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Bolagets utveckling  

 

Tredje kvartalet juli-september 2021 
• Nettoomsättningen uppgick till 139 tkr (14 tkr). 
• Nettoresultatet uppgick till -13 971 tkr (-5 377 tkr).  
• Resultatet per aktie blev -1,14 kr (-0,55 kr). 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9 899 tkr (-5 609 tkr). 
• Likvida medel på balansdagen uppgick till 32 685 tkr (7 328 tkr). 
• Eget kapital per 30 september uppgick till 38 613 tkr (12 011 tkr). 
• Produktions- och inköpschef med bakgrund inom medicinteknisk tillverkning påbörjade 

sin anställning i bolaget. 
• Bolaget flyttade i augusti in i större lokaler specialanpassade för verksamheten, lokalerna 

har bland annat produktionsytor som möter en väl tilltagen produktionskapacitet. 
• Vid en extra bolagsstämma den 3 september 2021 valdes Laura Chirica till ny 

styrelseledamot. Laura Chirica har lång bakgrund från internationell kommersialisering av 
in vitro diagnostikprodukter.  

• Samtliga produkter inom QuickMIC-systemet (analysmjukvara, instrument, 
förbrukningsvara och reagens) har frisläppts för systemverifieringsändamål. 

Perioden januari-september 2021 
• Nettoomsättningen uppgick till 141 tkr (37 tkr). 
• Nettoresultatet uppgick till -35 457 tkr (-23 182 tkr).  
• Resultatet per aktie blev -2,90 kr (-2,62 kr). 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -35 459 tkr (-24 839 tkr). 
• En extra bolagsstämma den 22 januari 2021 beslutade om ett personaloptionsprogram om 

525 000 optioner som ger innehavarna rätt, att vid måluppfyllnad av fyra milstolpar och en 
intjänandetid om 3 år, teckna 525 000 aktier i Gradientech till en kurs om 40,50 kr per aktie. 

• QuickMIC installerades för första gången externt i januari. Akademiska Sjukhuset i Uppsala 
genomförde under kvartalet en betateststudie i utvärderingssyfte som omfattande 30 
sepsispatientprover.  

• QuickMIC tilldelades under våren både Red Dot Design Award 2021 och iF Design Award 
2021. Utmärkelserna hör till världens främsta inom industridesign. 

• Bolagets ISO13485-certifierade kvalitetsledningssystem granskades i april externt (bsi) utan 
avvikelser. 

• Bolaget flyttade i augusti till nya större, verksamhetsanpassade lokaler i Uppsala Science 
Park. 

• Styrelsen förstärktes i september med fokus på kommersialisering med Laura Chirica som 
ny styrelseledamot. 

Gradientech AB juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec
tkr (om ej annat anges) 2021 2020 2021 2020 2020

Nettoomsättning 139 14 141 37 61
Resultat efter skatt -13 971 -5 377 -35 457 -23 182 -33 218

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 899 -5 609 -35 459 -24 839 -34 715

Likvida medel på balansdagen 32 685 7 328 32 685 7 328 71 154

Eget kapital på balansdagen 38 613 12 011 38 613 12 011 75 761
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Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
• Årliga externa granskningen (bsi) av bolagets ISO13485-certifierade 

kvalitetsledningssystem genomfördes under oktober utan avvikelser.  
• Regulatorisk systemverifiering av QuickMIC-systemet har inletts. 
• Styrelsen meddelade bolagets aktieägare att den planerade noteringsprocessen på First 

North Growth Market under hösten 2021 skjuts till 2022. Bolaget avser i stället genomföra 
den planerade kapitalanskaffningen i form av en företrädesemission som primärt riktar sig 
till befintliga aktieägare. 
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Kort om Gradientech 

