelcancer. Basalcellscancer är betydligt vanligare (omkring 
80 procent av all ickemelanom hudcancer) och är inte lika far
lig då den sällan sprider sig till andra delar av kroppen. Både 
basalcellscancer och skivepitel cancer är ovanliga innan 40 års 
ålder men risken att insjukna ökar med ökad ålder. Skivepitel
cancer uppstår vanligen i ansiktet, på huvudet eller händerna. 
Skivepitelcancer är mer benägen att sprida sig i kroppen genom 
att bilda dottertumörer och därmed är det viktigt att man 
 upptäcker cancern så tidigt som möjligt10. 
 Båda formerna av ickemelanom hudcancer är starkt asso
cierade med exponering för UVstrålning från både solen och 
solarium11.
 Melanom eller malignt melanom hudcancer innebär att 
 tumören är elakartad och är den dödligaste formen av hud

cancer. Trots att malignt melanom endast utgör omkring  
4 procent av alla registrerade hudcancerfall står malignt 
 melanom för totalt 75 procent av alla dödsfall relaterade till 
hudcancer12,13. Malignt melanom uppstår oftast i födelse
märken men kan även uppstå i slemhinnor och ögon. Malignt 
melanom bildas genom förändringar i celler som kallas 
 melanocyt som producerar hudens pigment och färg. Malignt 
melanom börjar med att friska melanocyt förändras och  
börjar växa utom kontroll för att sedan forma en cancertumör.  
Om en lesion med malignt melanom lämnas obehandlad kan 
tumören växa längre ned i hudvävnaden och risken att cancertu
mören snabbt sprider sig till andra delar av kroppen (metasta
ser) ökar varför det är viktigt att upptäcka cancern så snabbt  
som möjligt14. Förloppet och de olika stadierna av melanom 
illustreras i figuren nedan. När tumören uppnått stadie IV har 
 cancern spridit sig och metastatser finns i både lymfkörtlar och 
andra delar av kroppen. 

Olika stadier av malignt melanom Malignt melanom dödlighet (USA)

Cirka 2,2 procent av alla människor i USA kommer att bli diagnos
erade med malignt melanom under deras livstid. Antalet nya fall 
(incidensen) av malignt melanom i USA har ökat med över 300 pro
cent mellan 1975 och 201415 och förväntas nära dubbleras igen 
fram till 203016. Data över den historiska dödligheten i USA (illus
treras i diagrammet nedan) visar en ökning om 30 procent sedan 
1975. Ökningen har under de senare åren planat ut och minskar nu 
något, möjligtvis beroende på förbättrade behandlingsmetoder 
och ökad medvetenhet bland allmänheten.

 Dödligheten i malignt melanom är starkt kopplad till när och i 
 vilket stadie melanomet upptäcks, där stadie 0 (in situ melanom) 
är minst utvecklat och stadie IV är mest utvecklat17. Centralt för 
ökad överlevnadsgrad är därför att ett malignt melanom upptäcks 
tidigt18. En stor utmaning är att maligna melanom är svåra att 
 identifiera i ett tidigt stadium med nuvarande visuella metoder, 
vilket innebär att många melanom kan bli feldiagnosticerade. Den 
femåriga överlevnaden under olika stadier av melanom hudcancer 
framgår nedan.

Incidensgrad och dödlighet av malignt melanom

Malignt melanom, incidens (USA) Malignt melanom, dödlighet (USA) Överlevnadsgrad vid olika stadier 
av malignt melanom (USA)

96%
Icke melanom 

hudcancer

4%
Melanom 

hudcancer

75%
Dödsfall från 

hudcancer

 10 Healthcare Media: http://cancer.se/olika-former-av-hudcancer/ 
 11 Nätverket mot cancer: http://www.natverketmotcancer.se/om-cancer/levnadsvanor-och-cancer/solskolan/vanlig-icke-melanom-hudcancer/ 
 12 Nätverket mot cancer: http://www.natverketmotcancer.se/om-cancer/levnadsvanor-och-cancer/solskolan/vanlig-icke-melanom-hudcancer/ 
 13 Baserat på incidens- och dödlighetsdata från USA: American Cancer Society. Cancer facts and figures. 2015. http://oralcancerfoundation.org/wp-content/

uploads/2016/03/Us_Cancer_Facts.pdf
 14 Healthcare Media: http://cancer.se/olika-former-av-hudcancer/ 
 15 National Cancer Institute: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/melan.html 
 16 Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6421a6.htm?s_cid=mm6421a6_w 
 17 Balch CM, Gershenwald JE, Soong S-j, et al. Final version of 2009 AJCC melanoma staging and classification. J Clin Oncol 2009;27:6199–206.
 18 Balch CM, Gershenwald JE, Soong S-j, et al. Final version of 2009 AJCC melanoma staging and classification. J Clin Oncol 2009;27:6199–206.
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Marknaden för melanomdetektion
Översikt över melanomdetektion
För närvarande bedömer SciBase att mellan 50 och 60 miljoner 
 formella hudcancerundersökningar utförs per år runt om i världen, 
varav de allra flesta sker i SciBases målgeografier19. 
 De primära undersökningarna genomförs vanligen av allmän
läkare, som ofta skickar misstänkta fall på remiss till en dermatolog, 
eller av dermatologerna själva, beroende på hur stor tillgång det  
är på dermatologer i det aktuella geografiska området20. Under
sökningen sker oftast visuellt, alltså med blotta ögat, eller med 
 dermatoskopi, vilket innebär att man använder ett speciellt för
storingsglas försett med belysning för att få en mer detaljerad bild 
av hudförändringen. Okulärbesiktningen omfattar en utvärdering 
av hudförändringens storlek, form, färg och kanter för att upptäcka 
oregelbundenheter, som tillsammans med kliniska riskfaktorer 
utgör utvärderingsgrund. Eftersom de tecken som syns på hudytan 
orsakas indirekt av en tumör som ligger under ytan kan det emeller
tid vara mycket svårt att upptäcka ett malignt melanom, särskilt i 
tidiga stadier. Okulärbesiktningens begränsningar och skillnader  
i detektionsnoggrannhet mellan olika läkare innebär att cirka 10 
procent av alla undersökningar leder till biopsi eller att hudföränd
ringen avlägsnas på grund av misstanke om melanom21. 86–97 pro
cent av dessa biopsier visar sig senare inte vara melanom22.

Okulärbesiktningens begränsningar
En läkares precision vid okulärbesiktning av lesioner beror till stor 
del på typen av hudförändring men påverkas naturligtvis också  
av träning och erfarenhet. Att konstatera att en hudförändring är 
godartad, baserat enbart på okulärbesiktning, är ofta relativt  

lätt. Det är dock mycket vanligt att det inte räcker med den enkla 
okulära besiktningen utan att mera detaljerade undersökningar 
behövs för att ta ett beslut om huruvida excision för histologi är 
nödvändig. Studier visar stora skillnader i detektionsnoggrannhet 
 mellan olika läkare; sensitiviteten varierar från 42–93 procent23. De 
viktigaste faktorerna som påverkar sensitiviteten är erfarenhet, 
användning av dermatoskopi, specialiseringsgrad24 samt popula
tionen som undersöks. Även vid användning av dermatoskopi  
kan det hos vissa förändringar saknas tydliga synliga led trådar på 
hudytan. Svårigheten och osäkerheten i att detektera maligna 
melanom resulterar i att läkare ofta väljer att göra en  excision av  
en lesion ”för säkerhets skull”, då de inte vill riskera att missa ett 
melanom. Skillnaden i detektionsnoggrannhet mellan läkare med 
varierande erfarenhet kostar betalarna uppskattningsvis 1,5 mil
jarder USD årligen i onödiga kostnader. Beräkningen är baserad på 
en uppskattad total excisionskostnad på 1,6 miljarder USD varav 
cirka 95 procent har visat sig vara ickemaligna25.

SciBases lösning
SciBase har som mål att förbättra detektionsprecisionen vid mela
nomundersökningar genom sitt kliniskt beprövade instrument 
Nevisense, och på så vis minska antalet onödiga excisioner av 
 godartade lesioner och dessutom minska risken för missade melanom. 
Nevisense kan även hjälpa till att höja den övergripande standarden 
för klinisk melanomdetektion, då instrumentets noggrannhet inte 
är beroende av kompetensnivån hos användaren. Dessutom har 
Nevisense en sensitivitet som även kan överträffa erfarna 
 derma tologer.

19 SciBase estimat baserat på en marknadsuppskattning utförd av Arthur D. Little.
20 SciBase estimat baserat på en marknadsuppskattning utförd av Arthur D Little.
21 Neville JA,et al. Increase in procedures performed at dermatology office visits from 1995 to 2001. Dermatol Surg. 2005;31(2): 160-162.; SciBase 

estimat baserat på en marknadsuppskattning utförd av Arthur D. Little.  
22 Argenziano, Giuseppe, Lorenzo Cerroni, Iris Zalaudek, Stefania Staibano, Rainer Hofmann-Wellenhof, Nicola Arpaia, Renato Marchiori Bakos et al. 

”Accuracy in melanoma detection: a 10-year multicenter survey.” Journal of the American Academy of Dermatology 67, no. 1 (2012):54–59.
23 Carli P, De Giorgi V, Naldi L, Dosi G. Reliability and interobserver agreement of dermoscopic diagnosis of melanoma and melanocytic naevi. Eur J Cancer 

Prev 1998; 7: 397–402. Stanganelli I, Serafini M, Bucch L. A cancer-registry-assisted evaluation of the accuracy of digital epiluminescence microscopy 
associated with clinical examination of pigmented skin lesions. Dermatology 2000; 200: 11–16.

24 Mackenzie-Wood, Andrew R., Gerry W. Milton, and John W. Launey. ”Melanoma: accuracy of clinical diagnosis.” Australasian journal of dermatology 
39.1 (1998): 31–33.; Carli, P., et al. ”Reliability and inter-observer agreement of dermoscopic diagnosis of melanoma and melanocytic naevi.” European 
journal of -cancer prevention 7.5 (1998): 397–402.; Argenziano, Giuseppe, Lorenzo Cerroni, Iris Zalaudek, Stefania Staibano, Rainer Hofmann-
Wellenhof, Nicola Arpaia, Renato Marchiori Bakos et al. “Accuracy in melanoma detection: a 10-year multicenter survey.” Journal of the American 
Academy of Dermatology 67, no. 1 (2012): 54–59.

25 Bolagets estimat baserat på : Losina E, Walensky RP, Geller A, et al. Visual Screening for Malignant Melanoma: A Cost-effectiveness Analysis. Archives 
of dermatology. 2007;143(1):21-28. doi:10.1001/archderm.143.1.21. och LifeSci Capital analyst research; Argenziano, Giuseppe, Lorenzo Cerroni, 
Iris Zalaudek, Stefania Staibano,Rainer Hofmann-Wellenhof, Nicola Arpaia, Renato Marchiori Bakos et al. “Accuracy in melanoma detection: a 10-year 
multicenter survey.” Journal of the American Academy of Dermatology 67, no. 1 (2012):54–59.
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SciBase adresserbara marknad
SciBase uppskattar att minst 50 miljoner formella melanomunder
sökningar utförs årligen på Bolagets adresserbara marknader26. 
Kostnaden för dessa undersökningar uppskattas till cirka 2 miljarder 
USD. SciBase uppskattar att minst 10 procent av patienterna, eller 
fler än 5 miljoner lesioner, är tillräckligt suspekta för att tas bort27.  
 Förutom de över 5 miljoner lesioner som för närvarande avlägsnas 
på Bolagets adresserbara marknader uppskattar SciBase att det 
finns ytterligare 1–2 miljoner lesioner som inte är tillräckligt suspekta 
för att avlägsnas, men som fortfarande utgör ett orosmoment. 
Även om dessa lesioner tillhör en grupp av låg risklesioner så upp
skattar Bolaget att gruppen sannolikt innehåller missade melanom 
och representerar därmed en stor marknadsmöjlighet som ingår i 
Bolagets initiala adresserbara marknader. Tillsammans med de  
5 miljoner lesioner som årligen avlägsnas ger detta en total 
marknads potential för SciBase om 240–280 miljoner USD per år. 
Bolaget anser dessutom att Nevisense skulle kunna användas  
vid kontroller av lesioner som genomförs av allmänläkare. Dessa 
undersökningar, liksom de suspekta lesioner som för när varande 
inte tas bort, motsvarar ytterligare marknadspotential där 
 Nevisense i framtiden skulle kunna användas för att identifiera 
maligna melanom.
 Av de över 5 miljoner excisioner som årligen utförs i SciBase 
adresserbara marknader visar sig senare cirka 95 procent eller 4,8 
miljoner lesioner vara godartade. SciBase bedömer att Nevisense 
kan minska antalet excisioner av godartade lesioner med 34–50 
procent28 (1,6–2,4 miljoner årliga lesioner) baserat på EISvärdet  
(se avsnittet ”Teknik och användning” på sidan 32 för ytterligare 
information). Dessa lesioner motsvarar 520–770 miljoner USD i 
excisionskostnader29. Tilläggskostnaden för att genomföra en 
Nevisenseundersökning (för att minska onödiga excisioner) av de 
5 miljoner lesioner som bedöms som misstänkta och ska avlägsnas 
och där Nevisense bör användas uppgår till cirka 250 miljoner USD 
av vilket cirka 80 procent är kostnader för elektroder och resten är 
undersökningskostnader. Med dessa antaganden är det Bolagets 
bedömning att Nevisense kan ge en direkt kostnadsbesparing på 
270–520 miljoner USD per år och ger en antydan  om en initial 
marknadspotential enbart för excision av lesioner om cirka 200 
miljoner USD per år.

Marknaden för nya applikationsområden 
Som en del i tillväxtstrategin så har SciBase identifierat två nya 
 kliniska applikationsområden för Nevisense inom dermatologi. 
Bolaget avser att använda Nevisense för att undersöka områden 
inom ickemelanom hudcancer och atopiskt dermatit. Antalet 
patienter med ickemelanom hudcancer är över tio gånger fler 
jämfört med melanom hudcancer. Behandlingen för atopiskt 
 dermatit (eksem) är den hudsjukdom som representerar den 

största bördan globalt30 och totalt sett är upp till 20 procent av alla 
barn och mellan 1–10 procent av alla vuxna drabbade av sjuk
domen31. Bolaget anser att det även finns potential till att använda 
EIS teknologin för att adressera  efterfrågan hos allmänläkare. För  
mer information om de nya applikations områdena, se avsnittet  
”Nya kliniska tillämpningar för EIS” i avsnittet ”Bolagsöversikt”. 

Konkurrentöversikt
I början av 2017 meddelade Strata Skin Sciences (fd MelaSciences) 
att de kommer upphöra med att sälja sin produkt Melafind (som är 
godkänd av FDA) i USA samt andra  länder.  Bolaget köpte under 
2015 ett antal produkter inom laser och  estetik och har skiftat sitt 
fokus mot det segmentet. Verisante (med deras produkt Aura) har 
inte varit synliga på marknaden det senaste året och anses av 
 SciBase ej längre utgöra en konkurrent.
 Både Melafind och Aura fokuserade på teknologidriven bild
tagning och analys för att avgöra om lesionen är melanom eller ej. 
SciBase använder sig av en helt annan underliggande teknologi, 
elektrisk impedansspektroskopi (EIS), som istället använder en 
svag elektrisk signal som kan undersöka förändringar i huden.
 DermTech erbjuder en teknologi som är ett ytligt test med gen
uttrycksplåster. Metoden kräver att en läkare tar RNAprov från 
huden med hjälp av plåster. Dessa plåster skickas sedan till Derm
Techs laboratorium för analys. I en singelcenterstudie med 398  
fall uppvisade DermTech en sensitivitet på 91 procent och en 
 specificitet på 69 procent32. Det tar 5 dagar innan resultat från testet 
erhålls, och en betydande andel av lesionerna i studien kunde inte 
analyseras på grund av att man fått en otillräcklig mängd RNA på 
plåstren. Kostnaden per test med DermTechs  lösning är 400500 
USD33. Den höga kostnaden, behovet av att skicka iväg RNAprov
erna samt den långa väntan tills patienten får ett resultat bidrar till 
att SciBase anser att testet är mindre  lämpat för ett  kliniskt rutin
arbete.
 Caliber Imaging och Diagnostics erbjuder Vivascope, ett system 
för reflektans konfokalmikroskopi (RCM). RCM är ett verktyg som 
tillåter högupplösta bilder, in vivo34, av hudskador på cellulär nivå 
och liknar histopatologi. Liksom Nevisense kan systemet användas 
för utvärdering av lesioner där melanom misstänks även om indi
kationen i USA enbart är att man har godkännande för att ta bilder 
på vävnaden och inte för att diagnostisera hudcancer35. Även om 
Calibers RCMsystem har god noggrannhet och kan användas 
 kliniskt, används det främst vid forskning. SciBases bedömning är 
att de främsta orsakerna till det begränsade kliniska kommersiella 
upptaget är den tid det tar att genomföra en undersökning, den 
omfattande träning som krävs för att använda enheten och den 
höga kostnaden för utrustningen. 
 

Undersökningar
50m

Årliga undersökningar  
i USA, Europa och  

Australien

43-44m
Godartade lesioner

1-2m Osäkra men ej avlägsnade lesioner

+5m Misstänkta och avlägsnade lesioner

26 Antal formella melanomundersökningar är baserat på Arthur D Little marknadsundersökning. Kostnader är estimerade av SciBase. 
27 SciBase estimate baserat på marknadsdata från Arthur D Little. 
28   Intervall baserat på resultat från den pivotala studien samt riktlinjer som utvecklats efter studiernas utföranden.
29 Bolagets estimat baserat på : Howlader N, et al.; SEER Cancer Statistics Review, 19752014, National Cancer Institute. Bethesda, MD, http://seer.cancer.gov/ csr/1975_2014/
30 C. Karimkhani et. al., Global Skin Disease Morbidity and Mortality: An Update From the Global Burden of Disease Study 2013, JAMA Dermatol. 2017 May 1;153(5):406-412.
31 Ring, J. et al. (2012), Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) Part I. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 26: 

1045–1060; Williams HC, ed. Atopic Dermatitis. The Epidemiology, Causes and Prevention of Atopic Eczema. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2000; Jonathan I. 
Silverberg, MD, PhD, MPH Health Care Utilization, Patient Costs, and Access to Care in US Adults With Eczema.

32  Dermatechs hemsida: http://dermtech.com/wp-content/uploads/2015/10/DermTech_Brochure_031416-1.pdf 
33  Genomeweb.com: DermTech Emphasizes Opportunity of PLA Tech to Lower Cost of Melanoma Testing Oct 02, 2017.
34  In vivo är ett latinskt begrepp som betyder ”i den levande kroppen” och syftar här till att bilderna även visar hur vävnaden ser ut under huden.
35  Varningsbrev från FDA (2015): https://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2015/ucm458956.htm
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Processen för marknadsgodkännande i USA 
Marknaden för medicintekniska produkter utmärker sig genom 
stränga regulatoriska krav innan produkter släpps ut på marknaden, 
särskilt i USA. Det amerikanska läkemedelsverket, Food and Drug 
Administration (FDA), delar in medicintekniska produkter i klass I, 
klass II eller klass III, beroende på den kontrollnivå som krävs för att 
säkerställa produktens säkerhet och effektivitet. Klass Iprodukter 
behöver inget marknadsgodkännande, och klass IIprodukter 
behöver endast visa att de är likvärdiga med en tidigare godkänd 
produkt. I allmänhet behövs det ingen betydande klinisk data för 
produkter i dessa klasser. Klass IIIprodukter måste däremot gå 
 igenom en process för förhandsgodkännande (PreMarket Approval, 
PMA). Det innebär ytterligare studier under FDA:s överinseende. 
Detta krävs på grund av en betydande risk med produkten eller för 
att det inte finns någon likhet med tidigare godkända produkter. 
Nevisense har klassificerats som en klass IIIprodukt av FDA på 
grund av att den inte liknar någon redan godkänd produkt.
 Under förberedelserna för SciBases PMAansökan begärde FDA 
att Bolaget skulle genomföra en så kallad Readerstudie. De initiala 
resultaten från studien presenterades i augusti 2015. Studien inne
bar att 41 dermatologer i USA utvärderade 141 slumpmässigt 
utvalda och potentiella fall av melanom; först med ett fotografi av 
varje lesion samt bakgrundsinformation om varje patient och sedan 
med information från Nevisense. Resultaten visade att Nevisense 
förbättrade de amerikanska dermatologernas förmåga att korrekt 
detektera maligna melanom, samtidigt som kraven på noggrannhet 
möttes. Det betyder att studien uppfyllde de kriterier som överens
kommits med FDA och därmed kunde Bolaget slutföra sin ansökan. 
På grund av den komplexa och resurskrävande pro cessen är det 
enbart 20–30 bolag per år som går igenom en PMAprocess och det 
är till stor del större bolag som går igenom den  krävande processen. 
Efter godkännandet av Bolagets PMA i juni 2017 är  SciBase numera 
ett av endast en handfull svenska bolag som  framgångsrikt gått 
igenom en PMAprocess.

Europeiskt marknadsgodkännande
Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste pro
dukter som definieras i direktivet som medicintekniska produkter 
(Direktiv 93/42/EEG med ändringar, ”Medicintekniska direktivet”) 
vara försedda med CEmärkning samt en EGförsäkran om över
ensstämmelse. SciBase produkt har klassificerats som en produkt  
i klass IIa. Nevisense är CEmärkt för försäljning på den europeiska 
marknaden för medicintekniska produkter.

Australiensiskt marknadsgodkännande
Marknadsgodkännande för medicintekniska produkter i Australien 
liknar godkännandeprocessen i Europa. På grund av likheterna i  
de regulatoriska kraven innebär en CEmärkning i Europa i princip 
att en medicinteknisk produkt är kvalificerad för godkännande i 
Australien. Nevisense har godkänts av det australiensiska läke
medelsverket (Therapeutic Goods Association, TGA) för försäljning 
i Australien.

Kostnadsersättningsprocessen inom sjukvården
I många länder har läkare möjligheten att söka kostnadsersättning 
för testkostnader från försäkringsbolag eller myndigheter. Efter att 
en patient har testats eller behandlats så kan läkaren söka ersätt
ning för att täcka delar av kostnader som uppstått vid behand
lingen. I SciBases fall skulle detta innebära att läkare och kliniker 
erhåller ersättning vid användning av Nevisense. Kostnads
ersättningen betalas normalt ut från statliga organisationer eller 
privata försäkringbolag. Kostnadsersättningar skiljer sig åt mellan 
olika länder och kraven för att kvalificera sig för ersättning skiljer 
sig likaså. Som en generell regel krävs det ersättningskoder för 
varje test eller behandling och att dessa koder kopplas till ersätt
ningsnivåer. Ersättningsnivåerna avgörs oftast beroende av klinisk 
data och hälsoekonomiska bedömningar.
 Efter att marknadsföringsgodkännande erhållits från den rele
vanta myndigheten på en marknad påverkas det breda upptagandet 
av en produkt till stor del av läkarens eller klinikens möjlighet att 
ansöka om kostnadsersättning för användning av produkten.  
Att få kostnadsersättning är därför essentiellt för SciBases fram
tida tillväxt eftersom detta skulle locka en större grupp läkare till att 
börja använda Nevisense.

MARKNADSÖVERSIKT

Marknaden för medicintekniska produkter

Bolag Metod Prissättning Styrkor och svagheter

(Nevisense)
Elektrisk

lmpedansspektroskopi

Låg +  Hög sensitivitet (97%)

+  Hög specificitet (34%+)

+  Konstruerad för daglig klinisk 
användning

+  Testet kan utföras av en sköterska

DermTech
PLA (analys av

pigmenterade lesioner)

Genanalys

Hög
(per test)

+  Acceptabel sensitivitet (91%) och 
god specificitet med begränsad data 

   Svårt att  avlägsna tillräckligt med 
RNA  

   Inte pointofcare, tar dagar/veckor 
innan resultat erhålls

Caliber Imaging & 
 Diagnostics 

(Vivascopesystemet)

Konfokalmikroskopi med 
laserskanning

Mycket hög +  Bra forskningsdata, likvärdig 
 sensitivitet med  Nevisense

   Forskningsorienterad, inte riktigt 
 kliniskt

   Mycket svår att använda kliniskt för 
den genomsnittliga dermatologen
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Bolagsöversikt
Introduktion
SciBase är ett medicinteknikbolag som har som målsättning  
att förbättra metoden för detektering av hudcancer, i synnerhet 
malignt melanom, genom användning av detektionsverktyget 
Nevisense. Nevisense är det första ickeinvasiva detektionsverk
tyget för malignt  melanom som kan göra en ickevisuell analys av 
hudvävnad. Instrumentet använder en egenutvecklad version av 
en metodik som kallas  elektrisk impedansspektroskopi (Electrical 
Impedance Spectroscopy, EIS)36 och används för att detektera 
malignt melanom i huden. Bolaget har genomfört en pivotal klinisk 
studie med  Nevisense som validerade dess funktion. Studien är den 
största internationella kliniska studie som hittills genomförts för 
detektionsmetodik av malignt melanom och publicerades i British 
 Journal of Dermatology år 201437. Bolaget har erhållit CEmärkning 
samt TGAgodkännande, vilket innebär att Bolaget har rätt att 
sälja och marknadsföra Nevisenseprodukten i Europa och 
 Australien. Sedan juni 2017 har SciBase även rätt att sälja och 
marknadsföra Nevisense i USA efter att FDA godkänt Bolagets 
PMAansökan.

Bolagets bakgrund och historia
SciBase grundades 1998 av docent Stig Ollmar på Karolinska Insti
t utet. Redan på 80talet började Stig Ollmar och hans forskarlag att 
lägga grunden till användning av EIS för melanomdetektion. Den 
generella idén, att utveckla en sond för att detektera hudcancer, 
konceptualiserades för första gången när forskarna bakom  SciBase 
insåg att det var möjligt att mäta de olika elektriska egenskaperna 
hos frisk hud jämfört med irriterad hud. De tidiga försöken under
sökte effekterna av allmänna irriterande ämnen, exempelvis tvål, 
och deras effekter på huden. Efter att den algoritm som tolkar 
mätvärdena justerats och förfinats blev det uppenbart att det även 
var möjligt att upptäcka de olika egenskaper som var typiska för 
cancerceller jämfört med godartade lesioner. Denna upptäckt fick 
docent Stig Ollmar att utveckla en känsligare sond med mikro
skopiska spikar. Den tekniska plattformen har prövats under flera 
års tid på experimentella reaktioner hos friska volontärer liksom 
hos patienter med diverse sjukdomar i huden och munslemhinnan. 
Tekniken har visat sig vara användbar vid klassificering av olika 
typer av vävnadsförändringar – och har påvisat högre sensitivitet än 
läkarnas okulärbesiktning när gäller att upptäcka malignt melanom.

80-talet – Docent Stig Ollmar och hans forskarlag börjar lägga grunden till användning av EIS för melanomdetektion.

1989 – Med hjälp av elektrisk impedans upptäcker Ollmars forskarlag olika grader av irritation i munslemhinnan.

1998 – SciBase grundades och det blev snart uppenbart att det var möjligt att mäta både lesioner och slemhinnor.  
Det visade sig att metoden klarade av att skilja mellan olika typer av reaktioner och specifika hudirritationer.

2003 – En pilotstudie visade att ickemelanom hudcancer kunde skiljas från godartade lesioner med hjälp av en  
ickeinvasiv elektrod utan mikrospikar.

2004 – Proof of Principle för användningen av EIS för detektion av maligna melanom uppnåddes med hjälp av känsligare 
 elektroden med mikrospikar.

2005 – Första större kapitalanskaffningen från institutionella investerare.

2008 – Produktutvecklingen av Nevisense hårdvara slutfördes.

2009 – Produkten fick IDEgodkännande (Investigational Device Exemption) från FDA för den pivotala studien som  
genomfördes 2010 för att samla in vetenskapliga bevis på metodens noggrannhet.

2010 – SciBase inleder sin pivotala studie för den slutliga kliniska verifieringen.

2011 – SciBase erhåller 2011 års Frost & Sullivan European Technology Award in Skin Cancer Diagnosis.

2012 – Den pivotala studien slutfördes (den största prospektiva kliniska studie som någonsin utförts rörande  
melanomdetektionsmetoder).

2012 – Utvecklingen av en klassificeringsalgoritm för den slutliga klassificeraren i Nevisensesystemet är klar. 

2013 – Nevisense erhöll CEmärkning och TGAgodkännande och fick därmed rätt att marknadsföras i Europa och Australien,  
och försäljningsaktiviteter inleddes.

2014 – De slutliga resultaten från den pivotala studien publicerades i den prestigefulla tidskriften British Journal of Dermatology.

2014 – Kommersiell lansering av Nevisense i utvalda europeiska länder och Australien, efter tidskriftens publicering.

2015 – Ansökan om förhandsgodkännande (PreMarket Approval) inlämnad.

2015 – SciBase listar sina aktier på Nasdaq First North och genomför en nyemission om 165 miljoner SEK.

2016 – SciBase genomför första leveransen av Nevisense View.

2016 – PMAprocessen försenas sex månader tillföljd av en ändrade krav från FDA. 

2017 – SciBase erhåller FDAgodkännande i USA för Nevisense och kan påbörja sin etablering.

2017 – En ny Australiensisk studie visar Nevisenses potential att hjälpa kliniker detektera melanom med en högre precision och 
i ett tidigare stadie än med nuvarande traditionella metoder. 

2017 – SciBase presenterar nästa generations Nevisense och en ny typ av elektrod för utvärdering av nya applikationer.

2017 – Bolaget offentliggör en uppdaterad affärsstrategi, vilken även innefattar en lanseringsplan för Nevisense i USA.

2017 – SciBases styrelse föreslår en företrädesemission om upp till 85 miljoner SEK.

2017 – SciBase erhåller order värd upp till en miljon SEK inom nytt kundsegment i Italien.

2017 – SciBase erhåller den första kommersiella ordern i USA från den välrenommerade privatkliniken  
Goldenberg Dermatology i New York, med fokus på selfpaypatienter.   

36 EIS: ett mått på den övergripande impedans som uppstår i vävnaden vid växelström i en serie frekvenser. Den mäts genom att man skickar en omärkbar 
växelström mellan banden på elektroden som monteras på toppen av sonden och mäter strömmen.

37 Malvehy J et. al., Clinical performance of the Nevisense system in cutaneous melanoma detection: an international, multicentre, prospective and blinded 
clinical trial on efficacy and safety. Br J Dermatol. 2014.

Väsentliga händelser
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Produkter
SciBase marknadsför och säljer Bolagets produkt, Nevisense och 
en vidareutveckling av produkten, Nevisense View, som hanterar 
digitala bilder. Nevisense är ett pointofcareinstrument som  
kan användas av läkare och vårdpersonal vid både tillfälliga och 
långvariga besök, där majoriteten av undersökningarna utförs på 
kliniker. Nevisense använder svag (omärkbar) elektrisk  växelström 
av varierande frekvens för att mäta den elektriska impedansen i 
delar av hudvävnaden. En analys av hudcellernas struktur baseras 
på dessa impedansmätningar och gör det möjligt att detektera 
maligna melanom.

Nevisense
Nevisense består av tre delar: en bärbar kontrollenhet som inne
fattar skärmen och den elektronik som krävs för analysen, en sond 
som används vid mätningen och en elektrod för engångsbruk som 
kommer i kontakt med huden vid impedansmätningen. Elektrod
erna är för engångsbruk (för upp till 10 lesioner) och avsedda att 
användas på en enda patient; de kan inte återanvändas på andra 
patienter eller för mätningar vid senare tillfälle. 
 Under 2016 och 2017 lanserades en ny generation av Nevisense, 
där Bolaget utvecklade både hårdvara och gjorde stora förbätt
ringar i systemets mjukvara. Förbättringarna inkluderade snabbare 
 prestanda, förbättrad skärm, ett system som använder artificiell 
intelligens för att ge feedback till användarna avseende mät
processen, förbättrade anslutningsmöjligheter (WiFi och Ether
net), förbättrad hantering av patientdata och body map samt 
adderad funktionalitet för uppföljning. Bolaget har även lanserat 
en mjukvara för att integrera Nevisense med det digitala 
dermoskopi systemet DermoGenius Ultra från DermoScan vilket 
blir det första digitala dermoskopisystemet att inkludera EIS som 
en standard parameter. 
 

Nevisense View
Nevisense View är en vidareutveckling av Nevisense men har 
samma funktionalitet och utseende som Nevisense förutom  
att den också kan lagra och hantera digitala bilder på lesioner. Digi
tala dermatoskopibilder på misstänkta hudförändringar kan tråd
löst överföras till Nevisense View och lagras där tillsammans med 
EISvärdet samt övrig patientdata. Med Nevisense View blir det 
enklare för läkare att skapa en komplett dokumentation av lesioner 
och följa svårbedömda lesioner över tid. Nevisense View under
lättar också vårdpersonalens arbetsflöde med följande funktioner:

• Trådlös överföring av bilder till Nevisense
• Kombination av EISvärde, kliniska och dermoskopiska bilder, 

samt patient information som PDFrapport vilket ger en full
ständig dokumentation av  under sökningen

• Lättanvända uppföljningsfunktioner, som t.ex. delad skärm för 
att enkelt kunna jämföra lesioner över tid

Strategi
SciBase står för ”Science Based”, vetenskapligt baserad, och 
 Bolagets strategi har tills idag varit att utveckla EISmetoden och 
Nevisense för att detektera malignt melanom på ett systematiskt 
och vetenskapligt sätt. 
 I och med publiceringen av den pivotala kliniska studien som 
validerade Nevisense funktion har Bolagets fokus flyttats från 
forskning till en bredare kommersialisering av Nevisense. SciBase 
fokuserar även på fortsatt produktutveckling och arbetar med att 
etablera Nevisense som en plattform för nya impedansbaserade 
kliniska applikationer inom dermatologi. 
 SciBase har som målsättning att införliva Nevisense som 
omvårdnadsstandard vid detektionsprocessen för malignt mela
nom hudcancer och för användning på misstänkta eller tveksamma 
lesioner. SciBases aktiviteter fokuserar inledningsvis på dermato
loger och ”allmänläkare med särskilt intresse för hud”, vilka tillsam
mans är de som genomför en övervägande majoritet av den 
 formella hudundersökning som sker idag. För att komma in i de 
processer som utgör dagens diagnostiska rutiner fokuserar Bolaget 
inledningsvis på att få en bred installationsbas i målgrupp erna  
på utvalda marknader, med fokus på Tyskland och USA. För att 
uppnå detta tillämpar Bolaget en affärsmodell där major iteten  
av omsättningen och marginalen kommer från försäljningen av 
elektroder för engångsbruk som används vid undersökningen. 
Detta minskar den initiala investeringen för kunderna. 
 I Tyskland har Bolaget rönt tidiga framgångar tack vare fördel
aktiga marknadsförutsättningar såsom ett fördelaktigt kostnad s
ersättningssystem där 10–15 procent av befolkningen täcks av 
privata försäkringar. Tillsammans med egen lokal säljstyrka har 
SciBase etablerat en stark instegsposition i Tyskland. I dagsläget 
finns Nevisense installerat på cirka 150 privata dermatologikliniker 
runt om i Tyskland och det är Bolagets främsta målsättning att 
 etablera sig hos Bolagets primära målgrupp om 800 privata hög
volyms kliniker (av totalt ca 2 800 kliniker runtom i Tyskland).
 Bolaget använder sig antingen av personal för direktförsäljning 
eller av distributörer på de marknader som bearbetas. Bolaget 
 skapar support för Nevisense genom samarbete med viktiga 
 opinionsbildare bland ledande forskande läkare, så kallade Key 
Opinion Leaders (KOL), för att driva på ett tidigt upptag och 
accept ans bland dermatologikliniker med stora volymer och gott 
renommé för att profilera Nevisense som ett kliniskt användbart 
detektionsverktyg. Ur ett geografiskt perspektiv fokuserar SciBase 
inledningsvis på marknader med kostnadsersättnings system som 
stöder metodiken eller där det finns en personlig betalningsvilja, 
däribland Tyskland, då kostnadsersättningen  kommer att vara den 
viktigaste drivkraften för att åstadkomma bred användning. Bolaget 
siktar även på att använda KOLs för att öka medvetenheten om 
Nevisense med målet att framöver omfattas i nationella riktlinjer 
för undersökning och därefter få statlig kostnadsersättning för 
instrumentets användning.
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Positionering
SciBase inriktar sig i första hand mot två segment inom sjukvården; 
offentliga sjukhus och privata kliniker. Behoven hos dessa två kund
grupper skiljer sig märkbart varför SciBase valt att positionera och 
lyfta fram olika egenskaper med Nevisense för respektive segment.

Offentliga sjukhus
Offentliga sjukhus är statligt finansierade och har vanligen strama 
budgetar och ett starkt fokus på att minska kostnaderna. Behand
ling av misstänkt hudcancer är både resurskrävande och dyr för 
sjukhusen. Den höga andelen onödiga excisioner är ett resultat av en 
låg precision hos nuvarande diagnostiska metoder. Med en kostnad 
på mellan 2 000–3 500 SEK per avlägsnad lesion kan en minskning 
av det stora antalet onödiga excisioner innebära en möjlighet för 
sjukhusen att sänka sina kostnader. 
 SciBases positionering av Nevisense gentemot offentliga sjuk
hus är att erbjuda kliniker ett objektivt detektionsverktyg som med 
hög säkerhet kan avgöra huruvida en excision är nödvändig eller ej.

Privata dermatologikliniker
För privata dermatologkliniker är kostnadssidan inte lika central 
som för offentliga sjukhus. För denna kundgrupp är det istället 
 viktigt att kunna erbjuda en produkt som kan ge bättre vård till 
patienter och potentiellt öka intäkterna för klinikerna. Med hjälp av 
Nevisense kan klinikerna erbjuda patienter en unik teknologi som 
ger utökat beslutsunderlag och därmed möjlighet till en bättre 
bedömning i den diagnostiska processen, i synnerhet av svårbe
dömda lesioner. Detta medför en högre servicenivå gentemot 
patienterna och ger samtidigt möjlighet att ta betalt för testen. För 
patienter med ett flertal misstänkta lesioner skapar Nevisense ett 
objektivt underlag för att välja ut lesion(er) som ska avlägsnas vilket 
leder till bättre klinisk diagnos och säkrare utfall för patienten. 
 I cirka 40 procent av alla fall i USA kräver de privata försäkrings
bolagen ett förhandsgodkännande38 innan excisioner kvalificerar 
för kostnadsersättning. Nevisense kan potentiellt bidra med  
att utgöra ett bättre underlag för beslut vid excision och därmed 
reducera bördan av dessa administrativa steg. 

Försäljningsmodell
SciBase tillämpar en försäljningsmodell som bygger på att kunder 
initialt köper en Nevisense huvudenhet. Inköpet innebär en initial 
investering på omkring 5 000–6 500 EUR. Därefter drivs försälj
ningen av elektroder för engångsbruk, där en elektrod krävs per 
patient men kan användas på upp till tio olika lesioner på samma 
patient. En elektrod kostar omkring 35 EUR. För att minska invest
eringströskeln för kunderna är marginalen för huvudenheten 
 relativt låg medan SciBases mål är att marginalen för elektroderna 
ska vara hög. 
 Denna modell gör det möjligt för Bolaget att hålla den ursprung
liga investeringen för kliniker på en attraktiv nivå (underlättar 
marknadsacceptans) för att sedan kapitalisera på höga elektrod
volymer när användarbasen växer. Elektroder som andel av total 
försäljningsvolym har ökat stadigt sedan 2015 och utgör nu en 
majoritet av Bolagets intäkter, vilket illustreras i grafen nedan. 
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 Majoriteten av Bolagets framtida intäkter och vinst beräknas även 
fortsättningsvis komma från försäljning av elektroder. Bolaget har 
som målsättning att nå en bruttomarginal på omkring 70 procent 
på medellång sikt. För att uppnå detta mål, har Bolaget sedan en tid 
tillbaka påbörjat en effektivisering för produktionsprocessen av 
elektroder för att ytterligare sänka kostnaden per elektrod.
 Bolaget bedriver även ett projekt som avser att stegvis automat
isera den nuvarande manuella tillverkningsprocessen av elektro
den. Det första steget validerades i slutet av 2016 och produktions
processen har delvis implementerats i SciBases produktionsenhet i 
Uppsala. Slutlig implementering förväntas färdigställas under 2018 
och kan, tillsammans med ett flertal pågående projekt,  komma att 
leda till förbättrade marginaler. Då det är en ny process så kan det ta 
längre tid att färdigställa utvecklingen. 

Finansiella mål 
Bolagets mål är att på medellång sikt nå en bruttomarginal på 70 
procent och en positiv rörelsemarginal.
 Ovanstående bedömningar och mål är kopplade till SciBase nu
varande affärsplan och baseras på bland annat följande antaganden:
• Att SciBases lansering och strategi för den amerikanska 

 marknaden är framgångsrik
• Att de nya kliniska applikationerna kan kommersialiseras inom 

en rimlig tidsram
• Att tillverkningsprocessen av Bolagets engångselektrod  

kan effektiviseras och att Bolaget kan uppnå den förväntade 
bruttomarginalen

• Att utvecklingen på den tyska marknaden fortsätter vara positiv

SciBase har hittills inte uttryckt något mål eller lämnat någon pro gnos 
för när Bolaget förväntas bli kassaflödespositiva. För att nå break
even och bli kassaflödespositiva har Bolaget gjort  bedömningen 
att det kommer att krävas en installerad bas på  mellan 8001 000 
Nevisense som i genomsnitt används cirka sex gånger i veckan. 

Bolagets styrkor och svagheter
Styrkor: 
• Produkt baserad på ett metodiskt vetenskapligt tillvägagångssätt 
• Resultaten från kliniska prövningar med omkring 5 000 patienter 

till dags dato gör Bolaget till bäst i sin klass
• Företagsledning och styrelse med lång erfarenhet av internatio

nell kommersialisering av medicintekniska produkter
• Hållbar affärsmodell med låga barriärer för marknadsupptagande
• Stark produkt som svarar på ett tydligt behov, med ett unikt 

erbjudande till kliniker
• KOLstöd och en världsledande Scientific Advisory Board
• Snabb och objektiv metod 
• Produkt med marknadsgodkännande i EU, Australien och sedan 

juni 2017 även PMAgodkännande i USA 
• Potential för nya applikationsområden som adresserar stora 

patientpopulationer 
• Potential att använda nuvarande plattform och teknologi för 

Nevisense till nya applikationsområden
• Stark patentportfölj

Svagheter:
• Har ännu inte uppnått bred kommersiell framgång 
• Metoden är ännu inte rekommenderad i nationella kliniska 

riktlinjer 
• Effektivisering av elektrodproduktionen pågår men är ännu  

inte klar
• En ny metod såsom Nevisense tar tid för att uppnå klinisk accept

ans och inkluderas i den normala undersökningsprocessen 
• Svårigheter med att förutse hur snabbt försäljning och 

 användandet av Nevisense kommer att öka
• Metoden ännu inte inkluderad i de flesta länders kostnads

ersättningssystem 
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38 Manisha J. Loss et. al. Prior Authorizations for Diagnostic Skin Biopsies Does Anyone Benefit?, JAMA Dermatology, Baltimore, MD 21287. 

Siffrorna för 2015 och 2016 är hämtade från Bolagets reviderade 
årsredovisningar och siffrorna för ”Rullande-12-mån” är hämtade 
ur Bolagets översiktligt granskade delårsreporter för de senaste 
fyra kvartalen.
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Mätprocessen – Snabb och enkel trestegsprocess

Gör huden fuktig Mätning på frisk hud Mätning av lesionen

Teknik och användning
Elektrisk impedansspektroskopi (Electrical Impedance 
 Spectroscopy, EIS)
Hudvävnaden har elektriska egenskaper som påverkas av vissa 
medicinska åkommor. Detta gör det möjligt att upptäcka föränd
ringar i hudvävnad som tyder på vissa sjukdomar, exempelvis 
malignt melanom. Detta är grunden för Nevisense proprietära 
 version av EISteknologin som Bolaget använder för melanom
detektion. EISprincipen används även av andra företag för andra 
indikationer, dock är det för närvarande endast SciBase som kan 
utnyttja EIS för melanomdetektion. EIS är ett mått på den över
gripande impedans som uppstår i vävnaden vid växelström i en 
serie frekvenser. Den mäts genom att man skickar en omärkbar 

växelström mellan balkarna på elektroden som monteras på top
pen av sonden och mäter strömmen. För att täcka hudförändring
ens bredd och djup utförs mätningen i tio permutationer (och  
35 frekvenser) vilka täcker in både ytliga mätningar mellan närlig
gande balkar på elektroden liksom djupare mätningar mellan balkar 
som ligger längre ifrån varandra. För att utvärdera skillnaderna 
mellan normal vävnad, frisk vävnad och vävnad som kan vara 
 elakartad gör man först en referensmätning på frisk hud nära den 
misstänkta hudförändringen innan man mäter hudförändringen i 
den misstänkta lesionen. Mätprocessen och en mer detaljerad bild 
av  elektrodernas balkar illustreras nedan.

EIS speglar olika cellegenskaper i olika frekvensregioner. I allmän
het påverkas EISmätningar med låg frekvens av den extracellulära 
miljön medan mätningar med högre frekvens påverkas av både  
den intracellulära och den extracellulära miljön. De frekvenser som 
används av Nevisense (1 KHz2,5 MHz) är kopplade till kliniskt rele

vanta egenskaper såsom de intracellulära och extracellulära miljö
erna, cellernas form och storlek och cellmembranets sammansätt
ning. Alla dessa egenskaper liknar de som används av  histopatologer 
för att diagnosticera hudcancer på de suspekta lesioner som 
avlägsnats från patienten.

Omedelbart 
resultat

Elektrodens balkar
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Direkt efter mätningen används en klassificeringsalgoritm för att 
klassificera och åsätta lesionen, eller hudförändringen, ett värde 
mellan 0 och 10, baserat på mätdata från både hudförändringen 
och referensmätningen. Denna klassificerare, som utvecklats 
 genom flera iterationer av data från åtskilliga kliniska studier, ger 
en indikation på sannolikheten för att en hudförändring är elak
artad eller ej. Värdet illustrerar om hudförändringen är att betrakta 
som EISnegativ (0–3) eller EISpositiv (4–10). Ett värde på 0–3 
antyder att hudförändringen har ett negativt prediktivt värde 

(NPV) på 98 procent. Det är med andra ord 98 procents sanno
likhet att hudförändringen inte är malign baserat på resultaten från 
den pivotala studien39. Det är en mycket stark indikation på att en 
hudförändring är godartad (ej malign) och inte behöver avlägs
nas. I den pivotala studien klassificerades 34 procent av alla god
artade lesioner som EISnegativa. Dessa värden tyder på att det 
finns potential att minska antalet excisioner och biopsier. Med ett  
positivt testvärde ökar sannolikheten för att lesionen är elakartad 
och sannolikheten ökar med ett högre värde på skalan.
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NORMAL VÄVNAD ABNORMAL VÄVNAD

Låga frekvenser – reflekterar primärt miljön utanför cellerna

Höga frekvenser – reflekterar miljön både innan- och utanför cellerna

SciBases teknologi möjliggör identifiering av melanom

Ett positivt värde förser klinikerna med en mycket användbar  
och ytterligare information som är objektiv och underlättar vid 
bedömningen av hur en hudförändring ska hanteras. Ett högt EIS 
värde antyder att vävnaden och cellerna har en hög disorganisations

grad, vilket har visat sig öka precisionen vid  melanomdetektion i 
den pivotala studien för Nevisense – världens största kliniska  studie 
i sitt slag.

39  För ytterligare information se sida 34-36 avsnitt “Klinisk bakgrund och data – Pivotal studie 2010-2012, publicerad 2014”.

Skala för EIS-värden
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Hög känslighet – förbättrad melanomdetektion
Den nuvarande metoden för visuell undersökning med blotta ögat 
har en sensitivitet för malignt melanom på 42–79 procent och om 
man lägger till dermatoskopi, som ofta används av specialister, 
ökar sensitiviteten endast till 73–93 procent40. Nevisense har en 
bevisad sensitivitet på 97 procent i svårdiagnosticerade fall, vilket 
framgår av världens största kliniska prövning inom detektion av 
malignt melanom41. Genom att använda instrumentet på osäkra fall 
kan läkarna få värdefull objektiv information som bidrar med ett 
djupare beslutsunderlag vid hanteringen av patienter och lesioner. 
Då den nuvarande undersökningsprecisionen är starkt beroende 
av läkarens kompetens och erfarenhet kan Nevisense öka och 
standardisera undersökningsresultaten på alla mottagningar, 
eftersom instrumentet inte kräver några specialkunskaper.

Färre lesioner tas bort i onödan
Nevisense har tagits fram för användning på suspekta eller osäkra 
lesioner som en läkare normalt skulle remittera till en specialist, 
övervaka över tid eller själv ta bort. Cirka 95 procent av alla avlägs
nanden leder till en ickemalign diagnos42 och med ett instrument 
som kan avgöra om dessa är farliga eller ej så skapas en möjlighet 
att avsevärt minska antalet onödiga excisioner. I den pivotala 
 studien kunde Nevisense korrekt klassificera 34,4 procent av de 
suspekta lesioner som identifierades som godartade av expert
patologer43. Därmed har Nevisense potential att minska antalet 
 excisioner av godartade lesioner. Den korrekta identifieringen av 
godartade lesioner i en grupp som annars skulle ha tagits bort 
innebär att instrumentet kan minska antalet onödiga excisioner 
och därmed sänka de totala kostnaderna för cancer undersökningar.

Effektiviteten i vårdsystemet
Det finns ett antal områden där vårdsystemet eventuellt kan bli 
bättre vad gäller melanomdiagnostik. Den mest uppenbara är 
minskningen av volymen patienter i systemet som har godartade 
lesioner. Det kan röra sig om patienter som remitteras i onödan av 
en allmänläkare till en dermatolog, eller om patienter med lesioner 
som tas bort i onödan. En minskad volym leder inte bara till att man 
sparar pengar utan även till att servicenivåerna blir bättre, diagnos
erna blir snabbare och dermatologerna får mer tid över för svårare 
fall. På grund av de höga patientvolymerna kan väntetiderna för att 

få träffa en specialist eller få histopatologiska resultat efter att en 
hudförändring tagits bort vara mycket lång på vissa marknader. I 
Sverige kan histopatologiska resultat ta åtta veckor eller mer. En 
viktig aspekt här är den oro patienterna känner medan de väntar på 
att få träffa en dermatolog eller få svar från patologen.
 Hanteringen av melanom i sena stadier är betydligt dyrare än 
hanteringen i tidiga stadier. Siffror från USA antyder att kostnaden 
ligger runt 5 000 USD för en hudförändring i stadie I jämfört med 
150 000 USD för en hudförändring som nått stadie IV44. Missade 
melanom eller melanom som upptäckts senare än nödvändigt 
 kräver betydande resurser. Nevisense har potential att minska 
antalet missade melanom och öka det antal som upptäcks tidigt.

Nevisense – fördelar vid hantering av låg risk lesioner
I en studie publicerad i British Journal of Dermatology i maj 2017, 
användes Nevisense för att se om det gick att förbättra den 
 diagnostiska processen vid utvärdering av lesioner med låg risk 
som annars hanteras genom sekventiell digital dermatoskopi 
(SDDI). Studien visade goda resultat och Nevisense View, som 
 lanserades 2016, stödjer både EIS och SDDI. För mer information 
om studien, se rubriken ”Nya kliniska data presenterades 2016 och 
publicerades 2017” senare i detta avsnitt. Kombinationen av EIS 
och bildhantering i Nevisense View ger möjlighet till fullständig 
dokumentation av lesioner samt möjlighet att enkelt följa dem 
över tid. 