Om bolaget 
Gradientech är ett svenskt företag inom diagnostik som utvecklar och erbjuder produkter och 
mjukvara för högkvalitativa analyser av hur levande celler reagerar på olika biologiska substanser. 
De innovativa produkterna baseras på så kallad mikrofluidikteknik som kombinerat med 
realtidsmätning av levande celler möjliggör unika och precisa medicinska applikationer. Hotet från 
den globalt ökande förekomsten av antibiotikaresistens driver oss att fokusera på en tydligt 
prioriterad applikation av vår teknikplattform – ultrasnabb antibiotika-resistenstestning av 
bakterier. Vår produkt QuickMIC® har som mål att bli det snabbaste diagnostiksystemet för 
tillväxtbaserad testning av antibiotikaresistens hos sepsispatienter. För ytterligare information, se 
www.gradientech.se 

Om QuickMIC®  
QuickMIC® diagnostiserar vilken antibiotika en sepsispatient bör behandlas med och vilka 
antibiotika som patientens bakterier i blodet har utvecklat resistens mot. Systemet utgår från positiv 
blodkultur och är avsett för bruk på kliniska mikrobiologilaboratorier. Kvantitativa resistensvärden, 
så kallade MIC-värden (Minimum Inhibitory Concentration), erhålls inom 2-4 timmar. Detta gör 
QuickMIC till det potentiellt snabbaste systemet för antibiotikaresistenstestning som mäter den 
faktiska bakterietillväxten.  

QuickMIC-systemet består av ett modulärt instrument med dedikerad analysmjukvara, och 
antibiotikafyllda kassetter som är systemets förbrukningsvara. Ett instrument analyserar ett 
patientprov i taget mot en panel av multipla antibiotika per körning. Användaren väljer 
antibiotikakassett baserat på bakteriens gram-status. 

Instrument kan staplas för ökad kapacitet, vilket gör QuickMIC attraktivt både för små och större 
laboratorier. Klinisk prestandautvärdering väntas inledas under början av 2022 med det första 
marknadsmålet att CE-IVD märka QuickMIC enligt IVD direktivet. 
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VD har ordet 

I början av november meddelade styrelsen befintliga 
aktieägare att man, i samråd med vår finansiella 
rådgivare, beslutat skjuta fram den planerade 
noteringen av Gradientech på First North Growth 
Market till nästa år. Anledningen är det markant 
försämrade marknadssentimentet inom Life Science 
som infunnit sig på börsen under hösten. Många företag 
inom sektorn, i tidig fas med kvarvarande tekniska risker, 
har haft en lite kämpig börshöst. Sett från ett positivt 
perspektiv är 2022 ett år då Gradientech planerar uppnå 
viktiga och värdehöjande milstolpar. Därtill är bolaget 
förberett för att initiera noteringsprocessen med relativt 
kort varsel. I stället för den nyemission som var tänkt att 
genomföras i samband med en notering avser bolaget 
nu i december 2021 att genomföra en 
företrädesemission där befintliga aktieägare i första 
hand kommer erbjudas möjlighet att teckna aktier. 
 
Verksamhetsmässigt har vi haft ett extremt högt tempo 
de senaste månaderna. I ett komplext systemprojekt som i utvecklingen av QuickMIC måste många 
delar – instrument, analys- och instrumentmjukvara, kassetter och reagens, alla vara i fas för att 
kunna utvärdera systemet som helhet. Alla är beroenden av varandras interna delprojekt och av 
externa aktörer såsom kontraktstillverkare eller andra leverantörer. Efter sommaren lades ett extra 
tryck på hela mjukvarugrupperingen att kunna leverera och frisläppa mjukvaruversioner som 
möjliggjorde uppstart av systemverifiering nu i oktober. Nu och under månaderna framöver är det 
våra mikrobiologer och tillhörande support, samt dataanalys som kommer dra ett lite extra tungt 
lass. Det är med stolthet och glädje som jag ser hur teamet samarbetar för att uppnå våra mål. 
Parallellt har produktionsgrupperingen vuxit markant med produktionschef, processingenjörer och 
operatörer. Produktionsutrustningar har kvalificerats och just nu pågår tillverkning både hos oss och 
hos kontraktstillverkare av de batcher som utvärderas för att visa att vi kan serietillverka med 
bibehållen kvalitet. Målet med all pågående verksamhet är att kunna uppvisa produkt- och 
produktionsprestanda för att starta den regulatoriska kliniska studien av QuickMIC och vår första 
antibiotikapanel som nästa steg. 
 