Klinisk bakgrund och data
Nevisense har genomgått utförliga utvärderingar under mer än  
ett årtionde, från utveckling och Proof of Principle till träning av 
algoritmen och kliniska studier. Till och med slutet av 2016 har 
enligt Bolaget uppskattningsvis över 40 000 patienter genomgått 
mätningar med Nevisense, inklusive analyser av 1 951 patienter 
och 2 416 lesioner i den pivotala studie som publicerats i British 
Journal of Dermatology. Nevisense har rönt stort intresse från 
forskare runt om i världen efter att resultaten från den pivotala 
studien publicerades och intresset har lett till utvecklingen av flera 
prövarledda studier. Nedan följer en översiktlig beskrivning av 
utvecklingen av EISmetodiken, Nevisenseenheten och till
hörande studier.
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 40 Carli P, De Giorgi V, Naldi L, Dosi G. Reliability and interobserver agreement of dermoscopic diagnosis of melanoma and melanocytic naevi. Eur J Cancer Prev 1998; 
7: 397–402; Krahn G, Gottlober P, Sander C, Peter RU. Dermatoscopy and high frequency sonography: two useful non-invasive methods to increasepreoperative 
diagnostic accuracy in pigmented skin lesions. Pigment Cell Res 1998; 11: 151–54; Stanganelli I, Serafini M, Cainelli T, et al. Accuracy of epiluminescence 
microscopy among practical dermatologists: a study from the Emilia- Romagna region of Italy. Tumori 1998; 84: 701–05; Stanganelli I, Serafini M, Bucch L. A 
cancer-registry-assisted evaluation of the accuracy of digital epiluminescence microscopy associated with clinical examination of pigmented skin lesions. 
Dermatology 2000; 200: 11–16; Lorentzen H, Weismann K, Petersen CS, et al. Clinical and dermatoscopic diagnosis of malignant melanoma assessed by expert 
and non-expert groups. Acta Dermatol Venereol 1999; 79: 301–04.

41 Malvehy J et. al., Clinical performance of the Nevisense system in cutaneous melanoma detection: an international, multicentre, prospective and blinded clinical 
trial on efficacy and safety. Br J Dermatol. 2014.

42  Accuracy in melanoma detection: a 10-year multicenter survey.” Journal of the American Academy of Dermatology 67, no. 1 (2012):54–59.
43 Malvehy J et. al., Clinical performance of the Nevisense system in cutaneous melanoma detection: an international, multicentre, prospective and blinded clinical 

trial on efficacy and safety. Br J Dermatol. 2014.
44  Alexandrescu, DT, 2009. Melanoma costs: a dynamic model comparing estimated overall costs of various clinical stages. Dermatology Online Journal, 15(11), pp1.
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Pivotal studie (2010–2012, publicerad 2014)
Rekryteringen till den pivotala studien som gick under namnet 
SIMPS (SciBase International Melanoma Pivotal Study) genom
fördes mellan 2010–2012 och åtföljdes av en period av analys, 
granskning och förberedelser av manuskript som fortsatte under 
2013 och publicerades därefter 2014. Den pivotala SIMPSstudien 
genomfördes i syfte att få fram avgörande vetenskapliga bevis  
på precisionen av SciBase system för detektion av malignt 

 melanom, i syfte att få marknadsgodkännanden och kommers
ialisera  produkten. Totalt 2 416 lesioner från 1 951 patienter ingick 
i  studien, som var den största prospektiva studien någonsin i 
 melanomdetektion.
 Studien bedrevs både i Europa och USA med 22 deltagande 
 kliniker i Storbritannien, Tyskland, Sverige, Ungern, Österrike, Spa
nien och USA (17 kliniker i Europa och 5 kliniker i USA).
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Forskning	  vid	  Karolinska	  
InsJtutet	  
	  
	  
	  
–	  Sju	  studier	  
–	  1	  200	  paJenter	  
–	  17	  melanom	  
	  

1998-‐2004	  
Proof	  of	  Principle	  

2005-‐2007	  
Träning	  av	  klassificerings-‐
algoritm	  studie	  I	  

2009-‐2010	  
Träning	  av	  klassificerings-‐
algoritm	  studie	  II	  

2010-‐2012	  
Privotal	  studie	  

2016	  
Nya	  kliniska	  data	  
presenterade	  	  

SYFTE:	  
A`	  pröva	  SciBase-‐
metodens	  funkJonalitet	  

Prototyp	   Slutligt	  instrument	  

12	  kliniker	  i	  Europa	  
	  
	  
	  
	  
–	  673	  paJenter	  
–	  184	  melanom	  
–	  790	  hudförändringar	  
	  

SYFTE:	  
	  
A`	  träna	  klassificeraren	  

19	  kliniker	  i	  Europa	  
	  
	  
	  
	  
–	  1	  134	  paJenter	  
–	  243	  melanom	  
–	  1	  300	  hudförändringar	  
	  

Den	  största	  studie	  som	  
någonsin	  uiörts	  inom	  
melanomdetekJon	  
(publicerad	  2014)	  
	  
–	  22	  platser	  i	  Europa/USA	  
–	  1	  951	  paJenter	  
–	  2	  416	  hudförändringar	  
–	  265	  melanom	  

Australiensisk	  studie	  om	  
kombinaJonen	  av	  EIS	  
och	  digital	  dermoskopi	  
(publicerad	  2017)	  
	  
–	  2	  platser	  i	  Australien	  
–	  118	  paJenter	  
–	  160	  hudförändringar	  
–	  6	  melanom	  

SYFTE:	  
	  
A`	  ge	  vetenskapliga	  bevis	  

Nevisense utvecklingsstadier

Resultat från den pivotala studien 
Resultaten från den pivotala studien publicerades i en referens
granskad artikel i maj 2014 i den mycket respekterade tidskriften 
British Journal of Dermatology (Malvehy et al., 2014). Alla de lesioner 
som ingick hade klassificerats som suspekta av experter inom 
 dermatologi och skulle därför excideras. Hudförändringarna ut
värderades med Nevisense före borttagandet och den patologiska 
analysen. Av de 265 melanom som ingick i studien, och uppfyllde 
kriterierna för analys, gjorde Nevisense en korrekt identifiering av 
96,6 procent av alla maligna melanom, 98,7 procent av alla invasiva 
melanom och 100 procent av alla invasiva maligna melanom  
på stadie T1b –T4, vilket innebär att Nevisense gav en korrekt 
 identifiering av melanom med ökande noggrannhet baserat på 
graden av malignitet.
 I tillägg till identifieringen av alla invasiva melanom på stadie 
T1b och högre upptäckte Nevisense även samtliga 55 fall av 
 ickemelanom hudcancer (48 fall av basalcellscancer och 7 fall av 

 skivepitelcancer). Som jämförelse uppnådde en klass ificeringspanel 
bestående av dermatologer med normal erfarenhet, med hjälp av 
dermatoskopi, som utförde standard formerna av visuell analys på 
samma lesioner, en korrekt identifikation i 54,2–70,6 procent av 
alla melanom, beroende på vilket utvärderings protokoll som 
användes.
 Studien gav även det mycket viktiga resultatet att Nevisense 
korrekt identifierade 34,4 procent av alla godartade lesioner i en 
grupp suspekta lesioner som skulle excideras. Dessa lesioner 
bedömdes vara potentiellt maligna av läkarna som ingick i studien, 
så detta resultat visar att Nevisense har bättre specificitet än 
läkarna i studien. Då dermatologerna i studien var experter repre
senterar de inte den genomsnittliga detektionskompetensen hos 
majoriteten av alla undersökningar som genomförs i världen. Då de 
till stor del arbetade på universitetscentrum och kliniker som tar 
emot patienter på remiss var sannolikheten högre att deras 
patientpopulation skulle innehålla svårare fall. Dessa två faktorer 
indikerar att Nevisense potentiellt kan minska en ännu större andel 
av de godartade tumörborttagningarna än de 34,4 procent som 
uppnåddes i studien. Ny användardata från Tyskland som analyserat 
5 000 lesioner på 12 olika kliniker indikerade ett ”verkligt” kliniskt 
användarresultat på 43 procent45. Med andra ord visade 43 procent 
av de misstänkta lesionerna som undersöktes ett negativt värde 
vilket antydde att de ej behövde avlägsnas. 
 En histopatologisk analys och diagnos av de exciderade lesio
nerna genomfördes inledningsvis av en ”lokal” patolog för vart och 
ett av de 22 centren i pivotstudien. All histopatologisk information 
undersöktes sedan av en grupp histopatologiska experter för att 
avgöra riktigheten hos de lokala histopatologerna. Om denna panel 

Vs.

97%
av melanom

detekterad av
Nevisense

34%
reduktion av 

onödig borttagning 
av lesioner

54- 71%
visuella metoder
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lesioner

45 Enligt Bolagets användardata från oktober 2017 (opublicerad).
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inte kunde enas vidarebefordrades lesionerna till en andra panel. 
De histopatologiska experterna upptäckte att de lokala histopato
logerna endast identifierat 84,5 procent av alla melanom. De 
lokala histopatologernas sensitivitet på 84,5 procent under stryker 
svårigheten och subjektiviteten hos melanom detektion, särskilt 
med tanke på att patologerna representerar melanomdiagnostik
ens guldstandard.
 På grund av svårigheten att identifiera godartade lesioner  
på ett tillförlitligt sätt avlägsnas de flesta suspekta och många 
atypiska lesioner, vilket innebär en hög kostnad för sjukvården. 
Den grad av förbättring som visas i den pivotala studien antyder 
att Nevisense skulle kunna sänka de övergripande kostnaderna för 
hudcancerbehandling med över 270 miljoner USD per år.  Skillnaden 
i sensitivitet mellan Nevisense och läkarna i panelen för visuell 
klassificering 26–42 procentenheter illustrerar dessutom att de 
visuella metoderna är subjektiva och svåra och att användningen 
av Nevisense som ett objektivt  verktyg skulle kunna minska antalet 
missade melanom.

Nya kliniska data presenterades 2016 och  
publicerades 2017
I maj 2017 publicerades en australiensisk studie46 i British Journal 
of Dermatology genomförd av Prof. Scott W. Menzies, Dr. Lilian 
Rocha och Docent Pascale Guitera et. al. vid Melanoma Institute of 
 Australia och Royal Prince Alfred Hospital i Sydney. I studien, där 
118 patienter med 160 hudförändringar ingick, kombinerades 
sekventiell digital dermatoskopi (SDDI) med Nevisense mätvärde 
från impedansspektroskopin (EIS). Syftet med studien var att 
utvärd era införandet av EISmätning med Nevisense kombinerat 
med ett fördefinierat protokoll för tolkning av EISvärdet i det 
rutin mässiga arbetet samt hur det påverkar diagnostiken av 
malignt melanom. Studien visar att genom att använda Nevisense 
är det möjligt att minska antalet fall som behöver genomgå upp
följning med digital dermatoskopi med nästan hälften. Nevisense 
upptäckte dessutom de flesta maligna melanom tre månader 
 tidigare än med traditionella metoder. Nevisense utgör därmed  
ett värdefullt komplement till den visuella bedömningen med 
 dermatoskop. Nedan följer resultaten från studien:
• 19 procent av alla undersökta lesioner visade ett Nevisense

värde på sju eller högre och kunde opereras bort direkt.  
83,1 procent av de maligna melanomen i studien upptäcktes  
av Nevisense tre månader tidigare än vad sekventiell SDDI  
hade gjort.

• 28 procent visade ett Nevisensevärde av tre eller lägre och 
hade kunnat undvika ett återbesök av patienten.

• Kombinationen av SDDI och Nevisense upptäckte 100 procent av 
alla maligna melanom i studien.

Sammantaget visade användningen av Nevisense en potential om 
att minska antalet fall som behöver genomgå sekventiell der
matoskopi med 47 procent. Detta kan förenkla diagnostiken och 
leda till signifikanta kostnadsbesparingar för vården samtidigt 
som det kortar patienternas väntan på diagnos.
 

Förgodkännande och dess påverkan på sjukvården i USA 
Inom det amerikanska sjukvårdsystemet används förhandsgod
kännande (En. prior authorizations) för att bestämma om olika 
behandlingar eller fall av medicinering ska berättiga till kostnads
ersättning från försäkringsbolag. Syftet med dessa förhands
godkännanden är primärt att kontrollera kostnaderna. Enligt en 
studie från Johns Hopkins University School of Medicine47 så blir 
användandet av förhandsgodkännanden inom dermatologi en 
flaskhals då klinikerna behöver använda administrativa resurser 
för att erhålla dessa förhandsgodkännanden innan diagnostikstest 
och behandling kan påbörjas. I studien uppskattar författarna att 
40 procent av alla sjukvårdsförsäkringar som kliniken på Johns 
Hopkins University School of Medicine accepterar kräver för
handsgodkännande innan biopsi kan utföras. Detta leder till att 
patienterna måste göra ett återbesök vid ett senare tillfälle vilket 
både är resurskrävande för klinikerna och ökar väntetiden för 
patienter i behov av diagnostisk biopsi. Processen för förhands
godkännande och administrationen med återbesöket innebär även 
ytterligare kostnader för sjukhus, patienter och försäkringsbolag. 
 En möjlig implementering av Nevisense teknik på kliniker i USA 
kan vara för att initialt verifiera om biopsi är nödvändig. Detta 
skulle både kunna reducera antalet biopsier och möjliggöra att 
 EISpositiva lesioner excideras direkt, utan att behöva invänta ett 
förhandsgodkännande från försäkringsbolagen. Som ett resultat 
kan både patienter och försäkringsbolag minska kostnader, kliniker 
kan minska sin administrativa arbetsbörda och den övergripande 
hanteringstiden för patienter. 

Nuvarande utvecklingsfokus och framtida uppdateringar  
av Nevisense
Tidigare forsknings och utvecklingsfokus för SciBase har initialt 
varit på EISmetodiken och utvecklingen av Nevisenseenheten. 
Den senaste utvecklingen av Nevisense har emellertid fokuserats 
på att addera funktionalitet (såsom bildintegration), förbättrad 
integration och anslutningsmöjligheter och i synnerhet förbättrad 
användarvänlighet. SciBase har utöver detta arbetat med att bredda 
de kliniska applikationerna och indikationerna för Nevisense och 
undersöker för närvarande två andra områden inom dermatologin, 
ickemelanom hudcancer och atopisk dermatit. En forskarinriktad 
version av Nevisenses mjukvara och nya elektroder släpptes båda   
i juli 2017 för att underlätta utvecklingen av dessa områden. 
Ytterlig are möjligheter finns även utanför området för klinisk 
 dermatologi, även om det i nuläget inte utgör något prioriterat 
område för Bolaget.
 Långsiktigt anser SciBase att portabiliteten och tillgängligheten 
hos EIStekniken kan förbättras avsevärt genom att miniatyrisera 
Nevisense. Detta kan komma att vara en viktig faktor för att öka 
spridningen av Nevisense ytterligare, både bland nya kundgrupper 
och för potentiella screening applikationer. Under sommaren 2017 
genomförde SciBase ett samarbetsprojekt med Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm för att utveckla en applikationsspecifik 
integrerad krets (ASIC) som kan utföra impedansmätningar som är 
jämförbara med  Nevisense. 

46 L. Rocha et. al.; Analysis of an electrical impedance spectroscopy system in short-term digital dermoscopy imaging of melanocytic lesions, British Journal of 
Dermatology (online) 2017.

47  Manisha J. Loss et. al. Prior Authorizations for Diagnostic Skin Biopsies Does Anyone Benefit?, JAMA Dermatology, Baltimore, MD 21287. ; Rogers AT, et al. 
JAMA Dermatol. 2017;doi;10.1001/jamadermatol.2017.3516.
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Kommersialiseringsstrategi 
SciBase har som mål att Nevisense ska bli rutinmetod för utvärde
ringen av suspekta eller atypiska lesioner vid melanomundersökning. 
Bolaget befinner sig fortfarande i tidiga stadier av kommersialisering  
i Europa efter publiceringen av den pivotala studien 2014. För att 
nå målet att bli en rutinmetod måste Nevisense först accepteras av 
KOLs och därefter användas av erfarna och välkända dermatologer 
och allmänläkare. När en aktiv bas av installerade system etablerats 
läggs fokus på lokala kliniska riktlinjer och riktlinjer för patient
hantering. Dessa utvecklas vanligtvis i samarbete med lokala eller 
regionala organisationer eller kon sensusgrupper. Det sista steget 
är vanligtvis, men inte alltid, att få kostnadsersättning för processen 
eller instrumentet. Detta  gäller de flesta marknader, och SciBase 
följer detta grundläggande tillväga gångssätt på de marknader Bolaget 
trätt in på hittills.  Bolaget har precis inlett kommersialiserings
insatserna i USA efter PMAgodkännandet som mottogs i juni 2017. 
 
Tidig marknadsacceptans
Även om kostnadsersättningen är kritisk för att uppnå en bredare 
kommersiell framgång kan det vara en lång process. SciBase har 
därför identifierat möjligheten att åstadkomma en marknads
introduktion utanför den vanliga kostnadsersättningsprocessen, 
däribland ”selfpay” kliniker.
 SciBase använder distributörer för att driva på upptaget genom 
kontakter med kliniker samtidigt som Bolaget engagerar KOLs för 
att driva på acceptansen av instrumentet bland läkare. På mark
nader där rätt förutsättningar finns investerar SciBase i egna sälj
resurser. Detta har Bolaget gjort i Tyskland och nya marknader 
utvärderas löpande för hur de ska bearbetas. Bolaget genomför 
även mindre uppföljningsstudier för att visa effekterna av att 
införliva produkten i en kliniks arbetsflöde för undersökningar. Ett 
tidigt upptag av produkten hjälper till att driva på acceptansen av 
fördelarna med Nevisense samtidigt som det skapas en efter
frågan på kostnadsersättning.

Riktlinjer
Bolaget har även för avsikt att produkten ska tas med i de nation
ella riktlinjerna för melanomundersökningar liksom i de riktlinjer 
som tas fram av medicinska organisationer. Nevisense är för när
varande omnämnd, men ännu inte rekommenderad, i tyska och 
australienska riktlinjer. Dessa riktlinjer för undersökning och 
behandling av malignt melanom har stark påverkan på standard
hanteringen i vården och medvetenheten bland läkare. Om pro
dukten togs med i riktlinjerna skulle det kunna påverka upptaget 
betydligt.

Kostnadsersättning
Kostnadsersättning från betalare, däribland privata försäkrings
bolag och staten, kräver att det finns efterfrågan från patienter 
och läkare på Nevisense test. Det måste även finnas bevis på 
hälsoekonom iska fördelar i form av övergripande kostnadsbespa
ringar och livskvalitet. SciBase stödjer ett antal studier av klinisk 
användning som förhoppningsvis kommer att ge den information 
om hälsoekonomi, klinisk nytta och utfall som krävs som underlag 
för ansökan om kostnadsersättning på olika marknader. Den hälso
ekonomiska modellen för kostnadsersättning för Nevisense 
 baseras på de kostnadsbesparingar som kan fås genom att 
använda enheten på suspekta lesioner för att sänka antalet 
 onödiga excisioner.

Snabbare kommersialisering
Då upptaget och kostnadsersättningen ökar på viktiga marknader 
förväntas kommersialiseringen att ta fart, då kostnadsersätt
ningen för instrumentets användning lockar en allt större grupp 
läkare att börja använda enheten, vilket ökar den addresserbara 
marknadens storlek. Efter kommersialiseringens inledande stadier 
är SciBase mål att utveckla en ny generations Nevisenseinstrument 
som är kompaktare och mer lättanvänt, för att sprida upptaget till 
undersökningsrutiner på allmänläkarnivå. En eventuell expansion 
till allmänläkare skulle göra det möjligt för Bolaget att bredda 
 målmarknaden till att även inkludera melanomscreening.

Uppdaterad tillväxtstrategi
Strategi för amerikanska marknaden
I och med FDAs godkännande av SciBases PMAansökan i juni kan 
Bolaget nu börja bearbeta världens största och mest lönsamma 
medicinteknikmarknad, USA. Marknaden kännetecknas dock av 
ett komplext sjukvårdssystem som tar tid att penetrera och bli 
vårdstandard. Centralt för att åstadkomma en långsiktig försälj
ningsframgång på den amerikanska marknaden är att få kostnads
ersättning för Nevisensetest från försäkringsbolagen. Denna pro
cess är resursintensiv och det kan ta tid att uppnå en betydande 
penetration. SciBase avser att anamma ett stegvist tillvägagångs
sätt och kommer inledningsvis bygga en liten lokal organisation för 
att närma sig så kallade selfpaykliniker där patienten betalar 
sjukvårdskostnader direkt och inte via ett försäkringsbolag. Fokus 
kommer att vara på TriState Area som är USAs mest befolkade 
storstadsområde bestående av New York, New Jersey och Connec
ticut. TriState Area är också en av regionerna i USA med det hög
sta antalet fall av malignt melanom.

Översikt över SciBases kommersialiseringsstrategi
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 Lanseringsstrategin syftar till att först bygga en medvetenhet 
om SciBase och Nevisense i dessa tre stater samt att vidare
utveckla SciBase befintliga nätverk av KOLs i nordöstra delen  
av USA. Dessa KOLs är viktiga för att kunna sprida kunskap och 
erfarenhet om EIS och Nevisense i USA, men också för att hjälpa till 
att driva kostnadsersättningsprocessen. Allt eftersom Nevisense 
börjar få fäste och uppvisar framgång i regionen kommer Bolaget 
att närma sig utvalda lokala och regionala försäkringsbolag för att 
söka lokal kostnadsersättning för EIStest. Därefter kommer Bolaget 
att närma sig potentiella distributionspartner vilka kommer att 
vara nödvändiga för att möjliggöra en bredare penetration av den 
amerikanska marknaden. I figuren ovan  sammanfattas lanserings
strategin och de olika faserna.  
 
Privata dermatologer utgör huvudmålgruppen för SciBase i USA. 
Privata dermatologer genomför i regelbundet biopsier vilket stöds 
av dagens kostnadsersättningssystem.  SciBase kommer initialt att 
inrikta sig på privata dermatologer som arbetar utanför det vanliga 
kostnadsersättningsystemet (selfpaykliniker). Senare, vid posi
tionering av Nevisense  gentemot privata dermatologer kommer 
fokus på användningen primärt att vara: 
• Hjälpa dermatologer att välja rätt lesion att avlägsna när det 

finns flera misstänkta lesioner att välja bland;

• För att undvika onödiga biopsier när avlägsnande inte är att 
rekommendera (t.ex. i ansiktet, på brösten eller händerna);

• Testa istället för att följa eller lämna lågrisk lesioner.

Nevisense och EISvärde och kan potentiellt även användas för att 
stödja beslut avseende marginal runt lesionen vid avlägsnande. 
Detta kräver dock ytterligare utveckling av Nevisense.
 Nevisense har även potential att användas inom stora vård
organisationer såsom Kaiser Permanente48 där fokus är att opti
mera resursanvändningen. Dessa vårdorganisationer kan använda 
liknande tillvägagångssätt som europeiska sjukhus, där kostnads
reduktion är ett viktigt mål och därmed får organisationerna även 
möjligheten att på ett säkert sätt minska antalet onödiga excisio
ner. Att inkludera Nevisense till en standardbehandling i dessa 
organisationer  kommer att ta tid, men den stora potentiella 
patientvolymen gör också att det finns stor uppsida för SciBase.

Fortsatt utveckling av den tyska marknaden
Förutom den amerikanska marknaden kommer SciBase att 
 fokusera på tillväxten på den tyska marknaden, som är Bolagets 
största marknad med en användarbas bestående av omkring 150 
privata dermatologikliniker som erbjuder Nevisense. SciBase anser 
att det nu är möjligt att flytta försäljningsfokus från dessa ”early
adopter”kliniker till den bredare marknaden. De nyligen lanserade 
uppgraderingarna och förbättringarna av Nevisense systemet 
kommer att bidra till att nå den bredare marknaden i Tyskland.

Integration av Nevisense och DermoGenius Ultra
SciBase har färdigställt en mjukvaruintegration av Nevisense och 
DermoScans digitala dermoskopisystem, DermoGenius Ultra. 
 DermoScan är det första digitala dermoskopiföretaget som inklu
derar EIS som standardparameter och DermoGenius Ultra används 
på fler än 400 kliniker i Tyskland. I och med integrationen så kom
mer SciBase att nå ut till en bredare kundbas i både Tyskland och 
andra  europeiska länder. DermoScan och SciBase kommer att 
marknadsföra den integrerade lösningen tillsammans. 
 Integrationen innebär att båda systemen delar med sig av 
patientdata och mätvärden som överförs mellan Nevisense  
och DermoGenius. Integrationen medför en unik lösning för att 
optimera informationsflödet i den diagnostiska bedömningen. 
Lösningen spar även resurser då kliniker inte behöver registrera 
uppgifter i båda systemen. 
 
Nya kliniska tillämpningar för EIS
Det har länge varit känt att EIS kan vara användbart vid bedömning 
av andra hudsjukdomar. Innan Bolaget bestämde sig för att fokus
era på malignt melanom, publicerades över 15 studier inom andra 
kliniska områden, inklusive ickemelanom hudcancer och atopisk 
dermatit49. Båda dessa områden är mycket större än  melanom när 
det gäller patientpopulationen. SciBases målsättning är att 
använda den nuvarande produkten Nevisense som en plattform 
för att undersöka och stödja behandlingsalternativ för atopisk 
dermatit och icke  melanom hudcancer såväl som den nuvarande 
detektionen av melanom.
 I juli 2017 släppte SciBase de första CEmärkta elektroderna för 
att undersöka dessa nya tillämpningar. SciBase har också släppt  
en ny mjukvara för Nevisense som stöder forsknings och mät
funktioner. Resultatet är en plattformsenhet med elektroder som kan 
användas för att enklare utveckla applikationer och indikationer 
för ickemelanom hudcancer och atopisk dermatit.
 SciBase genomför för närvarande kliniska tester tillsammans 
med ledande center inom dermatologi för att undersöka dessa nya 
indikationer. De första resultaten förväntas att publiceras under 
första halvan av 2018 och efter detta kommer SciBase att påbörja 
kommersialiseringen av den första applikationen. De nya applika
tionerna betyder inte bara mer värde och nytta för dermatologer 
inom kliniska områden med många patienter, utan de kan också 
eventuellt öppna upp helt nya marknader med betydande försälj
ningspotential. Att betrakta Nevisense som en plattform utökar 
dragningskraften mot SciBases huvudmålgrupp. Dermatologer, 
oavsett intresseområde, kan approcheras med ett enda instru
ment men med flera mjukvaror och elektroder avsedda för olika 
kliniska  situationer och analyser. På nästa sida följer en kort beskriv
ning om  respektive nytt tillämpningsområde för Nevisense.
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48 Kaiser Permante är en amerikansk vårdorganisation (En. managed care organisation) där all vård sker inom organisationen. 
49  En referenslista som inkluderar de 15 studierna som bolaget genomfört finns tillgänglig på Bolagets  

hemsida: http://scibase.se/en/the-nevisense-product/publications/
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Icke-melanom hudcancer
Ickemelanom hudcancer (NMSC) är vanligtvis inte lika farlig som 
melanom, men är vanligare och kräver fortfarande detektion och 
behandling. Antalet patienter som drabbas av NMSC är över tio 
gånger fler än antalet som drabbas av melanom. I Sverige är 
det färre än 4 000 fall av melanom per år och över 47 000 fall av 
basalcellscancer50. I USA är det fler än 87 000 fall av melanom per 
år och omkring 2,8 miljoner fall av basalcellscancer per år51,52.  
 Slutlig diagnos fastställs vanligen, precis som för melanom, 
genom biopsi som därefter analyseras av en patolog. Flera problem 
kan uppstå vid denna hantering och detektion och klassificering 
kan vara svårt, och dermatologer vill vanligen undvika en eller flera 
biopsier. 
 Inom NMSC (och även ”precancer” eller aktinisk keratos) är det 
även av intresse att kartlägga de områden som är cancerdrabbade 
runt lesionen. Detta är vanligen subkliniskt (svårt att se) men är 
hudvävnad som måste tas bort eller behandlas. Bättre kontroll över 
spridningsområdet runt lesionen betyder att behandlingsområdet 
kan fastställas mer noggrant vilket potentiellt kan minska åter
fallsfrekvensen och kostnaderna kopplade därtill. SciBase har 
genomfört ett flertal studier inom området och har för närvarande 
två pågående studier. 

Atopisk dermatit
Atopisk dermatit (eksem) är en av de vanligaste hudsjukdomarna 
som är inflammerande men icke smittsamma. Förekomsten av 
atopisk dermatit är upp till 20 procent för barn och mellan 110 
procent för vuxna53. Gemensamt för både barn och vuxna är att 
eksem kan ha en stor påverkan på den drabbades livskvalité. 
 Patienter med eksem har tunnare överhud (epidermis), dålig 
återfuktning och permeabilitet för irriterande ämnen och allerge
ner54. Hudens barriärfunktion förväntas bli försämrad för personer 
med eksem. Metoden som används för att undersöka detta, Trans 
Epidermal Vattenförlust (En. Transepidermal water loss, TEWL) är 
svår att genomföra och det finns inte några tillgängliga praktiska 
verktyg för att göra en objektiv bedömning av hudbarriärens funk
tion.
 EIS har visat sig korrelera (omvänt) med TEWL55 och hudbarriär
ens funktion56 och därmed finns potential för att använda EIS som 
en objektiv och praktisk metod för att utvärdera hudbarriärens 
funktion och eksem. Detta öppnar för ett flertal spännande 
 möjligheter inom klinisk användning av EIS – från att detektera 
subklinisk hudbarriärsnedsättning som föregår eksem till att  
välja en anpassad behandlingsmetod. SciBase har gjort ett antal 
studier57 inom detta område och har för närvarande en pågående 
studie på ett ledande center inom detta område.

Marknaden för allmänläkare
Den grupp som, enligt Bolagets bedömning, skulle gynnas mest  
av förbättrade verktyg för detektion av melanom är allmänläkare. 
De flesta allmänläkare är ofta inte tillräckligt tränade och har inte 
nog med erfarenhet för att bli skickliga i att diagnosera fall av 
melanom58. Effekten av detta blir att allmänläkare missar mela
nom, utför onödigt många excisioner eller behöver hänvisa ett 
stort antal patienter till specialistläkare. 
 Nevisense har en stor potential till att förbättra detekteringen 
och minska antalet excisioner samt antalet hänvisningar till special ist
läkare. Nevisenses tillämpning hos allmänläkare och den övriga 
primärvården är fortfarande under utveckling. Allmänläkare som 

har en dermatologisk inriktning blir allt mer vanligt i Europa, 
 detsamma gäller sjuksköterskor som avlastar läkare i USA och 
 Australien inom dermatologi. Båda dessa grupper gör regelbundet 
ett stort antal hudkontroller per år och är därmed särskilt intress
anta för SciBase. 

Utveckling av applikationsspecifik integrerad krets 
SciBase har framgångsrikt slutfört ett treårigt utvecklingsprojekt 
tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm för att 
miniatyrisera mätelektroniken i Nevisense till en 5 mm x 5 mm 
applikationsspecifik integrerad krets (ASIC). Impedansmätning
arna med en anpassad ASIC har visat sig var jämförbara med 
 Nevisenses nuvarande system vilket medför att både storleken 
och kostnaden för Nevisense skulle kunna minskas betydligt. Detta 
skapar möjlighet att utveckla en ny generation av Nevisense som är 
mindre och billigare vilket gör det möjligt att utöka Bolagets mål
grupp till att innefatta allmänläkare och potentiellt även på apotek 
som ett enklare screeningverktyg för bredare användning.

Produktion
Under sommaren 2016 tog SciBase över ansvaret för produktionen 
av engångselektroden från företaget Ginolis AB. Orsaken till detta 
var att Bolaget ville ha full kontroll över produktionen och därmed 
ha en bättre möjlighet att kunna driva utvecklingen av en mer 
kostnadseffektiv process framåt. Dessutom underlättades pro
duktutvecklingen, däribland förbättringar av elektrodens design 
och teknik. 
 Tillsammans med den tidigare tillverkaren Ginolis AB har 
 SciBase utvecklat en semiautomatiserad produktionsprocess 
som är baserad på en robot. Första steget validerades i slutet på 
2016 och produktionsprocessen har delvis implementerats i 
 SciBases produktionsenhet i Uppsala. Slutlig implementering för
väntas färdigställas under 2018 och fokus för anläggningen nu är 
att öka produktionskapaciteten och utbytet i tillverkningen.

Tillverkningen av elektroder
Kärnan i SciBase teknik är en känslig elektrod med 225 små mikro
spikar fördelade över fem balkar på elektroden. Dessa mikrospikar 
penetrerar hudens hornlager och skickar ofarliga elektriska signaler 
mellan balkarna i elektroden och då mäts impedansen (motståndet) 
i lesionen. 

50 Cancerfonden: http://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1491294472/documents/cancerfondsrapporten-2017.pdf 
51 Rogers HW, Weinstock MA, Feldman SR, Coldiron BM. Incidence Estimate of Nonmelanoma Skin Cancer (Keratinocyte Carcinomas) in the US Population, 2012. 
52 National Cancer Institute: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/melan.html; JAMA Dermatol. 2015;151(10):1081–1086. doi:10.1001/jamadermatol.2015.1187
53 Ring, J. et al. (2012), Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) Part I. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 26: 

1045–1060; Williams HC, ed. Atopic Dermatitis. The Epidemiology, Causes and Prevention of Atopic Eczema. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2000; Jonathan I. 
Silverberg, MD, PhD, MPH Health Care Utilization, Patient Costs, and Access to Care in US Adults With Eczema.

54 ’Skin Barrier Function’; Agner T (ed). Biological Variation in Skin Barrier Function: From A (Atopic Dermatitis) to X (Xerosis); Simon G. Danby Univ of Sheffield 2016, Karger.
55 Trans Epidermal Vattenförlust (En. Trans-epidermal water loss, TEWL) betraktas förnärvarande som ”guldstandarden” för att utvärdera hudbarriären. Metoden är 

komplicerad och det är praktiskt svårt att utföra TEWL med tillförlitliga resultat vilket gör den kliniska användningen begränsad.
56 Skin Sensitivity Testing – A Biophysical Approach Miruna Nyren (thesis), Department of Medicine, Huddinge University Hospital, Karolinska Insitutet, Stockholm 2002.
57 Skin Sensitivity Testing – A Biophysical Approach Miruna Nyren (thesis), Department of Medicine, Huddinge University Hospital, Karolinska Insitutet, Stockholm 2002.
58 Argenziano et al., Dermoscopy in General Dermatology, Dermatology 2006;212:7–18. och Argenziano et al., Accurracy in melanoma detection: A 10-year multicenter 

survey, J Am Acad Dermatol. 2012 Jul;67(1):54-9.



40

 Själva elektroden består av plast, speciallim, kontaktstift, elek
triska komponenter och guld. Den dyra guldpläteringen används på 
grund av guldets enastående ledande egenskaper och täcker den 
yttersta delen av elektroden. Guld har ytterligare en fördel och det 
är att den inte oxiderar i kontakt med luft som är fallet för många 
billigare ledande metaller. Därigenom förblir ytan mycket stabil 
över tiden. 
 Elektrodtillverkningen består av många processer och steg.  
Det första steget innehåller produktion av en engångsform som är 
nödvändig för att erhålla den korrekta mikrostrukturen för micro
spikarna på själva kontaktytan av elektroden. Efterföljande steg 
innebär montering av mikrospikarna på de elektriska delarna och där
med skapa elektrisk kontakt.  Slutligen ska elektroden monteras i 
plastskalet, undergå rigorös slutgiltig testning och sedan placeras i 
en skyddsbehållare. 
 Att färdigställa en elektrod från steg ett till frisläppning tar minst 
en vecka beroende på produktionsflödet och underleverantörer.

Kvalitetskontroll i produktionen 
Eftersom området där cancern är kan vara mycket litet måste  
de mikroskopiska delarna i elektroden vara extremt exakta och 
därför sker många av produktionsstegen genom mikroskop. Att 
framställa diagnostiska engångsartiklar av högprecisionskaraktär 
är en process som inte bara ställer höga krav på material och teknik 
utan också på de anställda och att myndighetskrav efterföljs. 
 Elektroderna måste vara perfekt konstruerade för att generera till
förlitliga resultat. Därför genomförs det flera kvalitetskontroller 
under själva produktionen såväl som på den färdigställda 
 elektroden innan den får packas i lådor och levereras till kliniker 
runt om i världen. 

Förbättrad marginal med effektiviserad process 
Som en följd av en effektiviserad produktion, har SciBase kraftigt 
förbättrat bruttomarginalen under 2016 till 34,5 procent, jämfört 
med 2,5 procent för 2015. På längre sikt är det Bolagets bedömning  
att det finns goda möjligheter att öka bruttomarginalen markant 
genom ytterligare effektivisering och bättre kontroll över produk
tionsprocessen.

Viktiga leverantörer
SciBase använder en extern leverantör för tillverkningen av 
 Nevisense. Vad det gäller engångselektroderna har dessa till
verkats av Ginolis AB, som också varit en partner i utvecklingen  
av en automatiserad produktionsprocess. Under 2016 valde  
SciBase att ta över tillverkningen av elektroder i egen regi. Kitron 
AB utför hela tillverkningsprocessen, inklusive installation av pro
gramvara för Nevisense styrenhet och sond. Kitron AB är 
 certifierad enligt ISO13485.

Organisation
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg 
utanför Stockholm och ingår i en koncern där SciBase Holding AB är 
moderbolag. Per den 30 september 2017 uppgick antalet anställda 
i koncernen till 20  varav tre är anställda i moderbolaget. Bolaget har 
därutöver två helägda dotterbolag där den huvuds akliga verksam
heten för närvarande sker i SciBase AB med 14 anställda. I SciBase 
Intressenter AB återfinns koncernens optionsprogram och saknar 
således anställda. Det helägda dotterbolaget SciBase AB har två 
dotterbolag i form av det tyska säljbolaget SciBase GmbH med tre 
anställda samt ett amerikanskt dotterbolag, SciBase Inc, där ingen 
för närvarande är anställd. Figuren till höger illustrerar koncernens 
struktur samt antal anställda per den 30 september 2017. För en 
fullständig redogörelse för koncernstrukturen se avsnittet ”Legala 
frågor och kompletterande information – Allmän bolags- och koncern-
information”

Immateriella rättigheter och 
 patentstrategi
Ett tidigt fokus på patent från SciBase grundare utgör basen för 
Bolagets breda patentportfölj. Bolagets patent är indelade i sex 
patentfamiljer. Bolaget utvärderar kontinuerligt pågående projekt 
för möjlig patenterbarhet samt om dessa kan utöka Bolagets 
patentskydd. För varje patent görs även en utvärdering på vilka 
marknader det är av vikt att ansöka om patent då varje patentansö
kan medför kostnader. 
 Patentarbetet leds av Bolagets patentansvarige som i nära sam
arbete med internationella patentbyråer implementerar  Bolagets 
patentstrategi. Patenterbarhet av nya produkter är  viktigt men 
inte avgörande för SciBase, då unik produktkunskap, bland annat 
kring tillverkningsprocesser, utgör alternativa skydd för Bolagets 
innovationer. 
 Bolaget har pågående patentansökningar i Europa. Vid tiden för 
detta Prospekt har Bolaget fyra patentfamiljer godkända i Europa, 
Japan och Australien, tre i Kina och USA samt envar i Kanada, Taiwan 
och Sydkorea. Totalt har nu Bolaget 60 godkända patent.

Policy för forskning och utveckling
Bolagets strategi har fram tills idag varit att utveckla EISmetoden 
och Nevisense på ett systematiskt och vetenskapligt sätt. I och med 
publiceringen av den pivotala kliniska studien 2014 har Bolagets 
fokus flyttats från forskning till produktens lansering och kom
mersialisering.
 Även om SciBase idag har en produkt i kommersiell fas så är en 
kontinuerlig utveckling av Bolagets produkter och metod en nöd
vändighet för långsiktig framgång. Bolaget har ingen uttalad 
policy för forskning och utveckling men har under de räkenskapsår 
som omfattas av Prospektet fokuserat på bland annat utveckling och 
forskning runt malignt melanom som indikation och även lanserat 
en uppdaterad version av produkten Nevisense med tillhörande 
mjukvaruuppdatering. Bolaget utvecklar för närvarande nya appli
kationer och andra användningsområden för den nuvarande produkt
plattformen Nevisense, ett utvecklingsarbete som fortgår per 
datumet för Prospektet. När dessa nya applikationer är dokument
erade kan Bolaget bygga vidare och utveckla nästa generations 
produkt baserat på det redan utvecklade ASICkonceptet.

Forsknings- och utvecklingskostnader
Bolagets kostnader kopplade till forskning och utveckling består 
av förbättrings och produktutvecklingskostnader relaterade till 
den nuvarande produkten Nevisense, klinisk dokumentation av 
Bolagets nuvarande metod, detektion av malignt melanom, men 
även av kostnader relaterade till nya användningsområden för 
impedans, kostnader relaterade till utveckling av en ny produk
tionsprocess för Bolagets engångselektrod samt av regulatoriska 
kostnader som exempelvis det nyligen erhållna PMAgodkännan
det i USA. Dessa kostnader innefattar både konsultkostnader samt 
kostnader för egen personal.

SciBase Holding AB  
3

SciBase AB  
14

SciBase GmhH  
3

SciBase Inc  
0

SciBase Intressenter AB  
0
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Utvald finansiell  information
Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnitten ”Kommentarer till den utvalda finansiella 
informationen” och ”Kapitalstruktur, skuldsättning och övrig finansiell information”, samt SciBases årsredovisningar, inklusive 
noter.  Nedanstående tabeller innehåller utvald historisk finansiell information som, om inte annat anges, har hämtats från:  
(i) SciBases reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2016 och 2015 vilka har upprättats i enlighet med IFRS 
(International Financial Reporting Standards), så som de antagits av EU, och reviderats av SciBases revisor, och (ii)  SciBases 
översiktligt granskade delårsrapporter för perioden 1 januari30 september 2017 samt perioden 1 januari30 september 2016, 
vilka har upprättats i enlighet med IAS 34, så som den antagits av EU, och översiktligt granskats av SciBases revisor. Nämn da 
handlingar är införlivade i Prospektet genom  hänvisning och utgör en del av Prospektet. Samtliga rapporter finns tillgängliga på 
 SciBases hemsida www.scibase.se. 

Finansiell information i Prospektet har i vissa fall avrundats, varför tabeller inte nödvändigtvis summerar. Förutom när så 
 uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. 

1 jan - 30 sep  
Översiktligt granskad ISRE2410

1 jan - 31 dec  
Reviderad

TSEK 2017 2016 2016 2015

Nettoomsättning 4 973 4 501 6 436 4 151

Kostnad för sålda varor 3 142 2 959 4 216 4 048

Bruttoresultat 1 831 1 542 2 220 103
  

Försäljningskostnader 16 619 19 495 26 239 20 592

Administrationskostnader 6 813 6 168 8 495 10 975

Forsknings och utvecklingskostnader 10 459 14 187 18 653 10 560

Övriga rörelseintäkter 96 18 300 146

Övriga rörelsekostnader 170 190 2 227 98

Rörelseresultat -32 134 -38 480 -53 094 -41 976
  

Finansiella intäkter 15 22 24 465

Finansiella kostnader 49 4 15 21

Resultat före skatt -32 168 -38 462 -53 085 -41 532
  

Skatt på periodens  resultat – 1 1 –

Periodens  resultat -32 168 -38 463 -53 086 -41 532

Summa övrigt totalresultat 18 134 82 20

Periodens totalresultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare

-32 150 -38 329 -53 004 -41 552

Koncernens resultaträkning i sammandrag

UTVALD FINANSIELL INFORMATION
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30 sep 
Översiktligt granskad ISRE2410

31 dec 
Reviderad

TSEK 2017 2016 2016 2015

Tillgångar

Anläggningstillgångar    

  Immateriella tillgångar – – – –

  Materiella anläggningstillgångar 8 900 9 907 8 312 9 446

  Finansiella anläggningstillgångar 1 171 1 178 1 176 1 182

Summa anläggningstillgångar 10 071 11 085 9 488 10 628
   

Omsättningstillgångar   

  Varulager 4 509 4 489 4 038 5 367

  Aktuell skattefordran 996 996 548 540

  Kundfordringar 820 816 898 734

  Övriga fordringar 1 082 965 1 089 1 131

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 264 937 1 090 1 115

  Likvida medel 50 948 98 272 84 955 133 736

Summa omsättningstillgångar 59 619 106 475 92 618 142 623

SUMMA TILLGÅNGAR 69 690 117 560 102 106 153 251

Koncernens balansräkning i sammandrag 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital   

  Aktiekapital 30 654 30 654 30 654 30 654

  Övrigt tillskjutet kapital 428 468 428 468 428 468 428 468

  Reserver 174 208 156 74

  Balanserat resultat inklusive årets resultat 398 741 351 950 366 573 313 487

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 60 555 107 380 92 705 145 709
 

Långfristiga skulder

  Uppskjuten skatteskuld 24 25 25 26

  Övriga långfristiga skulder – – – –

Summa långfristiga skulder 24 25 25 26
 

Kortfristiga skulder

  Leverantörsskulder 3 591 2 468 3 285 3 224

  Övriga kortfristiga skulder 1 274 2 418 964 821

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 246 5 269 5 127 3 471

Summa kortfristiga skulder 9 111 10 155 9 376 7 516

 

Summa skulder 9 135 10 180 9 401 7 542
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 69 690 117 560 102 106 153 251

 UTVALD FINANSIELL INFORMATION
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1 jan - 30 sep 
Översiktligt granskad ISRE2410

1 jan - 31 dec 
Reviderad

TSEK 2017 2016 2016 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -31 549 -38 143 -50 936 -41 870

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

  Förändring i varulager 471 879 1 329 4 422

  Förändring i kundfordringar och övriga rörelsefordringar 536 194 105 402

  Förändring i leverantörsskulder och övriga rörelseskulder 265 2 640 1 862 106

Summa förändring av rörelsekapital -1 272 3 325 3 086 -4 718

Kassaflöde från den löpande verksamheten -32 821 -34 818 -47 850 -46 588

Investeringsverksamheten

  Förvärv av materiella anläggningstillgångar 1 182 645 954 1 905

  Avyttring materiella anläggningstillgångar – – – 108

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 182 -645 -954 -1 797

Finansieringsverksamheten

  Nyemissioner – – – 165 000

  Kostnader i samband med emissioner – – – 10 833

  Teckningsoptioner – – – 447

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 154 614

Periodens kassaflöde -34 003 -35 463 -48 804 106 229

  Likvida medel vid periodens/årets början 84 955 133 736 133 736 27 566

  Effekter av valutakursförändringar i likvida medel 4 1 23 59

Likvida medel vid periodens slut 50 948 98 272 84 955 133 736

Koncernens kassaflöde i sammandrag 

UTVALD FINANSIELL INFORMATION

Nyckeltal 
Med undantag för nettoomsättning, periodens resultat per aktie före utspädning samt antal aktier före utspädning, är nyckeltalen  
som redovisas nedan ej definierade eller specificerade enligt IFRS. Detta innebär att dessa inte nödvändigtvis är jämförbara med mot
svarande nyckeltal för liknande bolag. Nyckeltal som ej är definierade enligt IFRS har inkluderats för att underlätta för investerare så 
att de enklare kan skapa sig en rättvisande bild om Bolaget. Nyckeltalen rörelseresultat, rörelsemarginal och utdelning är ej reviderade. 
Övriga nyckeltal är reviderade för helåren 2015 och 2016 men har för de angivna delårsperioderna endast översiktligt granskats av 
Bolagets revisor. 

                               1 jan-30 sep                          1 jan-31 dec

TSEK 2017 2016 2016 2015

Nettoomsättning  4 973  4 501 6 436 4 151

Bruttomarginal, % 36,8% 34,3% 34,5% 2,5%

Rörelseresultat (EBIT) 32 134 38 480 53 094 41 976

Rörelsemarginal (EBITmarginal, %) neg neg neg neg
     
Avkastning på eget kapital, % 53,1% 35,8% 57,3% 28,5%

Soliditet, % 86,9% 91,3% 90,8% 95,1%
     
Periodens resultat per aktie före utspädning, SEK*  3,88  4,64 6,41 6,01

Eget kapital per aktie före utspädning, SEK* 7,31 12,96 11,19 21,09

Utdelning, SEK  –  –  – –

Antal aktier före utspädning vid utgången av perioden 8 284 768 8 284 768 8 284 768 8 284 768

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 8 284 768 8 284 768 8 284 768 6 909 768

Antal anställda (vägt snitt för perioden)  21  22 21 14

* Justerat för under maj 2015 genomförd sammanläggning av aktier 40:1. Periodens resultat efter utspädning 
presenteras inte då detta skulle visa på ett bättre resultat. 
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NYCKELTAL DEFINITION MOTIVERING FÖR ANVÄNDNING AV NYCKELTAL

Bruttomarginal, % Bruttoresultat dividerat med  
 nettoomsättning.

Bruttomarginalen är ett lönsamhetsmått och har inkluderats 
för att visa den underliggande lönsamheten.

Rörelseresultat  (EBIT) Rörelseintäkter minus rörelsekostnader. Rörelseresultat är ett lönsamhetsmått och har inkluderats 
för att visa Bolagets operationella lönsamhet.

Rörelsemarginal 
 (EBIT-marginal, %)

Rörelseresultat dividerat med  
nettoomsättning.

Rörelsemarginalen visar hur stor andel av nettoom
sättningen som är kvar som  resultat innan finansiella 
poster och skatt och har  inkluderats för att investerare 
ska kunna skapa sig en bild av Bolagets operationella 
lönsamhet i förhållande till dess omsättning.

Avkastning på eget 
 kapital, %

Årets resultat dividerat med eget kapital. Avkastning på eget kapital visar hur stor avkastningen  
är som andel av det bokförda egna kapitalet och har 
inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en upp
fattning om Bolagets lönsamhet och resursanvändning.

Soliditet, % Summa eget kapital hänförligt till moder
företagets aktieägare dividerat med summa 
eget kapital och skulder.

Soliditeten visar hur stor andel av balans omslutningen 
som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att 
investerare ska kunna skapa sig en bild av Bolagets 
finansiella stabilitet och betalningsförmåga på lång sikt.

Eget kapital per aktie Summa eget kapital hänförligt till moder
företagets aktieägare dividerat med
genomsnittligt antal aktier före utspädning.

Eget kapital per aktie har inkluderats för att ge
investerare information om det bokförda egna
kapitalet som representeras av en aktie.

Nyckeltalsdefinitioner 

1 jan-30 sep 1 jan-31 dec

TSEK 2017 2016 2016 2015

BRUTTOMARGINAL

Nettoomsättning 4 973 4 501 6 436 4 151

Bruttoresultat 1 831 1 542 2 220 103

Bruttomarginal 36,8% 34,3% 34,5% 2,5%

RÖRELSERESULTAT

Bruttoresultat 1 831 1 542 2 220 103

Försäljningskostnader 16 619 19 495 26 239 20 592

Administrationskostnader 6 813 6 168 8 495 10 975

Forsknings och utvecklingskostnader 10 459 14 187 18 653 10 560

Övriga rörelseintäkter 96 18 300 146

Övriga rörelsekostnader 170 190 2 227 98

Rörelseresultat -32 134 -38 480 -53 094 -41 976

RÖRELSEMARGINAL

Nettoomsättning 4 973 4 501 6 436 4 151

Rörelseresultat 32 134 38 480 53 094 41 976

Rörelsemarginal neg neg neg neg

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Periodens totalresultat 32 168 38 463 53 086 41 532

Summa eget kapital 60 555 107 380 92 705 145 709

Avkastning på eget kapital -53,1% -35,8% -57,3% -28,5%

SOLIDITET

Summa eget kapital 60 555 107 380 92 705 145 709

Summa eget kapital och skulder 69 690 117 560 102 106 153 251

Soliditet 86,9% 91,3% 90,8% 95,1%

EGET KAPITAL PER AKTIE

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 60 555 107 380 92 705 145 709

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 8 284 768 8 284 768 8 284 768 6 909 768

Eget kapital per aktie 7,31 12,96 11,19 21,09

Härledning av vissa nyckeltal 
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Kommentarer till den utvalda   
finansiella informationen
Den finansiella informationen och kommentarerna i detta  avsnitt 
bör läsas tillsammans med avsnitten ”Kapitalstruktur, skuldsätt-
ning och annan finansiell information” samt SciBases reviderade 
 koncernredovisningar för räkenskapsåren 2016 och 2015, inklusive 
noter, och SciBases översiktligt granskade delårsrapporter för pe
rioden 1 januari30 september 2017 samt perioden 1 januari30 
september 2016. Avsnittet kan innehålla vissa framåtblickande 
uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden omfattas av  risker, 
osäkerheter och andra faktorer som kan göra att de faktiska 
 resultaten, så som SciBases kassaflöde, finansiella ställning och 
rörelseresultat, skiljer sig väsentligt från de resultat som antyds i 
uttalandena.

Omsättning och resultat
Jämförelse mellan perioden 1 januari–30 september  
2017 och 1 januari–30 september 2016
Belopp som står utan parenteser avser perioden 1 januari till  
30 september 2017 och belopp som står inom parenteser avser 
perioden 1 januari till 30 september 2016.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för perioden 1 januari–30 september  2017  upp
gick till 4 973 (4 501) tusen SEK, en ökning med 10 procent.  
Av detta utgjorde försäljning av instrument 1 070 (1 721) tusen 
SEK och försäljning av test 3 903 (2 780) tusen SEK. Tyskland, där 
Bolaget lägger sitt huvudsakliga fokus, stod för 94 (94) procent av 
nettoomsättningen i perioden. På den tyska marknaden har Bolaget 
nu penetrerat en stor del av de så kallade ”early adopters” och har en 
installerad bas om cirka 170 instrument hos 150 kunder. Bolagets 
initiala målgrupp i Tyskland är cirka 800 dermatologkliniker av de 
totalt 2 800 existerande klinikerna. Kunder utanför gruppen ”early 
adopters” har ett något annat fokus där de bland annat vill ha en 
mycket lättanvänd produkt och metod som enkelt kan integreras i 
klinikens patientflöde. Detta har medfört ett antal produkt
förändringar och en något längre införsäljningsperiod än ”early 
adopters”. Försäljningen i Tyskland ökade med 11  procent jämfört 
med motsvarande period 2016. 
 Försäljningen av elektroder under perioden ökade och nådde  
12 768 (9 600) elektroder, en ökning om 33 procent. I Tyskland 
ökade den totala (initial och återkommande) elektrodförsäljningen 
mätt i volym i perioden med 35 procent. Den återkommande 
 försäljningen av elektroder (dvs. kunder som köper ytterligare 
 elektroder efter sin initiala order) ökade i Tyskland med 74 procent 
jämfört med motsvar ande period föregående år.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden 1 januari–30 september  2017 upp
gick till 32 134 (38 480) tusen SEK, en minskad förlust med  
6 346 tusen SEK. Det förbättrade rörelseresultatet beror främst 
på minskade kostnader relaterade till den nyligen avslutade PMA
processen, under 2016 avslutade produktutvecklingsprojekt 
samt minskade marknadsaktiviteter utanför Tyskland. 
 Bruttomarginalen var för perioden 36,8 (34,3) procent. Under 
andra kvartalet 2016 meddelade Bolaget att den strategiskt 
 viktiga elektrodtillverkningen skulle tas över i egen regi. Detta har 
inneburit en mer stabil produktion och möjliggör en förbättrad 
marginal på längre sikt. Dock har marginalen i perioden till viss del 
påverkats negativt av kassationskostnader relaterat till utveckling 
av elektrodtillverkningen. 
 Försäljnings och marknadsföringskostnaderna minskade med 
2 876 tusen SEK och uppgick för perioden till 16 619 (19 495) 
tusen SEK. Minskningen är framförallt hänförbar till minskade 
personalkostnader i Sverige som en följd av minskad aktivitets
nivå utanför Tyskland.   
 Administrationskostnaderna uppgick för perioden till 6 813  
(6 168) tusen SEK, en ökning med 645 tusen SEK främst på grund 
av den genomförda flytten som gjordes under andra kvartalet 
2017 och ökade styrelsearvoden samt ökade personalkostnader 
hänförbara till funktionen QA/Regulatory som under början av 2016 
var en extern resurs. 
 Utvecklingskostnaderna uppgick för perioden till 10 459 (14 187) 
tusen SEK, en minskning med 3 728 tusen SEK. Minskningen beror 

framförallt på den nu i perioden avslutade PMAprocessen som 
belastat periodens resultat med cirka 1,6 (3,9) miljoner SEK samt 
minskade kostnader.
 Övriga rörelseintäkter, 96 (18) tusen SEK, avser framförallt 
valutaomräkningseffekter. Övriga rörelsekostnader, 170 (190) tusen 
SEK, avser utrangeringar samt till viss del valutaomräknings
effekter av fordringar och skulder.
 Finansnettot uppgick till 17 (18) tusen SEK och består av ränte
kostnader samt valutaomräkningseffekter på likvida medel. 
 Periodens resultat efter finansnetto, uppgick till 32 168 (38 462) 
tusen SEK. 
 Periodens resultat efter skatt uppgick till 32 168 (38 463) 
tusen SEK. Periodens skattekostnad uppgick till 0 (1) tusen SEK.

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2016 (IFRS) 
och 2015 (IFRS) 
Belopp som står utan parenteser avser perioden 1 januari till  
31 december 2016 och belopp som står inom parenteser avser 
 perioden 1 januari till 31 december 2015. 

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för helåret 2016 uppgick till 6 436 (4 151) tusen 
SEK, en ökning med 55 procent. Av detta utgjorde försäljning  
av instrument 1 989 (1 944) tusen SEK och försäljning av elektroder 
4 446 (2 207) tusen SEK. Tyskland, där Bolagets huvudsakliga fokus 
ligger, genererade merparten av nettoomsättningen för året, 
 motsvarande 91 (84) procent. Den tyska marknaden fortsätter  
att utvecklas positivt som ett resultat av ökad marknads föring 
och en ökad närvaro i form av egen säljstyrka och ökade med 67 
procent jämfört med helåret 2015. Antalet sålda instrument i Tysk
land ökade med 40 procent under året medan sålda elektroder 
ökade med hela 113 procent. Bolaget ser en ökad användning hos 
ett antal kunder vilket driver elektrodförsäljning och fortsätter se 
det som strategiskt viktigt och rätt att fokusera på den tyska mark
naden med tanke på den starka position Bolaget bygger upp i Tysk
land. Under året såldes 15 200 (8 144) elektroder, en ökning om 87 
procent.
 Ett viktigt mått för att kunna bedöma Bolagets utveckling  
är antal test per sålt instrument. Detta beräknas baserat på antal 
sålda elektroder genom antal sålda instrument och resulterar i en 
beräknad snittförbrukning per vecka och kund. Då Bolaget inte 
varit på marknaden så länge och relativt nyligen börjat sälja och 
placera instrument ska detta mått enbart tolkas som en preliminär 
 beräkning då kundunderlaget är litet. För när varande ligger snitt
förbrukningen per kund runt 3 (3) test per kund och vecka med en 
stor spridning mellan kunder. Antalet veckor är justerat för att mot
svara faktiskt antal arbetsveckor, 42.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för helåret 2016 uppgick till 53 094 (41 976) 
tusen SEK, en ökad förlust med 11 118 tusen SEK. Den främsta 
orsaken till detta var kostnader relaterade till PMAansökan till FDA 
i USA, produktutveckling, ökade för säljnings och marknads
föringskostnader samt kostnader för en förbättrad produktions
process av elektroder. Utöver detta gjordes även en utrangering av 
tillgångar avseende automatiseringsprojektet med 1 752 tusen 
SEK beroende på att de inte används i den nuvarande processen.
 Bruttomarginalen förbättrades avsevärt och var för helåret 
34,5 (2,5) procent. Den främsta orsaken till detta var att mer parten 
av årets försäljning skedde i Bolagets direktmarknad  Tyskland samt 
en lägre tillverkningskostnad per elektrod genom en förbättrad 
produktionsprocess. 
 Under året togs tillverkningen av engångselektroder över från 
den tidigare tillverkaren Ginolis AB. I slutet av det fjärde kvartalet 
slutfördes en validering av den semiautomatiserade processen. 
Den är nu under implementering. Arbete pågår nu för att öka 
 produktionskapaciteten och öka utbytet i processen. Under 2016 i 
stort sett halverades produktionskostnaden per elektrod. 
 Försäljnings och marknadsföringskostnaderna ökade med  
5 647 tusen SEK och uppgick för året till 26 239 (20 592) tusen  
SEK. Ökningen är framförallt hänförbar till kommersialiserings
kostnader för Nevisense och resursuppbyggnad av försäljnings 
och marknadsorganisationen i både Sverige och Tyskland. 
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 Administrationskostnaderna uppgick för året till 8 495 (10 975) 
tusen SEK, en minskning med 2 480 tusen SEK beroende på före
gående års noteringsprocess, lägre patentkostnader under året 
samt att under 2016 har en funktion flyttats till utvecklingskostnader 
(ingår med 2 001 tusen SEK i 2015 års utfall). 
 Utvecklingskostnaderna uppgick för året till 18 653 (10 560) 
tusen SEK, en ökning med 8 093 tusen SEK (varav 2 001 tusen SEK 
avser den flyttade funktionen). I övrigt ökade kostnaderna fram
förallt på grund av PMAprocessen som belastade årets resultat 
med cirka 4,4 miljoner SEK, nya produktutvecklingsprojekt samt det 
på gående projektet för att automatisera produktion av elektroder 
och resursuppbyggnad i samband med dessa aktiviteter. 
 Övriga rörelseintäkter, 300 (146) tusen SEK, avser framförallt 
valuta omräkningseffekter. Övriga rörelsekostnader, 2 227 (98) 
tusen SEK, avser till största delen utrangeringar, varav merparten 
består av den ovan beskrivna utrangeringen om 1 752 tusen SEK, 
samt till viss del valutaomräkningseffekter av fordringar och skulder.
 Finansnettot uppgick till 9 (444) tusen SEK och bestod under 
2015 framförallt av förändring av verkligt värde av en reglerad 
skuld. Årets resultat efter finansnetto uppgick till 53 085 (41 532) 
tusen SEK. Årets resultat efter skatt uppgick till 53 086 (41 532) 
tusen SEK. Årets skattekostnad uppgick till 1 (0) tusen SEK.

Tillgångar
Jämförelse mellan perioden 1 januari –30 september
2017 och 1 januari–30 september 2016
Anläggningstillgångar per den 30 september 2017 uppgick till  
10 071 (11 085) tusen SEK varav 8 900 (9 907) avser materiella 
anläggningstillgångar bestående av verktyg, inventarier och 
 installationer. Bolagets finansiella anläggningstillgångar uppgick 
vid samma tidpunkt till 1 171 (1 178) tusen SEK och bestod av 
 likviditetsfonder. 
 Omsättningstillgångar per den 30 september 2017 uppgick till 
59 619 (106 476) tusen SEK varav kassa och bank utgjorde 50 948 
(98 272) tusen SEK.

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2016 (IFRS) och 2015 (IFRS)
Anläggningstillgångar uppgick per den 31 december 2016 till  
9 488 (10 628) tusen SEK, varav majoriteten bestod av materiella 
anläggningstillgångar i form av inventarier, produktionsverktyg och 
installationer och uppgick till 8 312 (9 446) tusen SEK. 
 Omsättningstillgångar per den 31 december 2016 var 92 618 
(142 623) tusen SEK, varav kassa och bank utgjorde 84 955 (133 736) 
tusen SEK.

Eget kapital och skulder
Jämförelse mellan perioden 1 januari–30 september
2017 och 1 januari–30 september 2016
Eget kapital per den 30 september 2017 var 60 555 (107 380) 
tusen SEK. Minskningen berodde främst på det minskade balans
erade resultatet samt periodens resultat. 
 Per 30 september 2017 fanns långfristiga skulder som uppgick 
till 24 (25) tusen SEK som framförallt bestod av uppskjuten skatt e
skuld. De kortfristiga skulderna uppgick till 9 111 (10 555) tusen 
SEK. Skillnaden är främst beroende på minskade upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter.

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2016 (IFRS)  
och 2015 (IFRS)
Eget kapital  per den 31 december 2016 var 92 705 (145 709) tusen 
SEK. Minsk ningen berodde främst på det minskade balanserade 
resultatet samt periodens resultat.  
 Per den 31 december 2016 fanns långfristiga skulder som upp
gick till 25 (26) tusen SEK som framförallt bestod av uppskjuten 
skatte skuld. De kortfristiga skuld erna uppgick till 9 376 (7 516) 
tusen SEK. Skillnaden är främst beroende på ökade upplupna 
 kostnader och förutbetalda intäkter.

Kassaflöde
Jämförelse mellan perioden 1 januari–30 september 2017
och 1 januari–30 september 2016
Vid utgången av perioden uppgick de likvida medlen till 50 948  
(90 272) tusen SEK. Minskningen var främst hänförlig till periodens 
negativa kassaflöde från den löpande verksamheten. 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden upp
gick 32 821 (34 818) tusen SEK varav förändringar i rörelse kapital 
utgjorde 1 272 (3 325) tusen SEK. Det negativa kassaflödet från 
den löpande verksamheten förbättrades framförallt beroende på 
den minskade rörelseförlusten. Kassaflödet från finansierings
verksamheten uppgick till 0 (0) tusen SEK.
 Kassaflödet från investeringar uppgick till 1 182 (645) tusen 
SEK och avsåg främst investeringar i produktionsverktyg, demon
strationsinstrument samt investeringar i den nya lokalen.  Period ens 
investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 0 (0) tusen SEK. 
 Det totala kassaflödet för perioden uppgick till 34 003 (35 463) 
tusen SEK. 

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2016 (IFRS)  
och 2015 (IFRS)
Vid utgången av perioden uppgick de likvida medlen till 84 955 
(133 736) tusen SEK. Minskningen var främst hänförlig till årets 
negativa kassaflöde från den löpande verksamheten.
 Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2016 
uppgick till 47 850 (46 588) tusen SEK varav förändringar i 
 rörelsekapital utgjorde 3 086 (4 718) tusen SEK. Den minskade 
kapitalbindningen var framförallt hänförbar till minskade lager av 
Bolagets engångsartikel. 
 Kassaflödet från investeringar uppgick till 954 (1 797) tusen 
SEK och avsåg främst investeringar i produktionsverktyg, en före
tagsbil samt demonstrationsinstrument för marknadsändamål. 
Under 2015 utgjordes investeringarna i huvudsak av produktions
verktyg och demonstrationsinstrument. Minskningen var främst 
hänförlig till minskade investeringar i  produktionsverktyg. 
 Kassaflödet från finansieringsverksamheten 2016 uppgick till  
0 (154,6) miljoner SEK. Det starka kassaflödet under 2015 var 
 hänförligt till den nyemission som genomfördes i samband med att 
Bolagets aktier togs upp för handel på Nasdaq First North. 
 Det totala kassaflödet uppgick till 48 804 (106 229) tusen SEK.

Investeringar
Jämförelse mellan perioden 1 januari–30 september
2017 och 1 januari–30 september 2016
Periodens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 1 182 (645) tusen SEK och avsåg främst investeringar  
i produktionsverktyg, demonstrationsinstrument samt investe
ringar i en ny lokal. Investeringarna under jämförelseperioden 
utgjordes i huvudsak av investeringar i ny tjänstebil, produktions
verktyg och demonstrationsinstrument.
 Periodens investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 0 (0) 
tusen SEK. Avskrivningar för materiella anläggningstillgångar 
belastar periodens resultat med 530 (205) tusen SEK. Avskrivningar 
för immateriella anläggningstillgångar belastade resultatet med 0 
(0) tusen SEK.

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2016 (IFRS)  
och 2015 (IFRS)
Nettoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar under året 
upp  gick till 954 (835) tusen SEK och avsåg främst investeringar i ny 
tjänstebil, demonstrationsinstrument och produktionsverktyg. 
Under 2015 utgjordes investeringarna huvudsakligen av demon
strationsinstrument och produktionsverktyg.  Investeringarna i im
materiella tillgångar uppgick till 0 (0) tusen SEK. Avskrivningar för 
materiella anläggningstillgångar belastade resultatet med 300 
(170) tusen SEK. Avskrivningar för immateriella anläggningstill
gångar belastade  resultatet med 0 (0) tusen SEK.

Pågående och planerade investeringar
Bolaget driver ett projekt i syfte att effektivisera och auto
matisera tillverkningsprocessen för Bolagets engångselektrod. 
Målet med projektet är att på sikt uppnå det uppsatta målet om  
en genomsnittlig bruttomarginal om cirka 70 procent. Projektet 
drivs i etapper och för närvarande uppskattas cirka 0,7  miljoner 
SEK kvarstå i den pågående etappen avseende investeringar i 
 anläggningstillgångar (produktionsverktyg). Om alla etapper 
 uppfyller kraven och målen så beräknas totalt cirka 4 miljoner SEK 
behöva investeras över de kommande åren, vilket bedöms kunna 
finansieras med den nuvarande kassan och nettolikviden från 
 Erbjudandet. Av de planerade investeringarna är enbart 0,7 miljoner 
SEK ett framtida åtagande. Utöver detta har SciBase inte åtagit sig 
att göra några framtida investeringar.
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Nettoskuldsättning
I tabellen nedan sammanfattas SciBase nettoskuldsättning per 
den 30 september 2017, det vill säga den sista rapporterings dagen 
före Erbjudandet. SciBase har en kassa på 50 948 tusen SEK och 
inga räntebärande skulder.

TSEK 2017-09-30
A Kassa 50 948
B Likvida värdepapper som ingår i likvida 

medel men som inte är kassa
–

C Lätt realiserbara värdepapper –
D Likviditet (A) + (B) + (C) 50 948

 

E Kortfristiga finansiella fordringar
F Kortfristiga räntebärande bankskulder –
G Kortfristig del av långfristiga 

 räntebärande skulder
–

H Andra kortfristiga räntebärande skulder –
I Kortfristiga räntebärande skulder 

(F) + (G) + (H)
–

 

J Netto kortfristig nettoskuldsättning 
(I) - (E) - (D)

-50 948

K Långfristiga räntebärande banklån –
L Emitterade räntebärande obligationer –
M Andra långfristiga räntebärande 

skulder
–

N Långfristig räntebärande 
 skuldsättning (K) + (L) + (M)

–

 

O Nettoskuldsättning (J) + (N) -50 948

Kapitalstruktur, skuldsättning och annan  
finansiell information
Informationen i detta avsnitt beskriver Koncernens kapitalstruktur och skuldsättning per den 30 september 2017, dvs. den sista 
rapport eringsdagen före Erbjudandet. Den information som redovisas i tabellerna är oreviderad finansiell information. Informationen 
nedan ska läsas tillsammans med avsnitten ”Utvald finansiell information” och ”Kommentarer till den utvalda finansiella  informationen” 
samt Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari  30 september 2017, inklusive tillhörande noter. Se avsnittet ”Aktiekapital och 
ägarförhållanden” för ytterligare  information om Bolagets aktiekapital och aktier. 

Eget kapital och skulder
I tabellen nedan sammanfattas SciBase kapitalstruktur per den 
30 september 2017, det vill säga den sista rapporteringsdagen 
före Erbjudandet. Eget kapital uppgick till 60 555 tusen SEK.

TSEK 2017-09-30

KORTFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Mot borgen –
Mot säkerhet –
Utan garanti/borgen eller annan säkerhet –
Summa kortfristiga skulder –
 

LÅNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Mot borgen –
Mot säkerhet –
Utan borgen eller annan säkerhet –
Summa långfristiga räntebärande skulder –
 

EGET KAPITAL
Aktiekapital 30 654
Övrigt tillskjutet kapital 428 468
Övriga reserver 174
Balanserade vinstmedel 398 741
Summa eget kapital 60 555
 

KAPITALSTRUKTUR, SKULDSÄTTNING OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Materiella anläggningstillgångar
Bolagets materiella anläggningstillgångar är i all väsentlighet 
 relaterat till upprättande av produktionsverktyg ämnade för att 
automatisera tillverkningsprocessen, övriga produktionsverktyg 
och inventarier.

Immateriella anläggningstillgångar
Bolaget har per den 30 september 2017 inga immateriella anlägg
ningstillgångar.

Rörelsekapitalutlåtande
Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital är tillräckligt 
för Bolagets aktuella behov under den kommande tolvmånaders
perioden. Per utgången av tredje kvartalet 2017 uppgick Bolagets 
kassa till cirka 51 miljoner SEK. Bolaget uppskattar att rörelsekapital
behovet från utgången av tredje kvartalet 2017 till och med tolv 
månader efter datumet för Prospektet uppgår till cirka 45 miljoner 
SEK givet nuvarande affärsplan (vilket innefattar den uppdaterade 
affärsstrategin). Bolagets nuvarande kassa bedöms därför vara till
räcklig för att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande 
tolvmånadersperioden. Bolagets nuvarande kassa härrör huvud
sakligen från den nyemission som gjordes 2015 i samband med att 
Bolagets aktier listades på Nasdaq First North. 
 Realiseringen av Bolagets uppdaterade affärsstrategi och särskilt 
lanseringen i USA förväntas medföra ett utökat behov av rörelse
kapital efter utgången av den ovan nämnda tolvmånadersperioden. 
Bolaget avser finansiera det ökade rörelsekapitalbehovet för den 
berörda perioden med de medel som de kommer tillföras genom 
Erbjudandet. Om Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget tillföras 
en bruttolikvid om 85 miljoner SEK samt en nettolikvid om 75 miljoner 
SEK efter avdrag för transaktionskostnader. Av Erbjudandet täcks 

75 miljoner SEK av teckningsförbindelser och garantiåtaganden 
(varav 16 miljoner SEK utgörs av teckningsförbindelser och  
59 miljoner SEK utgörs av garantiåtaganden), vilka emellertid inte 
är säkerställda genom bankgaranti, pant eller på annat sätt. Styr
elsens bedömning är att nettolikviden från  Erbjudandet under 
 antagande om full teckning, tillsammans med nuvarande kassa 
kommer kunna tillgodose Bolagets behov av  rörelsekapital fram 
till 2021. Om Erbjudandet, trots lämnade teckningsförbindelser 
och garantiåtaganden, inte kan genomföras framgångsrikt kan 
Bolaget komma att behöva söka alternativa finansierings
möjligheter för att fullgöra sin affärsstrategi, alternativt skjuta 
upp fullgörandet av vissa delar av densamma.

Tendenser
Det finns idag en stor mängd nya läkemedel under utveckling för 
behandling av malignt melanom, främst så kallad immunterapi, 
vilket förväntas öka den allmänna kunskapen och medvetenheten 
kring malignt melanom. Detta tillsammans med en allmän kostnads
medvetenhet inom sjukvården kan komma att påverka Bolagets 
försäljning positivt. 

Inom melanomdetektion finns det även en trend mot nya sätt att 
detektera maligna melanom som till exempel teledermatoskopi via 
apotek. Detta innebär att en bild tas som sedan skickas elek troniskt 
till en dermatolog för en första utvärdering. Detta kommer troligen 
leda till ytterligare tryck hos dermatologen och ställer krav på snabb
are och enklare metoder för att kunna ta hand om patient inflödet. 

Då Bolaget befinner sig i en inledande kommersialiseringsfas 
och hittills enbart genererat begränsade försäljningsintäkter för
väntar sig Bolaget att redovisa en förlust under de närmaste åren. 
Försäljningen har hittills varit relativt blygsam och Bolaget har 
framförallt varit framgångsrikt på den tyska marknaden. I Tysk land 
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har gruppen så kallade ”early adopters” som tidigare utgjorde Bolagets 
primära målgrupp nu till stor del penetrerats. När kunder utanför 
denna grupp nu måste bearbetas i större utsträckning kan det med
föra att ökningstakten av nya kunder under en period blir långsam
mare. Försäljningen under innevarande år har utvecklats i linje med 
Bolagets förväntningar, tredje kvartalet visade dock en märkbar 
inbromsning av försäljningen. Bolaget har efter räkenskapsperiod
ens utgång 30 september 2017 signerat ett distributionsavtal med 
Scan Skin AB (tidigare International  Fitness and Health Organiza
tion) för försäljning av Nevisensesystem och elektroder till  apotek 
och ickespecialistkliniker i Italien, ett för Bolaget helt nytt kund
segment. Bolaget har även erhållit sin första kommersiella order för 
Nevisense i USA. Redan vid publiceringen av Q3rapporten hade en 
högre försäljning av instrument uppnåtts i fjärde kvartalet än under 
hela tredje kvartalet 2017. 

Försäljningspriset för Bolagets produkter, både huvudenheten 
och elektroder, har överlag varit stabilt under de finansiella period
erna som omfattas i Prospektet. I enskilda fall har Bolaget lämnat 
rabatter, men det finns ingen tendens till höjda eller sänkta priser.

Bolagets bruttomarginal har förbättrats avsevärt under de se
naste åren, från 2,5 procent under 2015 till 34,5 procent 2016 och 
36,8 procent under perioden 1 januari–30 september 2017, men 
ännu inte nått det långsiktiga målet om cirka 70 procent. Den nu
varande tillverkningsprocessen av Bolagets engångselektrod är till 
stor del manuell och Bolaget arbetar med ett antal projekt och för
bättringssteg för att ytterligare förbättra och automatisera processen 
för att därmed kunna nå målet.  

Efter övertagandet elektrodtillverkningen från Ginolis AB under 
2016 har Bolaget arbetat med att förbättra produktionen vilket 
medfört en ökad  stabilitet och minskad produktionskostnad.

Med undantag av den nya strategin har Bolaget aktivt arbetat 
med att minska kostnadsmassan vilket också gett genomslag un der 
det första halvåret 2017. När nu Bolaget går in i en mer expansiv 
fas avseende introduktion på den amerikanska marknaden, fram
tagandet av nya applikationer och nästa generations produkter an tas 
kostnaderna totalt sett öka under 2018 jämfört med 2017. För 2017 
förväntas dock de operativa kostnaderna understiga 2016. 

Introduktionen på den amerikanska marknaden kan ta längre tid 
och kräva mer resurser än Bolaget idag planerar för vilket kan inne
bära att försäljningsutvecklingen tar längre tid eller att det krävs 
 ytterligare investeringar. 

Den allmänna kostnadspressen inom hälsovården, vilket bland 
annat syns genom ett tryck på minskad kostnadsersättning för vissa 
metoder, kan göra det svårare att introducera nya metoder och 
produkter. Detta medför också en ökad svårighet att erhålla kost
nadsersättning för nya metoder. Denna kostnadspress har inneburit 
att Bolagets försäljning utanför Tyskland varit väldigt låg. Bolaget 
arbetar nu med att ta fram underlag för att på ett bättre sätt kunna 
visa på de positiva hälsoekonomiska effekterna av att införa Bola
gets metod och därmed på ett bättre sätt kunna bear beta dessa 
marknader. 

Utöver de tendenser som omnämns ovan och i Prospektet, känner 
inte styrelsen till några andra kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, 
potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser 
som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtids
utsikter. 

SciBase känner heller inte till några offentliga, ekonomiska, 
skatte politiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, 
direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna 
påverka Bolagets verksamhet. Bolagets verksamhet är dock för
knippad med risker.  

Väsentliga händelser under 
 räkenskapsåren 2015 och 2016
Räkenskapsåret 2015
• Det helägda dotterbolaget SciBase GmbH bildades med syfte att 

stärka Koncernens försäljnings och marknadsfokus i Tyskland.
• Patent beviljade i Australien och Japan.
• Bolaget genomförde en nyemission, vilken tillförde Bolaget  

165 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader och 
 listades den 2 juni 2015 på Nasdaq First North.

• Vinnova tilldelade 3,9 miljoner SEK till SciBase och KTH för 
 utveckling av nästa generations instrument.

• I april 2015 ingicks exklusivt distributörsavtal för den  österrikiska 
marknaden med Intramed Handels GesmbH.

• Bolaget erhöll ytterligare ett USApatent.

• I perioden publicerades de initiala resultaten från bolagets ”Read
erstudie” i USA. Studien visar att genom att addera  Nevisense 
förbättrades de amerikanska dermatologernas  förmåga att kor
rekt detektera maligna melanom.

• SciBase lämnade i perioden in sin PMAansökan (PreMarket 
approval) för marknadsgodkännande i USA av Nevisense till FDA 
(US Food and Drug Administration).

Räkenskapsåret 2016
• SciBase erhöll i januari besked om att ansökan var fullständig  

och innehöll all nödvändig information, vilket innebär att FDA 
påbörjade utvärderingsfasen och en granskning av ansökan.

• SciBase tecknade avtal med distributören CDP SWISS AG i 
Schweiz. Den initiala försäljningen och marknadsföringen av 
SciBase produkt Nevisense kommer fokusera på de närmare  
400 dermatologer som arbetar på privata kliniker i Schweiz.

• Beslut fattades i juni om att ta över produktionen av engångs
elektroder i egen regi från den tidigare tillverkaren Ginolis AB.

• En ny australiensisk studie som presenterades för första gången 
på World Congress on Cancers of the Skin i Wien den 1 september 
visar att genom att använda Nevisense är det möjligt att minska 
antalet fall som behöver genomgå uppföljning med digital 
 dermatoskopi med nästan hälften.

• SciBase presenterade sitt nya instrument, Nevisense View, där 
SciBase patenterade impedansmätning (EIS) för tidig upptäckt av 
malignt melanom kombineras med visuell information från digital 
dermatoskopi.

• En valberedning inför årsstämma 2017 utsågs.
• Den första Nevisense View levererades till Belgien.

Väsentliga händelser under 
 innevarande räkenskapsår
Väsentliga händelser under perioden  
1 januari – 30 september 2017
• Som en följd av US Food and Drug Administrations (FDA) 

 godkännande av SciBase PreMarket Approval (PMA) för 
 Bolagets produkt Nevisense i juni så presenterade Bolaget sin 
uppdaterade affärsstrategi samt lanseringsstrategi för  Nevisense 
på den amerikanska marknaden.

• Vid the British Association of Dermatologists årliga möte i 
juli presenterades en ny studie från Universitetssjukhuset i 
 Southampton som visar på Nevisense potential att hjälpa  kliniker 
detektera melanom som annars kunnat missas.

• SciBase presenterade en ny generation av Nevisense och en  
ny typ av elektrod för utvärdering av nya kliniska applikationer.

• I Tyskland lanserades i september en mjukvara för att integrera 
 Nevisense med DermoScans digital dermatoskopi system 
DermoGenius Ultra. Samarbetet innebär en stor möjlighet att 
integrera Nevisense på de cirka 400 kliniker som idag enbart har 
DermoGenius Ultra.

Väsentliga händelser sedan 30 september 2017
• Nevisense presenterades som en av de tio viktigaste nyheterna 

inom hudcancerområdet för dermatologer på the Fall Clinical 
Dermatology Conference. 

• Den första installationen av Nevisense i USA kommer ske hos 
en Key Opinion Leader i form av den mycket tongivande och 
 erkände Darrel S. Rigel, MD och Clinical Professor of Dermatology 
på New York University Medical Center.

• De första kliniska data från ett amerikanskt center presenterades 
i form av en poster på the Fall Clinic av Dr Ryan Svoboda, en 
 doktorand vid the National Society for Cutaneous Medicine.

• SciBase har signerat ett distributionsavtal med Scan Skin AB för 
försäljning av Nevisensesystem och elektroder till apotek och 
ickespecialistkliniker i Italien. Avtalet innehåller en initial order 
om cirka 0,5 miljoner SEK med möjlighet för en uppföljnings
order för ytterligare cirka 0,5 miljoner SEK med leverans under 
2018.

• Den första kommersiella ordern för Nevisense i USA erhölls från 
den välrenommerade privatkliniken Goldenberg Dermatology i 
New York som är fokuserad på selfpay patienter.

• En valberedning har utsetts.
• Extra bolagstämma beslutar om att genomföra en företrädes

emission om upp till 85 miljoner SEK. 

Utöver ovannämnda händelser har inga väsentliga händelser 
inträffat avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på 
marknaden sedan den 30 september 2017.
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  Tord Lendau – född 1957, 
styrelseordförande sedan 2014.  
Utbildning och erfarenhet
Tord har lång erfarenhet från uppdrag som VD i olika MedTech
bolag och från styrelseuppdrag hos både svenska och interna
tionella börs och ägarledda bolag. Tord har bland annat varit VD 
på Synectics Medical Inc., Synectics Medical AB, Dantec AS och 
Artimplant AB och har haft ledande befattningar på Medtronic 
och Sandvik MedTech. Tord är utbildad gymnasieingenjör och 
har studerat industriell ekonomi i Linköping (19801984). Utöver 
sitt uppdrag som styrelseledamot föreläser Tord på kurser för 
företagsledare.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande i Promimic AB, ENCare AB, Hubbster AB 
och Embedded Nano Europe AB. Styrelseledamot i Seafire AB, 
Vitrolife AB, Lendau Capital AB och Bostadsrättsföreningen 
Strandvägspalatset. Styrelsesuppleant i Leader Island AB. 
 Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet i Vitrolife AB. 
Medlem i juryn för Årets Nanotechbolag på Sweden NanoTech/IVA. 

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelseordförande och styrelseledamot i Stille AB (till 2015). 
Styrelseledamot i Boule Diagnosticts AB (till 2016). Styrelse
ordförande för Actea Consulting AB (till 2017) och CytaCoat 
Aktiebolag (till 2014). Styrelseledamot och medlem av revisions
utskottet i ArthroCare Inc. (till 2014).  

Innehav i SciBase 
Innehavare av 13 851 aktier samt 55 386 teckningsoptioner av 
serie 2015/2020.

Oberoende
Tord är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, 
samt till Bolagets större aktieägare.

  Thomas Eklund – född 1967, 
styrelseledamot sedan 2017. 
Utbildning och erfarenhet
Thomas är fristående rådgivare och investerare och har cirka  
25 års erfarenhet från seniora positioner inom bland annat bank, 
life sciences och vårdsektorn. Thomas har bland annat varit VD 
och koncernchef för Investor Growth Capital (numera Patricia 
Industries) 20022012, Investment Director vid Alfred Berg ABN 
AmRO Capital Investment AB, VP på Handelsbanken Markets samt 
styrelseledamot i life sciencesbolag såsom Swedish Orphan 
International AB och Carmel Pharma AB. Thomas har en MBA från 
Handelshögskolan i Stockholm. 

Styrelse, ledande befattningshavare  
och revisorer

Styrelse
Enligt bolagsordningen ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre 
och högst sju ledamöter, med upp till sju suppleanter. Bolagets 
styrelse består för närvarande av sex ordinarie styrelseledamöter, 
inklusive styrelsens ordförande, samt en suppleant. Samtliga 

styrelseledamöter och suppleanten är valda fram till slutet av 
kommande årsstämma. Information om styrelseledamöterna 
följer nedan.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande i Sedana Medical AB (publ), Moberg Pharma 
AB (publ) och Itrim Holding AB. Styrelseledamot i Swedencare AB 
(publ), Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Surgical Science  Sweden 
AB, Rodebjer Form AB, Memira Holding AB, Excillum Aktiebolag, 
Neoventa Medical AB, TEDCAP AB och Eklund  konsulting AB. 

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelseordförande i BoMill AB (till 2017), Swevet AB (till 2017), 
SwevetPiab Aktiebolag (till 2016) och Swevet Holding AB (till 
2016). Styrelseordförande och styrelseledamot i GHP Speciality 
Care AB (publ) (till 2016). Styrelseledamot i Circassia AB (till 
2014), PocketMobile Communications Aktiebolag (till 2013), 
Tobii AB (till 2014), Neoventa Holding Aktiebolag (till 2016), 
GHP Specialisttandläkarna AB (till 2016), Bariatric and Diabetes 
Center Ajman AB (till 2016), GHP International AB (till 2016), 
Vårdapoteket i Norden AB (till 2013), Annexin Pharmaceuticals 
AB (publ) (till 2017) och Observe Medical International AB 
(till 2015). Styrelsesuppleant i Newron Sweden AB (till 2013).  

Innehav i SciBase 
Innehavare av 67 147 aktier (personligen samt via Eklund 
 konsulting AB).

Oberoende
Thomas är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets 
 ledning samt till Bolagets större aktieägare.

  Diana Ferro – född 1966, 
styrelseledamot sedan 2017. 
Utbildning och erfarenhet
Diana arbetar som VD för Medskin Solutions Dr Suwelack AG, 
ett bolag med över 130 anställda i Europa, USA och Asien. Diana 
har bred erfarenhet från seniora positioner inom läkemedels 
och MedTechindustrin i såväl USA som Europa. Diana har en 
MBA från University of Hamburg och har även läst diverse 
 fortsättningsutbildningar, bland annat Medical Marketing vid 
UCLA (University of California, Los Angeles). 

Pågående uppdrag
Koncernchef på Medskin Solutions DR Suwelack AG.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
–

Innehav i SciBase 
Inget innehav av aktier eller andra värdepapper.

Oberoende
Diana är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets 
 ledning, samt till Bolagets större aktieägare.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER
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  Thomas Taapken – född 1965, 
styrelseledamot sedan 2017.
Utbildning och erfarenhet
Thomas har bred erfarenhet från seniora positioner inom life 
sciencessektorn, bland annat som VD och CFO på Epigenomics 
AG där han ledde processen för marknadsföringsgodkännande 
av bolagets produkt hos FDA samt dess efterföljande lansering 
på den amerikanska marknaden. Thomas har också arbetat på 
Sanovi och en rad riskkapitalbolag i Tyskland och USA. Thomas 
har en Ph.D. i organisk kemi från Technical University of Berlin 
och har också studerat ekonomi, kemi och fysik vid University 
of Göttingen. 

Pågående uppdrag
CFO på Medigene AG. Styrelseledamot i Immunic AG.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
VD och CFO på Epigenomics AG (till 2016).
Innehav i SciBase 
Inget innehav av aktier eller andra värdepapper.

Oberoende
Thomas är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets 
 ledning, samt till Bolagets större aktieägare.

  Per Aniansson – född 1966, 
styrelseledamot sedan 2014. 

Utbildning och erfarenhet
Per arbetar som Investment Director på Fouriertransform 
Aktiebolag och är dess styrelserepresentant i Bolagets styrelse. 
Per har 20 års erfarenhet inom life sciences med investeringar 
inom såväl nystartade bolag som större noterade bolag. Per har 
tidigare innehaft positioner på Industrivärden, Siemens och 
Innovationskapital och har även sex års erfarenhet som manage
mentkonsult på Accenture och Arthur D Little med huvudsakligt 
fokus på läkemedels och MedTechbranschen. Per sitter även 
som styrelseledamot i två brittiska MedTechbolag. Per har en 
M.Sc. i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola och en 
MBA från INSEAD.

Pågående uppdrag
Investment director på Fouriertransform Aktiebolag. Styrelse
ledamot och verkställande direktör i Perma Ventures AB. 
 Styrelseledamot i Smart Eye Aktiebolag (publ), Anian AB,  
ÅAC Microtec AB, Ossdsign AB, Re:NewCell AB, Origin Sciences 
Ltd., Star Syringe Ltd., samt Stiftelsen Bota Cancer.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelseledamot i Bambora Device AB (till 2014).  Styrelses upp leant 
i Powercell Sweden AB (publ) (till 2014). Styrelseledamot i 
 Samport Payment Services (till 2014).

Innehav i SciBase 
Innehavare av 10 000 aktier. 

Oberoende
Per är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, 
men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

  Renee Aguiar-Lucander – född 1962, 
styrelseledamot sedan 2014.
Utbildning och erfarenhet
Renee var tidigare partner på Omega Funds Management UK 
L.L.P. i London och var tidigare representant för Omega Fund 
IV L.P. i Bolagets styrelse. Renee har även tidigare erfarenhet 
från ledande investmentbanker i USA och Europa med fokus på 
 förvärv, avyttring och finansiering av tillväxtföretag, samt på 
3i Group Plc. i London med fokus bland annat på investeringar inom 
hälsovård och life sciences. Renee har långtgående erfarenhet 
från styrelsearbete i internationellt verksamma ägarledda samt 
noterade bolag. Renee har en BA i finans från Handelshögskolan 
i Stockholm och en MBA från INSEAD. 

Pågående uppdrag
Extern VD på Pharmalink AB. Styrelseordförande på Simparel Inc 
och styrelseledamot på MedCap AB (publ).

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Partner på Omega Funds Management UK L.L.P (till 2015). 
Styrelse ledamot i Spinevision – SA (till 2015), Egalet Corp. (till 
2015), Egalet A/S (till 2015), EnXray Ltd. (till 2017) och Biosilita 
Ltd (2015). 

Innehav i SciBase 
Inget innehav av aktier eller andra värdepapper.

Oberoende
Renee är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets 
 ledning, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

  Per Nordberg – född 1956, 
styrelsesuppleant sedan 2017.
Utbildning och erfarenhet
Per Nordberg har bred erfarenhet från VD och styrelseposter 
bland annat inom läkemedels, finans och bilindustrin,  såväl i 
Sverige som globalt. Per Nordberg var vidare VD hos  Bolagets 
huvudägare Fouriertransform Aktiebolag under  perioden 
 2010–juni 2017. Per Nordberg är utbildad civil ekonom vid 
 Handelshögskolan i Stockholm. 

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i SMP Parts Aktiebolag, Alelion Energy  
Systems AB, Powercell Sweden AB (publ), Inxide AB, SMPP 
 Holding AB, Sotenäs Symbios Fastigheter AB. Styrelseledamot 
och VD i Executive Management Consulting Stockholm EMC AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelseordförande i Maria Nila AB (till 2017). Extern verkställande 
direktör i Fouriertransform Aktiebolag (till 2017). Styrelseledamot 
i Coast Living Scandinavia AB (till 2017) och Vicura AB (till 2017). 

Innehav i SciBase 
Inget innehav av aktier eller andra värdepapper.

Oberoende
Per är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, 
men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER
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Ledning

  Simon Grant – född 1967, VD sedan 2014. 
Utbildning och erfarenhet
Simon har bred erfarenhet från MedTechbranschen, särskilt 
från positioner relaterade till kommersialisering av diagnostik
produkter. Simon har innehaft ledande operationella befattningar 
på såväl MedTechbolag i uppstartsfas, såsom Synectics  Medical 
AB och Neoventa Medical AB, som etablerade multinationella 
företag såsom Medtronic Inc. Simon har en civilingenjörsexamen 
inom elektroteknik.  

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i ExScale Biospecimen Solutions AB. Styrelse
suppleant och delägare i Inanga AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Research & Develop ment Manager på Rhondium Ltd (till 2014) 
och Triodent Ltd (till 2013). Bolagsman i Inanga Handelsbolag  
(till 2014).

Innehav i SciBase 
Innehavare av 1 000 aktier och 166 159 teckningsoptioner 
serie 2015/2020.

  Michael Colérus – född 1962, CFO sedan 2014. 
Utbildning och erfarenhet
Michael var tidigare CFO på Aerocrine AB (publ) i samband med 
att bolaget noterades på Nasdaq OMX Stockholm år 2007. Innan 
Michael tillträdde som CFO för Aerocrine arbetade han som 
 business controller för olika affärsområden inom Pharmacia & 
Upjohnkoncernen.  Michael har en civilekonomexamen från 
Uppsala Universitet. 

Pågående uppdrag
–

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelsesuppleant i Aerocrine ESOP AB (till 2014). CFO/Extern 
firmatecknare i Aerocrine Aktiebolag (till 2014). Styrelseledamot 
och secretary i Aerocrine Inc. (till 2014). Styrelseledamot 
i Aerocrine AG (till 2014).

Innehav i SciBase 
Innehavare av 55 386 teckningsoptioner serie 2015/2020.

  Tobias Bergenblad – född 1973, 
Global Sales Director sedan 2015.

Utbildning och erfarenhet
Tobias har mångårig erfarenhet inom försäljning och marknads
föring av MedTechprodukter vid multinationella företag. Han 
har tidigare arbetat på Hudson RCI, Maquet Critical Care AB 
och Aerocrine AB (publ). Inom Aerocrine arbetade Tobias som 
 International Sales Director för AsiaPacregionen. 

Pågående uppdrag

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)


Innehav i SciBase 
Innehavare av 1 000 aktier.

  Anna Danström – född 1976, 
Supply Chain & Production Manager sedan 2016.  

Utbildning och erfarenhet
Anna har 15 års erfarenhet från MedTechbranschen och har 
haft positioner på såväl svenska och internationella MedTech
bolag. Anna har bland annat jobbat på St. Jude Medicals med flera 
 globala technology transfer projects och Anna har erfarenhet 
från FDAreglerade projekt. Innan Anna tillträdde sin nuvarande 
tjänst var hon ansvarig för utveckling av elektroder på SciBase. 
Anna har en M.Sc. i Teknisk Biologi från Linköpings Tekniska 
Högskola.
  

Pågående uppdrag
–

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelseledamot på Röhälls förskola ekonomisk förening 
(till 2016) samt Bostadsrättsföreningen Trudhem (till 2013).

Innehav i SciBase 
Inget innehav av aktier eller andra värdepapper. Annas man är 
innehavare av 89 aktier.

  Niklas Jakobsson – född 1968, Director Quality 
 Assurance & Regulatory Affairs sedan 2016.  

Utbildning och erfarenhet
Niklas har nästan 20 års erfarenhet från MedTechbranschen med 
särskild erfarenhet från bolag verksamma på den amerikanska 
marknaden. Niklas har erfarenhet inom forskning och utveckling, 
produktion och kvalitetssäkring på bland annat Siemens Elema, 
HotSwap AB och Millicore AB. Niklas arbetade vidare fram till 
augusti 2017 som kvalitetsansvarig på Ginolis AB vilka tidigare 
ansvarade för tillverkningen av SciBases elektrod före det att 
tillverkningen övertogs av Bolaget. Niklas är utbildad civilingenjör 
inom teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings universitet.  

Pågående uppdrag

Styrelseledamot och VD på RaiseIn AB. Kassör på Älvsjö AIK 
Simning.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Kvalitetsansvarig på Gigasense AB (till mars 2017) samt 
 kvalitetsansvarig på Ginolis AB (till augusti 2017).

Innehav i SciBase 
Inget innehav av aktier eller andra värdepapper.

  David Melin – född 1985, 
Director Product Development sedan 2017.   

Utbildning och erfarenhet
David har arbetat med produktutveckling på SciBase sedan år 
2013 med särskilt fokus på hårdvaruutveckling och system
design. David har även tidigare erfarenhet av produktutveckling 
och testautomatisering som konsult. David är utbildad civil
ingenjör inom maskinteknik med inriktning mot mekatronik 
från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  

Pågående uppdrag

Styrelsesuppleant på Annette Melin Konsult AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
–

Innehav i SciBase 
Innehavare av 5 000 teckningsoptioner serie 2015/2020.

  Per Svedenhag – född 1958, 
VP Business Development & Marketing sedan 2015.   

Utbildning och erfarenhet
Per har mer än 20 års erfarenhet från arbete med produktledning, 
marknadsföring och affärsutveckling inom MedTechsektorn och 
har tidigare bland annat arbetat vid Gambro Engström, RacalRedac 
Ltd., SiemensElema AB, XCounter AB (publ) och Innoventus 
Project AB. Per har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från 
Kungliga Tekniska Högskolan.  

Pågående uppdrag

Styrelseordförande i Ekonomiska Föreningen Hersby Åker A u.p.a.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
–

Innehav i SciBase 
Innehavare av 500 aktier och 25 000 teckningsoptioner 
serie 2015/2020.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER
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Namn/funktion Styrelsearvode Konsultarvode Summa

Tord Lendau, styrelseordförande (via Lendau Capital AB) *150 **360 *510

Renee AguiarLucander, styrelseledamot (via RAL capital Ltd) 100 – 100

Per Aniansson, styrelseledamot *** – –

Carsten Browall, styrelseledamot (genom Carbro AB)1 100 – 100

Stig Ollmar, styrelseledamot (genom Onablab AB)2 *** 216 216

Andreas Pennervall, styrelseledamot3 *** – –

Summa 350 576 926

* Styrelsearvodet för Tord Lendau har inte fakturerats under 2016.
** Konsultarvode exklusive dokumenterade omkostnader enligt avtal.
*** Arvode utgick inte på grund av att ledamoten är/var aktieägare eller anställd av större aktieägare.

1 Carsten Browall är sedan årsstämman 2017 inte längre styrelseledamot i Bolaget.
2 Stig Ollmar är sedan årsstämman 2017 inte längre styrelseledamot i Bolaget.
3 Andreas Pennervall är sedan årsstämman 2017 inte längre styrelseledamot i Bolaget.

Ersättning till revisorer
Ersättning till revisorer uppgick under 2016 till 349 tusen SEK för 
 revisionsuppdrag. Inga ersättningar utgick till revisorer för övriga 
uppdrag. Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredo
visningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 

 direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på 
Bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomföran
det av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. 

Ersättning till styrelseledamöter  
och revisorer
Enligt beslut på årsstämma i Bolaget den 16 maj 2017 utgår  
ett årligt styrelsearvode om (i) 200 000 SEK till styrelsens ord
förande och (ii) 150 000 SEK till övriga styrelseledamöter som 
inte är anställda av större aktieägare i Bolaget.  

I nedan stående tabell redovisas ersättningar för utfört styrelse
arbete och övrig ersättning som utgick till styrelsens ord förande 
och övriga styrelseledamöter under räkenskapsåret 2016  
(tusen SEK). 

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER

Revisor
Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB 
(”PwC”) nyvaldes vid årsstämman 2017 till Bolagets  revisor med 
Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor. Magnus Lagerberg 
är auktoriserad revisor samt medlem i FAR, branschorganisationen 
för revisorer i Sverige. PwC har kontorsadress Pricewaterhouse
Coopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm. Magnus Lagerberg 
nås via PwC:s adress. 

 Fram till årsstämman 2017 var det registrerade revisions
bolaget Ernst & Young Aktiebolag revisor i Bolaget, med  
auktori serade revisorn Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor. 
Även tidigare huvudansvarige revisorn Björn Ohlsson är medlem  
i FAR. 
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Ersättning till ledande 
befattningshavare
I nedanstående tabell redovisas de ersättningar och övriga för 
måner som utgick till Koncernens ledande befattnings havare 
under 2016 (tusen SEK). Ersättning till medlemmar av koncern
ledningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension, aktie

Namn och funktion
Grundlön och 

andra förmåner Pension /år
Avgångs-
vederlag Totalt

Simon Grant, VD 1 724* 443  2 167

Övriga ledande befattningshavare (4 st i genomsnitt) 5 142* 1 037  6 179

Totalt 6 866 1 480 - 8 346

Simon Grant och Michael Colérus är anställda av Bolaget.  Tobias 
Bergenblad, Anna Danström, Niklas Jakobsson, David Melin och 
Per Svedenhag är anställda av SciBase AB.

För den verkställande direktören Simon Grant gäller en ömse
sidig uppsägningstid om sex månader. För Per Svedenhag  gäller 
en uppsägningstid om tre månader om den anställde säger upp 
sig och sex månader om SciBase AB säger upp den anställde.  
För Michael Colérus, Tobias Bergenblad, Niklas Jakobsson och  
David Melin gäller en uppsägningstid om minst tre månader,  eller 
i enlighet med lag (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”). För 

Anna Danström gäller en uppsägningstid om minst två månader 
eller i enlighet med LAS. Per Svedenhag har rätt till avgångs
vederlag motsvarande sex månadslöner vid uppsägning från 
SciBase AB:s sida om uppsägningen sker inom ett år från det att 
en ny ägare erhållit ett bestämmande inflytande över SciBase AB. 

Scibase AB hade tidigare ett avtalsförhållande med Lendau 
Capital AB, ett av Tord Lendau helägt aktiebolag, avseende 
 konsulttjänster. Avtalet upphörde att gälla i samband med års
stämman 2017.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER

relaterad ersättning samt övriga förmåner. I tillägg till de förmåner 
som framgår av tabellen nedan så erhöll samtliga ledande befatt
ningshavare förmåner i form av sjukförsäkring samt premie
befrielseförsäkring under 2016.
 

Övriga upplysningar
Det föreligger inga familjeband mellan några styrelseleda möter 
och ledande befattningshavare. Ingen av Bolagets styrelse
ledamöter eller ledande befattningshavare har några privata 
 intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen. Som fram
går ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande be
fattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom aktie 
och/eller teckningsoptionsinnehav. Ingen av styrelseledamöterna 
eller de ledande befattningshavarna har valts eller tillsatts till följd  
av en särskild överenskommelse med större aktieägare,  kunder, 
leverantörer eller andra parter. 
 Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattnings
havarna har avtal som berättigar till förmåner efter det att upp
draget avslutats, med undantag för normalt avgångsvederlag för 
de ledande befattningshavarna i enlighet med vad som beskrivs 
ovan under rubriken ”Ersättning till ledande befattningshavare”. 
Koncernen har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner 
eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande 
 befattningshavares avträdande av uppdrag eller tjänst.

 Tord Lendau har varit styrelseledamot och medlem av revi
sionsutskottet i ArthroCare Inc. i USA, där fyra ur ledningen dömts 
till fängelse för bedrägeri. Därutöver har ingen av Bolagets styrel
seledamöter eller ledande befattningshavare under de senaste 
fem åren (i) varit ställföreträdare i bolag som försatts i konkurs 
eller likvidation eller som undergått företagsrekonstruktion, (ii) 
varit föremål för anklagelser eller dömts i bedrägerimål, (iii) varit 
föremål för anklagelser eller sanktioner av i lag eller förordning 
 bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessamman
slutningar) eller (iv) förbjudits av domstol att ingå som medlem av 
ett bolags förvaltnings, lednings eller kontrollorgan eller från att 
ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag.
 Samtliga styreledamöter och medlemmar i ledningsgruppen 
kan nås via Bolagets kontor med adress Landsvägen 39, 
172 63 Sundbyberg.

* Inkluderar tjänstebil samt sjukvårdsförsäkring.
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Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda 
verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga 
intressenters behov av information om aktiebolaget och dess utveckling. SciBases bolagsstyrning styrs bland annat av aktie-
bolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554), Bolagets bolagsordning, Nasdaq First Norths regelverk, god sed på 
aktiemarknaden samt interna styrdokument. Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är inte obligatorisk för bolag noterade på 
Nasdaq First North och Bolaget har inte åtagit sig att följa Koden i någon del. Bolaget kan dock komma att välja att agera i enlighet 
med Koden i vissa delar.

Bolagsstämman
Aktieägarnas rätt att besluta i Bolagets angelägenheter utövas 
genom det högsta beslutande organet bolagsstämman (årsstäm
ma respektive extra bolagsstämma). Bolagsstämman beslutar 
exempelvis om ändringar i bolagsordningen, styrelse och revi
sorsval, fastställande av resultat och balansräkning, disposition 
av vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelse och VD, principer 
för tillsättande av valberedning samt riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare. 

Aktieägare har rätt att få ett angivet ärende behandlat på 
 bolagsstämman. Aktieägare som önskar utöva denna rätt  måste 
framställa en skriftlig begäran till Bolagets styrelse. Sådan 
 begäran ska i normala fall vara styrelsen tillhanda senast sju veckor 
före relevant bolagsstämma.

Bolagsstämma i Bolaget ska hållas i Stockholm. Kallelse till års
stämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen 
ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor 
före sådan bolagsstämma. Kallelse till annan extra bolagsstämma 
ska ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolags
stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post och Inrikes 
Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på  Bolagets 
hemsida. Att kallelse skett ska vidare annonseras i Dagens  Nyheter. 
Kallelser, protokoll från bolagsstämmor, kommunikéer och  annat 
material för bolagsstämmor publiceras på Bolagets hemsida, 
www.scibase.se.

För att få närvara och rösta vid bolagsstämma, antingen per
sonligen eller genom ombud, ska aktieägare dels vara upptagen 
i den av Euroclear förda aktieboken senast fem (5) vardagar före 
stämman (det vill säga på avstämningsdagen), dels anmäla sig till 
Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till  stämman. Den
na dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, mid
sommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla  tidigare 
än femte vardagen före bolagsstämman. Biträde till  aktieägare i 
Bolaget får följa med till bolagsstämman om aktie ägare  anmäler 
detta. Varje aktieägare i Bolaget som anmäler ett ärende med 
 tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid 
 bolagsstämman. 

För att kunna avgöra vem som har rätt att delta och rösta vid 
bolagsstämma ska Euroclear, på Bolagets begäran, förse Bolaget 
med en lista över alla innehavare av aktier per avstämningsdagen 
i samband med varje bolagsstämma. Aktieägare som har sina ak
tier förvaltarregistrerade måste instruera förvaltaren att tillfälligt 
registrera aktierna i aktieägarens namn för att ha rätt att delta 
och rösta för sina aktier vid bolagsstämma (rösträttsregistrering). 
Sådan registrering måste vara genomförd senast vid tillämplig 
avstämningsdag och upphör att gälla efter avstämningsdagen. 
Aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på ett konto 
i Euroclearsystemet kommer automatiskt att ingå i listan över 
 aktieägare. 

Valberedningen
Vid årsstämman i Bolaget den 16 maj 2017 beslutades att anta 
principer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2018. 
Valberedningen, som ska bestå av fyra ledamöter, utses genom att 
styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna vid ut
gången av tredje kvartalet 2017. Dessa ombeds att vardera utse en 
ledamot som, tillsammans med styrelsens ordförande, bildar val
beredning. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras 
senast sex månader före årsstämman. Valberedningen, vars man
dat gäller till dess att ny valberedning konstituerat sig, utser inom 
sig ordförande. Valberedningen ska inför årsstämman 2018 lämna 
förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelse
ledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter suppleanter 
och revisor, arvode till styrelsen och revisor samt principer för ut
seende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Val
beredningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma 
där styrelse eller revisorsval ska äga rum samt på Bolagets hem
sida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en 
ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett leda
mot i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i Bolaget ska, 
om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att 
utse en ledamot i valberedningen.
 Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut 
därom på bolagsstämma.
 I enlighet med antagna principer för tillsättande av val
beredningen har inför årsstämman 2018 David Sonnek (utsedd 
av SEB Venture Capital), Andreas Pennervall (utsedd av SEB 
Pensionsstiftelse), Åsa Knutsson (utsedd av Fouriertransform 
Aktiebolag) samt styrelsens ordförande Tord Lendau utsetts  
till ledamöter i valberedningen. Valberedningen har inom sig 
 utsett David Sonnek till valberedningens ordförande.

Styrelsen 
Styrelsens uppgifter
Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande 
organ. Det är styrelsen som ska svara för Bolagets organisation 
och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, till exempel genom 
att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för 
uppföljning av de fastslagna målen, fortlöpande bedöma Bolagets 
ekonomiska situation samt utvärdera den  operativa ledningen. 
Det är vidare styrelsens ansvar att säkerställa att korrekt informa
tion ges till Bolagets intressenter, att Bolaget följer lagar och reg
ler samt att Bolaget tar fram och implementerar interna policy
dokument och etiska riktlinjer.  Styrelsen utser även Bolagets  
VD och fastställer lön och annan ersättning till denne utifrån de 
riktlinjer som stämman antagit.

Bolagsstyrning

BOLAGSSTYRNING
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Styrelsens sammansättning
Styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter väljs årligen på års
stämman för tiden intill slutet av nästkommande års årsstämma. 
Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och 
högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.
 Styrelsens sammansättning samt styrelsens bedömning 
 avseende ledamöternas oberoende i förhållande till dels Bolaget 
och bolagsledning, dels till större aktieägare presenteras i 
 avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. 

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande har till uppgift att leda styrelsens arbete 
samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att 
 styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska genom 
 kontakter med VD:n följa utvecklingen i Bolaget samt tillse att 
styrelsens ledamöter genom VD:ns försorg fortlöpande får den 
information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, 
ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare 
samråda med VD:n i strategiska frågor samt kontrollera att 
 styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt. 
 Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i 
ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till 
 styrelsen. Ordföranden deltar inte i det operativa arbetet inom 
Bolaget, och ingår inte heller i bolagsledningen.
 
Styrelsearbetet
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och 
fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbets ordningen 
reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbets uppgifter, 
beslutsordning inom Bolaget, styrelsens mötesordning, ordföran
dens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelsen 
och VD:n. Instruktion avseende finansiell rapportering och VD
instruktionen fastställs också i samband med det  konstituerande 
styrelsemötet.
 Styrelsens arbete bedrivs också utifrån en årlig föredragnings
plan, som tillgodoser styrelsens behov av information. Styrelse
ordföranden och VD:n har vid sidan av styrelsemötena en löpande 
dialog kring förvaltningen av Bolaget.
 Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan och 
ska mellan varje årsstämma hålla minst 4 ordinarie styrelse
möten. Utöver dessa möten kan extra möten arrangeras för 
behandling av frågor som inte kan hänskjutas till något av de 
 ordinarie mötena. 

Styrelsens utskott
Ersättningsutskottet 
Bolagets styrelse har inrättat ett utskott, ersättningsutskottet.  
 Ersättningsutskottets huvudsakligauppgift är att bereda  frågor 
om ersättning och andra anställningsvillkor för VD:n och andra 
 ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också följa 
och utvärdera pågående och under året avslutade program för 
 rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och ut värdera 
tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande be
fattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Ersättnings
utskottet består av Renee Aguiar Lucander och Per Aniansson. 

Verkställande direktören  och 
 koncernledningen
Bolagets verkställande direktör är ansvarig för den löpande opera
tiva verksamheten. Styrelsen fastställer årligen en instruktion av
seende verkställande direktörens uppgifter och ansvars områden 
samt åtaganden gentemot styrelsen. Verkställande direktören 
ska fortlöpande framlägga uppgifter som styrelsen efterfrågar 
vid bedömningen av Bolagets finansiella situation och ska vidare, 
inom ramen för aktiebolagslagen, av  styrelsens fastställd affärs
plan, budget och instruktion samt övriga riktlinjer som styrelsen 
meddelar, fatta de beslut som krävs för  Koncernens utveckling.

Utöver Bolagets verkställande direktör består koncern
ledningen av CFO, Global Sales Director, Supply Chain & Production 
Manager, Director Quality Assurance & Regulatory Affairs, Direc
tor Product Development, och VP Business, Development & Mar
keting. Medlemmarna i ledningsgruppen har mångårig erfarenhet 
inom sina respektive områden såsom forskning och utveckling, 
försäljning och marknadsföring. I Bolaget finns även mångårig 
erfarenhet avseende regulatoriska frågor. Närmare presentation 
av de ledande befattningshavarna återfinns i  avsnittet ”Styrelse, 
ledande befattningshavare och revisorer”.

Intern kontroll
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att Bolaget har en 
effektiv intern kontroll. Verkställande direktören ansvarar i den 
löpande verksamheten för att det finns en god intern kontroll och 
formaliserade rutiner som säkerställer tillförlitligheten i kvalitén 
på den finansiella rapporteringen till styrelse och marknad, och att 
denna är i enlighet med god redovisningssed, tillämpliga lagar och 
övriga tillämpliga krav. Koncernens CFO ansvarar för risk analys 
avseende den finansiella rapporteringen och utför löpande 
 kontrollaktiviteter i syfte att hantera eventuella risker.

Revisor
Revisor utses på årsstämman för att granska Bolagets finansiella 
rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens för
valtning av Bolaget. På årsstämman 2017 valdes det registrerade 
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden 
intill slutet av nästkommande årsstämma. Huvudansvarig revisor 
är auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg.
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Aktiekapital och ägarförhållanden
Aktiekapital
Bolagets aktier har emitterats enligt svensk lag och är kontoförda 
i elektronisk form hos Euroclear, med adress Euroclear Sweden AB, 
Box 191, SE101 23 Stockholm. Euroclear för även Bolagets aktie
bok. Bolagets aktier är denominerade i SEK. Enligt bolags ordningen 
ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 18 000 000 och högst  
72 000 000 SEK fördelat på lägst 4 900 000 och högst 19 600 
000 aktier. Bolagets har endast utgivit aktier av ett aktie slag. ISIN 
koden för Bolagets aktier är SE0007045414.
 Aktiekapitalet i Bolaget uppgår per dagen för detta Prospekt till 
30 653 641,60 SEK fördelat på 8 284 768 aktier, vardera med ett 
kvotvärde om cirka 3,7 SEK. Samtliga aktier är emitterade och till 
fullo betalda. Inga aktier i Bolaget innehas av Bolaget själv, på dess 

vägnar eller av dess dotterbolag. Varje aktie ger lika rätt till andel i 
Bolagets tillgångar och vinst. Vid eventuell likvidation av Bolaget 
har aktieägarna rätt till överskott i förhållande till det antal aktier 
som de innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktier
nas överlåtbarhet. Aktierna i SciBase är inte föremål för erbjudande 
som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldig
het. Det har heller inte förekommit något offent ligt uppköpserbju
dande under innevarande eller föregående räkenskapsår. Bolaget 
bedriver verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen och de rätt
igheter som enligt Bolagets bolagsordning är knutna till aktierna 
kan endast ändras i enlighet med bestämmelserna i aktiebolags
lagen.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget från Bolagets bildande till dagen för Prospektet.

År Händelse Förändring 
antal aktier

Totalt 
antal aktier

Kvotvärde Aktiekapital  
efter händelse

2008 Nybildning 100 000 100 000 1,00 100 000,00

2009 Sammanläggning (1:100 000) 99 999 1 100 000,00 100 000,00

2009 Aktiesplit (905 076:1) 905 075 905 076 0,11 100 000,00

2009 Nyemission 500 000 1 405 076 0,11 155 243,98

2009 Nyemission 300 000 1 705 076 0,11 188 390,37

2010 Nyemission 306 497 2 011 573 0,11 222 254,60

2010 Nyemission 74 850 2 086 423 0,11 230 524,62

2010 Nyemission 730 462 2 816 855 0,11 311 231,87

2013 Nyemission 158 315 2 975 200 0,11 328 723,77

2013 Nyemission 84 189 761 87 164 961 0,11 9 630 678,54

2013 Nyemission 16 630 428 103 795 389 0,11 11 468 140,57

2013 Nyemission 29 777 590 133 572 979 0,11 14 758 205,68

2013 Nyemission 17 866 544 151 439 523 0,11 16 732 243,65

2014 Nyemission 47 644 144 199 083 667 0,11 21 998 252,83

2014 Nyemission 252 263 199 335 930 0,11 22 026 124,86

2014 Nyemission 54 804 199 390 734 0,11 22 032 180,04

2015 Sammanläggning (1:40) 194 405 966 4 984 768 4,42 22 032 180,04

2015 Minskning av aktiekapital1 – 4 984 768 3,70 18 443 641,60

2015 Nyemission 3 300 000 8 284 768 3,70 30 653 641,60

2017 Nyemissionen i Erbjudandet 9 468 304 17 753 072 3,70 65 686 366,40

1  Minskningen av aktiekapitalet genomfördes i syfte att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde för Bolagets aktier inför listningen av  
Bolagets aktier på Nasdaq First North.
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Ägarstruktur
Per den 30 september 2017 hade Bolaget 1 127 aktieägare. Det 
finns, såvitt styrelsen känner till, inte några aktieägaravtal eller 
andra överenskommelser mellan några av Bolagets aktieägare 
som syftar till att skapa gemensamt inflytande över Bolaget.

Såvitt styrelsen känner till finns det inte heller överens
kommelser eller motsvarande avtal som kan komma att leda till 
att kontrollen över Bolaget förändras. Vid bolagsstämma får varje 
röstberättigad aktieägare rösta för det fulla antalet av aktie
ägaren ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten, 
varvid varje aktie berättigar till en röst. Aktieägare har normalt 
före trädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och 
konvertibler i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolags
stämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyn
digande beslutar om avvikelser i aktieägarnas företrädesrätt. 
 Aktieägarnas rättigheter kan endast förändras av bolagsstämman 
i enlighet med lag.

Teckningsoptioner och konvertibler
Per dagen för detta Prospekt finns 553 863 utgivna tecknings
optioner i Bolaget, medförande rätt till teckning av högst 664 636 
aktier (efter omräkning med anledning av den nyemission som 
genomfördes 2015). Teckningsoptionerna kommer vidare bli 
 föremål för sedvanlig omräkning med anledning av Erbjudandet. 
För mer information, se avsnittet ”Incitamentsprogram” nedan. 
Det finns inte några utestående konvertibler i Bolaget.

Bemyndiganden 
Bemyndigande beslutat vid årsstämman 2017
Vid årsstämman som hölls den 16 maj 2017 bemyndigades sty
relsen att, för tiden intill nästa årsstämma samt vid ett eller flera 
tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och 
konvertibler, med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktie ägare 
samt genom kontant betalning, och/eller apport, kvittning eller i 
övrigt med villkor. Bemyndigandet får utnyttjas för möjliggörande 
av strategiska förvärv. Det högsta antal aktier som kan tillkomma 
till följd av utnyttjande av emissionsbemyndigandet är 820 000 
aktier vilket motsvarar cirka tio procent av antalet aktier i Bolaget 
per dagen för årsstämman

Bemyndiganden beslutade vid extra bolagsstämma 2017
Vid extra bolagsstämma som hölls den 15 november 2017 bemyn
digades styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma samt vid ett 
eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier varmed ny
emission endast får ske med företrädesrätt för aktie ägarna och 
betalning endast får ske kontant. Enligt bemyndigande beslutet 
får bemyndigandet utnyttjas dels för att möjliggöra för styrelsen 
att kunna besluta om en nyemission av aktier för det fall att mark
nadsförutsättningarna varit sådana att styrelsen, före den extra 
bolagsstämman 15 november 2017, gjort bedömningen att Erbju
dandet inte kunnat genomföras med framgång i enlighet med det 
förslag till nyemission som lades fram inför extra bolagsstämman. 
Bemyndigandet ska vidare kunna utnyttjas för beslut om nyemis
sion på motsvarande villkor som nyemissionen i Erbjudandet, om 
händelser påverkar tid planen på ett sätt som skulle göra att Erbju
dandet inte kan genomföras enligt beslutad tidplan.  
 

Ägare/förvaltare/depåbank Antal aktier Procent av kapital och röster

SEB Venture Capital 1 885 079 22,75%

SEB Pensionsstiftelse 1 311 922 15,84%

Fouriertransform Aktiebolag 1 229 474 14,84%

Omega Fund IV L.P. (Pershing) 549 994 6,64%

Livsmedelsbörsen i Stockholm AB 215 172 2,60%

JPM Chase NA 210 918 2,55%

Avanza Pension 191 393 2,31%

Zentricity Holding AB 188 754 2,28%

Per Eriksson 109 731 1,32%

OPEuropé rising stars fund (SF) 109 468 1,32%

Övriga aktieägare 2 282 863 27,55%

Totalt 8 284 768 100%

Aktieägartabell
Nedan visas Bolagets tio största aktieägare baserat på Bolagets aktiebok per den 30 september 2017 samt därefter kända förhållanden.
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Utdelningspolicy
Bolaget har inte antagit någon uttalad utdelningspolicy. Eventuell 
utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. 
Rätt till utdelning tillfaller den som på av stämman fastställd av
stämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. 
Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning och det förelig
ger inte några särskilda restriktioner för aktieägare bosatta utan
för Sverige att ta del av utdelning. Eventuell utdelning ombesörjs 
av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade aktier, i enlighet med 
respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nås ge
nom Euroclear för mottagande av utdelning kvarstår aktieägares 
fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas 
endast genom regler för preskription. Vid preskription tillfaller 
 utdelningsbeloppet Bolaget. Historiskt har inte någon utdelning 
utbetalts av Bolaget och förslag om utdelning till aktieägarna kom
mer inte att lämnas förrän långsiktig lönsamhet har uppnåtts.

Utspädning
Erbjudandet omfattar emission av högst 9 468 304 Nya  Aktier. 
Vid full teckning av Nya Aktier i Erbjudandet kommer antalet 
 aktier i Bolaget att öka från 8 284 768 till 17 753 072 aktier. 
Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kan komma  
att få sin ägar och röstandel utspädd med upp till cirka 53,3 
 procent.  Utspädningseffekten beräknas som antalet Nya Aktier i 
 Erbjudandet dividerat med antalet aktier i Bolaget efter Erbjud
andet, förutsatt full teckning. 

Incitamentsprogram
Aktieägarna i Bolaget beslutade på extra bolagsstämma den 
28 april 2015 att införa ett incitamentsprogram riktat till ledande 
befattningshavare, vissa anställda och framtida nyckelpersoner i 
SciBase samt styrelseledamöterna Tord Lendau, Carsten Browall 
och Stig Ollmar genom emission av totalt 553 863 tecknings
optioner. Samtliga teckningsoptioner emitterades vederlagsfritt 
till dotterbolaget SciBase Intressenter AB, med rätt och skyldighet 
att vidareöverlåta teckningsoptionerna till ovannämnda person
krets till marknadsvärde. En förutsättning för att tilldelas teck
ningsoptioner under incitamentsprogrammet är att deltagare 
undertecknar ett särskilt hembudsavtal med Bolaget som  
bland annat ger Bolaget rätt att i vissa situationer köpa tillbaka 
tecknings optionerna. Totalt har per dagen för Prospektet  
392 317 teckningsoptioner överlåtits till deltagare varmed  
161 546 teckningsoptioner innehas av SciBase Intressenter AB per 
dagen för Prospektet. 

 Varje teckningsoption berättigar till teckning av 1,2 nya aktier i 
Bolaget till en teckningskurs om 54,16 SEK (efter omräkning av 
teckningskursen per aktie samt det antal aktier som varje teck
ningsoption berättigar till teckning av, med anledning av den 
nyemission som genomfördes i samband med listningen av 
 Bolagets aktier 2015). Teckningsoptionerna kan utnyttjas för 
teckning av nya aktier från och med juni 2020. 
 Vid genomförandet av Erbjudandet ska, enligt tecknings
optionsvillkoren, sedvanlig omräkning ske av teckningskursen per 
aktie som tecknas med stöd av teckningsoptionerna liksom av det 
antal aktier som varje teckningsoption berättigar till  teckning av. 
 Under antagande om att samtliga utestående teckningsoptioner 
utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget samt att Erbjudandet full
tecknas kommer den maximala utspädningseffekten uppgå till 
cirka 3,6 procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget 
efter att Erbjudandet genomförts. Utspädningsuträkningen tar 
emellertid inte hänsyn till omräkning av det antal aktier som varje 
teckningsoption kommer berättiga till teckning av efter sedvanlig 
omräkning med anledning av Erbjudandet.

Handel på Nasdaq First North
Bolagets aktier är föremål för handel på Nasdaq First North. Avanza 
är Bolagets Certified Adviser.
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1 § Firma
 Bolagets firma är SciBase Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

2 § Styrelsens säte
 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3 § Bolagets verksamhet
 Bolaget ska bedriva forskning, utveckling, marknadsföring, försäljning, distribution och utbildning med  
 avseende på system för biologiska och medicinska tillämpningar, annan biomedicinsk och medicinsk   
 teknisk utrustning, samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapitalsgränser
 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 18 000 000 SEK och högst 72 000 000 SEK.

5 § Antal aktier
  Antalet aktier ska vara lägst 4 900 000 och högst 19 600 000.

6 § Styrelse
 Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter med högst sju suppleanter.

7 § Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning ska på årsstämma utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter 
eller ett registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under året efter det 
då revisorn utsågs. 

8 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post  och Inrikes Tidningar och genom att 
 kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter. 
Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas ska ske 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

9 § Anmälan till bolagsstämma
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning 
av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget 
senast kl. 16:00 den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnd dag får inte vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman.

10 § Årsstämma
 Årsstämma ska äga rum inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande   
 ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordning;
 4. val av en justeringsman;
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall 
  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

 7. beslut om 
   (i)  fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande  fall 
   koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
  (ii)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

 8. beslut om fastställande av antalet ledamöter och suppleanter;
 9. beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 10. val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter;
 11. annat ärende som ska behandlas på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Räkenskapsår
 Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

12 § Avstämningsförbehåll
 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring  
 av finansiella instrument.
 

 Antagen vid extra bolagsstämma den 28 april 2015.

Bolagsordning
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Legala frågor och kompletterande information

Allmän bolags- 
och  koncerninformation
Bolagets firma är SciBase Holding AB (publ) och dess handels
beteckning är SciBase. Bolagets organisationsnummer är 556773
4768 och  styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms 
län. Bolaget bildades i Sverige den 2 december 2008 och registre
rades hos Bolagsverket den 18 december 2008. Före bildandet av 
 SciBase Holding AB bedrevs Bolagets verksamhet i SciBase AB 
som bildades 1998.

Bolaget har bedrivit verksamhet sedan dess. Nuvarande firma 
registrerades av Bolagsverket den 19 maj 2009. Bolaget är ett 
 publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen. Bolaget är 
moderbolag i Koncernen och utgör beslutsforum för samtliga 
nedanstående dotterbolag.

Bolaget äger samtliga aktier och röster i SciBase AB, orga
nisationsnummer 5567773899, och SciBase Intressenter AB, 
 organisationsnummer 5567734768. SciBase AB äger i sin tur 
samtliga aktier och röster i SciBase Inc., organisationsnummer  
03060 31 06 (bildat i USA) samt Scibase GmbH (bildat 2015 i 
Tyskland) med organisationsnummer HRB 165 351 B. SciBase AB 
är det rörelsedrivande Bolaget i Koncernen. Vissa avtal, exempel
vis avtal avseende kliniska studier, har ingåtts av SciBase Inc.

Väsentliga avtal 
Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga avtal som bola
gen i Koncernen har ingått och som innehåller rättigheter eller för
pliktelser som är av väsentlig betydelse för driften av Koncernens 
verksamhet. Då Koncernens verksamhet huvud sakligen består av 
forskning och utveckling, med en begränsad intern organisation  
är den beroende av avtal med tredje parter, såsom distributions, 
leverantörs och utvecklingsavtal. Bolagets bedömning är att 
samtliga sådana avtal som ingåtts är ersättningsbara och att 
 Koncernen inte är långsiktigt beroende av någon enskild tredje 
part. För en beskrivning av riskerna relaterade till detta se avsnittet 
”Riskfaktorer – Bransch- och verksamhetsrelaterade risker – Bero-
ende av underleverantörer och distributörer”. Styrelsen  bedömer 
att nedanstående avtal är av väsentlig betydelse för Koncernen. 

Tillverknings- och leveransavtal
SciBase AB har ingått ett skriftligt tillverkningsavtal som bedöms 
som väsentligt för verksamheten. Avtalet, som reglerar leverans 
av en robot för semiautomatiserad tillverkning av  Bolagets 
engångselektrod, löper till dess att roboten levererats. 

Därutöver har SciBase AB ett muntligt avropsavtal med en 
leverantör, baserat på mottagen offert, avseende produktion av 
Nevisense.  Bolaget står i begrepp att formalisera avtalet i skrift.

 
Distributionsavtal
SciBase AB har ingått distributionsavtal för SciBases produkter i 
 Australien, Nya Zeeland, Belgien, Storbritannien, Schweiz och Italien. 
Avtalen innehåller bland annat reglering om minimivolymer för 
 inköp, kon kurrensåtaganden samt åtaganden om marknadsföring, 
teknisk service m.m. för distributören.

Avtal om kliniska studier
SciBase AB ingick under 2004–2006 avtal om utförande av kli
niska studier med sin s.k. CROagent (en organisation som tillhan
dahåller researchtjänster till företag inom MedTech industrin och 
vissa sjukhus). SciBase AB har i nämnda avtal åtagit sig att hålla 
respektive sådan part skadeslös vid krav från deltagare i studierna. 
Dessa åtaganden är obegränsade i tid och belopp men gäller inte 
för det fall kraven uppkommer på grund av CRO agentens eller 
sjukhusens uppsåtliga eller vårdslösa agerande, eller på grund av 
sjukhusens underlåtenhet att utföra studien i enlighet med mellan 
parterna överenskommet protokoll. 

Avtal med anställda och konsulter
Då Koncernen är en teknikintensiv forsknings och utvecklings
koncern är det av vikt att Bolaget säkrar äganderätten till sina 
immateriella tillgångar. Koncernens anställningsavtal och avtal 
med relevanta konsulter och samarbetspartners innehåller där
för bestämmelser om sekretess och föreskriver att eventuella 
 immateriella rättigheter som uppkommer inom ramen för avtalet 
ska tillfalla Bolaget.

Avtal och transaktioner  
med närstående
Avtal med Tord Lendau
Bolaget ingick den 18 mars 2014 ett avtal med Lendau Capital 
AB, enligt vilket Tord Lendau ska utföra konsultjänster utöver sitt 
uppdrag som styrelseordförande. Avtalet med Lendau Capital 
AB upphörde att gälla i samband med årsstämman 2017. Lendau 
 Capital AB fakturerade totalt 360 tusen SEK exklusive dokument
erade omkostnader under 2016. Under 2017 har konsultarvode om 
90 tusen SEK utbetalats avseende perioden oktober  december 
2016 (ersättningen finns upptagen i tabellen under ”Ersättningar 
till styrelseledamöter och revisorer” på sidan 53 i Prospektet). 

Avtal med Onablab AB
SciBase AB och Onablab AB, som ägs till 100 procent av grundaren 
samt tidigare styrelseledamoten Stig Ollmar, ingick den 28 april 
2010 ett konsultavtal enligt vilket Stig Ollmar utför konsult tjänster 
till Bolaget. Tjänsterna består i huvudsak av  rådgivning i patent 
och utvecklingsfrågor. Avtalet med Stig Ollmar är  fortfarande 
i kraft, men Stig Ollmar är sedan årsstämman 2017 inte längre 
 styrelseledamot i Bolaget. Enligt avtalet med Onablab AB utgår er
sättning med 18 tusen SEK per månad och per dagen för  Prospektet 
har Bolaget betalat ut totalt 198 tusen SEK (exklusive moms) till 
Onablab AB under 2017. Onablab fakturerade totalt 216 tusen SEK 
under 2016.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
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Patent
Bolaget är i sin verksamhet beroende av patent. Koncernens 
patentportfölj innehåller dels beviljade patent, dels aktiva patent
ansökningar, samtliga innehavda av SciBase AB. Per dagen för 
detta Prospekt innehar SciBase AB 60 registrerade patent och två 
aktiva patentansökningar fördelade på sex patentfamiljer.

I nedanstående tabell redogörs för SciBase AB:s registrerade 
patent och patentansökningar.

Immateriella rättigheter  

Patentfamilj Registrerade patent
Patent-
ansökningar Utgångsdatum

Familj 1: Medicinsk apparat och metod 
för bestämmande av biologiska 
tillstånd med impedansmätningar 
genom  användning av spikförsedda 
 elektroder

15 st i Australien,  Österrike, 
 Belgien, Schweiz, Tyskland, 
 Danmark, Spanien, Finland, 
 Frankrike, Storbritannien,   
Italien, Nederländerna,  
Sverige, Kanada och USA.

– Samtliga patent löper  
ut 2023.

Familj 2: Medicinsk apparat och metod för 
bestämmande av biologiska tillstånd 
med impedansmätningar genom 
användning av referensdata

Tolv (12) st i Österrike, Belgien, 
Schweiz, Tyskland, Danmark, 
 Spanien, Finland,  Frankrike, 
 Storbritannien, Italien, 
 Nederländerna och Sverige.

– Samtliga patent löper  
ut 2023.

Familj 3: Medicinsk apparat för att fastställa 
biologiska  tillstånd genom använd
ning av impedans

17 st i Sverige, Japan, Kina, 
 Österrike, Belgien, Schweiz, 
 Tyskland, Danmark, Spanien, 
 Finland, Frankrike, Storbritannien, 
Italien, Nederländerna, Sverige 
(EP), Sydkorea och USA.

– Samtliga patent löper ut 
2026, med undantag för 
Sverigepatentet som löper 
ut 2025 samt USApatentet 
som löper ut 2029.

Familj 4: Prob för multipla elektrodmätningar 
av impedans

Fem (5) st i Kina, Japan, USA, 
Taiwan och Australien.

En (1) EPO
ansökan.

Samtliga patent och 
patent ansökningar löper 
ut 2029.

Familj 5: Metod och anordning för att 
 diagnos tisera ett  sjukdomstillstånd  
i vävnaden hos ett objekt

Två (2) st i Australien  
och Japan.

En (1) EPO
ansökan.

Samtliga patent och 
patent ansökningar löper 
ut 2030.

Familj 6: Metod och anordning för kvalitets
bedömning av en elektrisk impedans
mätning i vävnad

Nio (9) st i Japan, Australien, 
Tyskland, Spanien, Frankrike, 
Storbritannien, Italien,  
Sverige (EP) och Kina.

– Samtliga patent löper  
ut 2030.

Varumärken
SciBase AB innehar registrerade varumärken som omfattar 7 olika 
kännetecken, bland annat ”SCIBASE”, i länder där SciBase AB, direkt 
eller genom samarbetspartners, distribuerar och marknadsför sina 
produkter.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Tvister
Bolaget är inte, och har inte under de senaste tolv månaderna varit, 
part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive 
ännu icke avgjorda ärenden eller sådana ärenden som Bolaget är 
medvetet om kan uppkomma, som har haft eller  kunnat få bety
dande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Försäkringar
Koncernen innehar egendoms, produktansvars och ansvars
försäkringar. Enligt styrelsens bedömning ger det föreliggande 
försäkringsskyddet, inklusive försäkringsnivå och försäkrings
villkor, ett tillfredsställande skydd med hänsyn tagen till 
 försäkringspremierna och de potentiella riskerna med verk
samheten. Bolaget kan emellertid inte lämna några garantier för 
att förluster inte uppstår eller att krav inte framställs som går 
 utöver vad som täcks av nuvarande försäkringsskydd. 
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Patentfamilj Registrerade patent
Patent-
ansökningar Utgångsdatum

Familj 1: Medicinsk apparat och metod 
för bestämmande av biologiska 
tillstånd med impedansmätningar 
genom  användning av spikförsedda 
 elektroder

15 st i Australien,  Österrike, 
 Belgien, Schweiz, Tyskland, 
 Danmark, Spanien, Finland, 
 Frankrike, Storbritannien,   
Italien, Nederländerna,  
Sverige, Kanada och USA.

– Samtliga patent löper  
ut 2023.

Familj 2: Medicinsk apparat och metod för 
bestämmande av biologiska tillstånd 
med impedansmätningar genom 
användning av referensdata

Tolv (12) st i Österrike, Belgien, 
Schweiz, Tyskland, Danmark, 
 Spanien, Finland,  Frankrike, 
 Storbritannien, Italien, 
 Nederländerna och Sverige.

– Samtliga patent löper  
ut 2023.

Familj 3: Medicinsk apparat för att fastställa 
biologiska  tillstånd genom använd
ning av impedans

17 st i Sverige, Japan, Kina, 
 Österrike, Belgien, Schweiz, 
 Tyskland, Danmark, Spanien, 
 Finland, Frankrike, Storbritannien, 
Italien, Nederländerna, Sverige 
(EP), Sydkorea och USA.

– Samtliga patent löper ut 
2026, med undantag för 
Sverigepatentet som löper 
ut 2025 samt USApatentet 
som löper ut 2029.

Familj 4: Prob för multipla elektrodmätningar 
av impedans

Fem (5) st i Kina, Japan, USA, 
Taiwan och Australien.

En (1) EPO
ansökan.

Samtliga patent och 
patent ansökningar löper 
ut 2029.

Familj 5: Metod och anordning för att 
 diagnos tisera ett  sjukdomstillstånd  
i vävnaden hos ett objekt

Två (2) st i Australien  
och Japan.

En (1) EPO
ansökan.

Samtliga patent och 
patent ansökningar löper 
ut 2030.

Familj 6: Metod och anordning för kvalitets
bedömning av en elektrisk impedans
mätning i vävnad

Nio (9) st i Japan, Australien, 
Tyskland, Spanien, Frankrike, 
Storbritannien, Italien,  
Sverige (EP) och Kina.

– Samtliga patent löper  
ut 2030.

Namn
Teckningsförbindelse 

(MSEK)
Garantiåtagande 

(MSEK)
Summa  
(MSEK)

Andel av 
Erbjudandet

SEB Venture Capital 7,0  7,0 8,2%

Fouriertransform Aktiebolag 7,0  7,0 8,2%

SEB Pensionsstiftelse 2,0  2,0 2,3%

Anders Walldov  10,0 10,0 11,8%

Peak AM Alternative Investments AB  10,0 10,0 11,8%

John Fällström  8,0 8,0 9,4%

LMK Venture Partners AB  7,0 7,0 8,2%

Michael Löfman  4,0 4,0 4,7%

ArosHolm AB  3,0 3,0 3,5%

Gerhard Dal  3,0 3,0 3,5%

Ingo Invest AB  3,0 3,0 3,5%

Jens Miöen  2,4 2,4 2,8%

Göran Källebo  2,4 2,4 2,8%

Martin Åberg  2,2 2,2 2,6%

Johannes Bertorp  1,8 1,8 2,1%

ALB Finansrådgivning AB  1,2 1,2 1,4%

Fredrik Mattson  1,0 1,0 1,2%

Totalt 16,0 59,0 75,0 88,2%

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Teckningsförbindelser och  
garantiåtaganden
Huvudägarna, som tillsammans representerar cirka 53,4 procent av 
aktiekapital och röster i Bolaget, har genom teckningsförbindelser 
ingångna i oktober 2017 åtagit sig att teckna aktier för totalt 16 
miljoner SEK,  motsvarande 18,8 procent av Erbjudandet vid full 
teckning.  Huvudägarna har förbundit sig att inte utnyttja eller av
yttra de teckningsrätter som de kommer tilldelas i samband med 
Erbjudandet. Vidare så har ett konsortium av svenska och utländska 
invest erare genom avtal ingångna med Pareto Securities i oktober 
2017 åtagit sig att teckna Nya Aktier i Erbjudandet om totalt upp till 
cirka 59 miljoner kronor, motsvar ande cirka 69 procent av Erbjud
andet vid full teckning. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden 
uppgår totalt till 75 miljoner kronor, vilket innebär att Erbjudandet 
till cirka 88 procent är täckt genom teckningsförbindelser och 
 garantiåtaganden. Därtill har medlemmar i styrelse och ledning 
åtagit sig att teckna aktier för totalt omkring 0,6 miljoner kronor, 
eller cirka 0,8 procent av Erbjudandet vid full teckning.

 Ingen ersättning utgår till Huvudägarna för deras åtaganden att 
teckna Nya Aktier i Erbjudandet. För garantiåtaganden utgår er
sättning till garantikonsortiet om totalt cirka 4 miljoner SEK, mot
svarande cirka 4,8 procent av emissionslikviden i  Erbjudandet samt 
cirka 7,0 procent av det garanterade beloppet. Varken tecknings
förbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bank
garanti, pant eller på annat sätt. SciBase kan mot denna bakgrund 
inte garantera att Erbjudandet fulltecknas eller att  Huvudägarna 
eller emissionsgaranterna infriar sina åtaganden och följaktligen 
inte heller att den totala emissionslikviden om totalt cirka 85 miljoner 
SEK (varav 75 miljoner SEK är täckt av icke säker ställda tecknings
förbindelser och emissionsgarantier) kommer att tillföras Bolaget. 
 Huvudägarna samt emissionsgaranter kan nås via Pareto 
 Securities adress: Berzelii Park 9, Box 7415, 103 91 Stockholm.
 Huvudägarnas teckningsförbindelser samt lämnade garanti
åtaganden framgår av nedan tabell.
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Rådgivare
Pareto Securities agerar som finansiell rådgivare i samband med 
Erbjudandet. Pareto Securities har vidare tillhandahållit Bolaget 
rådgivning i samband med struktureringen och planeringen av 
Erbjudandet och erhåller ersättning för sådan rådgivning. Pareto 
Securities har utfört och kan också i framtiden komma att utföra 
olika finansiella rådgivningstjänster för Bolaget och dess närstående, 
för vilka arvoden och andra ersättningar kan förväntas utgå.

Setterwalls Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare i sam
band med Erbjudandet.

Kostnader i samband med Erbjudandet
Vid full teckning av Nya Aktier i Erbjudandet kommer Bolaget till
f öras en total emissionslikvid om cirka 85 miljoner SEK före avdrag 
för transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna förväntas 
uppgå till cirka 10 miljoner SEK varav cirka 4 miljoner SEK utgörs 
av ersättningar till emissionsgaranter. Under antagande om full 
teckning förväntas Erbjudandet därmed inbringa en nettolikvid 
om cirka 75 miljoner SEK.   

Handlingar införlivade  
genom  hänvisning
Nedanstående handlingar införlivas (i de delar dit hänvisning görs 
enligt nedan) i Prospektet via hänvisning och utgör därmed en del 
av Prospektet och ska läsas som en del härav.

Bolagets årsredovisning för 2016
• Koncernens resultaträkning sid. 32
• Koncernens rapport över finansiell ställning sid. 33
• Koncernens rapport över kassaflöden sid. 35
• Noter sid. 39–58
• Revisionsberättelse sid. 60–61

Bolagets årsredovisning för 2015
• Koncernens resultaträkning sid. 30
• Koncernens rapport över finansiell ställning sid. 31 
• Koncernens rapport över kassaflöden sid. 33
• Noter sid. 37–55
• Revisionsberättelse sid. 57

Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2017 
samt Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 
2016 införlivas i sin helhet. 
 De delar i de handlingar som införlivats genom hänvisning som 
det ej hänvisas till ovan innehåller inte information som är relevant 
för investerarna eller motsvaras av information som återges på 
 annan plats i Prospektet. Årsredovisningarna för räkenskapsåren 
2016 och 2015 har reviderats av Bolagets revisor och respektive 
revisionsberättelse är fogad till respektive årsredovisning. Delårs
rapporten för perioden 1 januari–30 september 2017 samt delårs
rapporten för perioden 1 januari–30 september 2016 har översiktligt 
granskats av Bolagets revisor och granskningsrapporterna är fogade 
till respektive delårsrapport. 
 Samtliga handlingar införlivade genom hänvisning finns till
gängliga på SciBases hemsida www.scibase.se.   

Tillgängliga handlingar
Kopior av följande handlingar finns tillgängliga på SciBases 
huvudkontor på  Landsvägen 39, 172 63, Sundbyberg under 
Prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid på  vardagar):
• Prospektet;
• SciBases bolagsordning;
• Årsredovisningar för räkenskapsåren 2015 respektive 2016 

(inklusive revisionsberättelser) för SciBase Holding AB (publ) 
och års redovisningar (inklusive revisionsberättelser) för dess  
samtliga dotterbolag; och

• Samtliga handlingar införlivade genom hänvisning. 

Ovan nämnda handlingar finns även tillgängliga på Bolagets 
hemsida www.scibase.se.
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Vissa skattefrågor i Sverige

Obegränsat skattskyldiga
Med ”obegränsat skattskyldiga” avses här innehavare av aktier 
som är (a) en fysisk person som bor eller stadigvarande vistas i 
Sverige eller som har en väsentlig anknytning till Sverige, eller (b) 
en juridisk person som är registrerad i Sverige.

Fysiska personer
Kapitalvinstbeskattning
När marknadsnoterade aktier eller andra delägarrätter säljs  eller 
på annat sätt avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller 
en  avdragsgill kapitalförlust uppstå. Kapitalvinster beskattas i 
 inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. Kapital
vinsten eller kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden 
mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljnings
utgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för 
alla delägarrätter av samma slag och sort beräknas gemensamt 
med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av 
marknadsnoterade aktier, som till exempel aktier i SciBase, får 
omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablon
metoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag 
för försäljningsutgifter.
 Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra 
 marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för andelar i 
investeringsfonder som endast innehåller svenska fordrings
rätter, så kallade räntefonder) är fullt ut avdragsgilla mot skatte
pliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och mot skattepliktiga 
kapitalvinster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och 
utländska juridiska personer. Kapitalförluster på aktier eller andra 
delägarrätter som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med 
upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. 
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skatte
reduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt 
fastighets skatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion 
medges med 30 procent av den del av underskottet som inte över
stiger 100 000 SEK och med 21 procent av resterande del. Ett 
sådant underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Skatt på utdelning
För fysiska personer beskattas utdelning i inkomstslaget  kapital 
med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är 
 bosatta i Sverige innehålls normalt preliminärskatt avseende 
utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls 
normalt av Euroclear Sweden, eller när det gäller förvaltar
registrerade aktier, av den svenska förvaltaren.

Aktiebolag
För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skatte pliktig 
kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet 
med 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas 
på samma sätt som för fysiska personer. Avdragsgilla kapital

Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser av Erbjudandet att förvärva aktier i SciBase. Sammanfattningen är 
baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen omfattar exempelvis inte (i) 
värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet, (ii) de särskilda reglerna för 
skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare 
innehar aktier som anses näringsbetingade, eller (iii) aktier som förvaras på ett så kallat investeringssparkonto och som omfattas av 
särskilda regler för schablonbeskattning. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag 
och försäkringsföretag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier bör 
därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive 
tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. 

förluster på aktier eller andra delägarrätter får endast dras av mot 
skattepliktiga kapitalvinster på sådana värdepapper. En sådan
kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot 
kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning 
att koncern bidragsrätt föreligger mellan bolagen. En kapital
förlust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas och kvittas 
mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägar
rätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.

Begränsat skattskyldiga
Med ”begränsat skattskyldiga” avses här innehavare av aktier som 
är (a) en fysisk person som inte är bosatt eller stadigvarande vistas 
i Sverige och som inte har eller tidigare har haft någon anknytning 
till Sverige annat än genom hans/hennes investering i aktierna, 
 eller (b) en juridisk person som inte är registrerad i Sverige.

Kupongskatt
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som 
erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas nor
malt svensk kupongskatt med en skattesats om 30 procent. 
Skatte satsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal 
som  Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbel
beskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör ned
sättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid 
utdelningstillfället om erforderliga uppgifter om den utdelnings
berättigade föreligger. I Sverige verkställs avdraget för kupong
skatt normalt av Euroclear Sweden, eller beträffande förvaltar
registrerade aktier, av förvaltaren. I de fall 30 procent kupongskatt 
innehållits vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas 
enligt en lägre skattesats eller för mycket kupongskatt  annars 
innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatte verket före 
 utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning
Innehavare av aktier som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och vars innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i Sverige 
 kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av så
dana värdepapper. Enligt en särskild skatteregel kan emellertid 
fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli före
mål för svensk beskattning vid försäljning av vissa värdepapper 
(såsom aktier) om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller 
något av de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller 
stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan 
begränsas av skatteavtal mellan Sverige och andra länder.
 Innehavare kan bli föremål för beskattning i sin hemviststat.
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Ordlista
Biopsi Delvis ta bort en lesion.

CE-märkning En obligatorisk märkning om överensstämmelser för att visa att produkter som säljs inom 
 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) uppfyller regelverkets krav, samt att före
skrivna kontrollprocedurer efterlevs. CEmärkning finns även på produkter som säljs utanför 
EES som tillverkas i, eller avses att säljas i, EES.

Dermatologi  Läran om huden och dess sjukdomar.

Dermatoskop Ett speciellt förstoringsglas försett med belysning för att få en tydligare bild av hudförändringen.

EIS-metod Avser användningen av elektrisk impedansspektroskopi för att detektera hudförändringar.  
EIS är den teknologi och metod som Nevisense använder sig av.

Elektrisk impedansspektro-
skopi, Electrical Impedance 
Spectroscopy (EIS)

Ett mått på den övergripande impedans som uppstår i vävnaden vid växelström i en serie 
 frekvenser. Den mäts genom att man skickar en omärkbar växelström mellan banden på 
 elektroden som monteras på toppen av sonden och mäter strömmen.

Excision Avlägsna en lesion helt.

FDA U.S. Food and Drug Administration är den amerikanska myndighet som kontrollerar alla aspekter 
inom utveckling, tillverkning och kommersialisering av läkemedelsprodukter och medicintekniska 
produkter i USA.

Histopatologi Avser mikroskopisk undersökning av vävnad i syfte att studera sjukdomsmanifestationer.

Icke-melanom hudcancer Basalcells och Skivepitelcancer (skiljer sig från melanom hudcancer).

IDE Investigational Device 
Exemption

En IDE tillåter prövningsenheten att användas i en klinisk studie för att samla in säkerhets och 
effektivitetsdata som krävs för att stödja ett Pre Market approval (förhandsgodkännande)
ansökan i USA.

Incidens Antalet nya fall.

Key opinion leaders (KOL) 
(Ledande Opinionsbildare)

Läkare som anses vara opinionsledare inom området.

Lesion Hudförändring

Malignt melanom Den farligaste formen av hudcancer och består av cancer i pigmentbildande melanocyter.

Metastas En tumör som spridit sig till andra organ än där den primära tumören finns.

Nevisense Bolagets huvudprodukt som är världens första ickevisuella verktyg för detektion av malignt 
melanom. Nevisense är ett registrerat varumärke.

Point of care Ett instrument som kan användas vid undersökningstillfället och i undersökningsrummet, d.v.s. 
ingen separat plats eller tillfälle behövs.

Patolog En specialist i patologi; specifikt en läkare som tolkar och diagnostiserar de förändringar som 
orsakas av sjukdomar i vävnader och kroppsvätskor.

PMA (Pre-Market Approval) Förhandsgodkännande som krävs för marknadsföring av alla klass IIIenheter för godkännande 
från FDA i USA.

Proof of principle Proof of Principle är ett tidigt stadium i utvecklingen när en metodik har visat sig ha den basala 
effekt man eftersträvar.

Sensitivitet Antalet melanom som korrekt identifieras utav det totala antal melanom som undersöks.

Specificitet Antalet godartade lesioner som korrekt identifieras utav det totala antal godartade lesioner 
som undersöks.

TGA (Therapeutic Goods 
 Administration)

Regleringsorganet för terapeutiska varor (läkemedel, medicinsk utrustning, genteknik och 
blodprodukter) i Australien.

ORDLISTA
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SciBase Holding AB (publ)
Landsvägen 39

SE172 63 Sundbyberg
Sverige

Tfn: +46 8 410 620 00
www.scibase.se

Sole Manager and Bookrunner

Pareto Securities AB
Berzelii Park 9

SE103 91 Stockholm
Sverige

Juridisk rådgivare till SciBase och Pareto Securities 

SETTERWALLS ADVOKATBYRÅ AB 
Sturegatan 10

SE114 36 Stockholm 
Sverige

Bolagets revisor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB
Torsgatan 21

SE113 21 Stockholm
Sverige

Bolagets tidigare revisor

ERNST & YOUNG AKTIEBOLAG
Jakobsbergsgatan 24

103 99 Stockholm
Sverige

Adresser
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