Många vet säkert att vi står inför stora regulatoriska förändringar i Europa inom diagnostikområdet. 
Det direktiv som IVD-produkter måste efterleva för att kunna marknadsföras för diagnostiskt bruk 
kommer övergå i en förordning. En viktig förändring är att många fler diagnostikprodukter kommer 
behöva genomgå extern granskning innan ett marknadsgodkännande. AST-system faller inom den 
produktkategori som övergår från självcertifiering till att behöva granskas externt. I oktober i år kom 
ny information från EU-kommissionen som innebär att vi kan marknadsföra QuickMIC en längre tid 
under IVD-direktivet, även efter att förordningen trätt i kraft, i det fall vi lyckas CE-IVD märka systemet 
innan 26 maj 2022. Den här chansen ska vi såklart ta och jag kan sammanfatta: sällan har Kristi 
Himmelsfärdsdagen varit så i fokus, för så många! 
 
Sara Thorslund, VD på Gradientech 
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Finansiell utveckling i sammandrag 

 
Tredje kvartalet 2021 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 139 tkr (14 tkr). 

Kostnader 
Kostnaderna under kvartalet uppgick till 14 665 tkr (5 840 tkr), fördelat på råvaror och inköpta 
tjänster 9 854 tkr (3 444 tkr), ökningen beror på att bolaget under våren 2020 bromsade in takten i 
utvecklingsarbetet på grund av den osäkerhet som den då accelererande Coronasmittan orsakade. 
Övriga externa kostnader uppgick till 1 882 tkr (816 tkr), ökningen mestadels beroende på kostnader 
för planerad IPO under fjärde kvartalet 2021, personalkostnader 2 624 tkr (1 373 tkr) som ökat till 
följd av nyanställningar under kvartalet samt avskrivningar 305 tkr (207 tkr) som ökat på grund av 
helårseffekt av gjorda investeringar i inventarier. 

Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev -13 971 tkr (-5 377 tkr), eller -1,14 kr (-0,55 kr) per aktie. 
Resultatförsämringen beror främst på ökade projekt- och personalkostnader.  

Kassaflöde och likviditet 
Kvartalets kassaflöde uppgick till -11 310 tkr (-6 969 tkr) kr och kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -9 899 tkr (-5 609 tkr), eller -0,81 (-0,58 kr) per aktie. Kassaflöde från 
investeringsverksamheten uppgick till -328 tkr (-1 408 tkr). Kassaflöde från finansierings-
verksamheten uppgick till -1 083 tkr (48 tkr). Gradientechs likvida medel var vid periodens utgång 
32 685 tkr (7 328 tkr). 

Gradientech AB juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec
tkr (om ej annat anges) 2021 2020 2021 2020 2020

Nettoomsättning 139 14 141 37 61
Rörelsens kostnader -14 665 -5 840 -37 062 -23 665 -35 703
Rörelseresultat -13 677 -5 375 -35 139 -23 151 -33 227
Resultat efter finansiella poster -13 971 -5 377 -35 457 -23 182 -33 218
Resultat efter skatt -13 971 -5 377 -35 457 -23 182 -33 218

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 899 -5 609 -35 459 -24 839 -34 715
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -328 -1 408 -1 320 -2 761 -2 845

Likvida medel på balansdagen 32 685 7 328 32 685 7 328 71 154

Eget kapital på balansdagen 38 613 12 011 38 613 12 011 75 761

Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg
Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr -1,14 -0,55 -2,90 -2,62 -3,48
Soliditet 88% 87% 88% 87% 95%
Eget kapital per aktie, kr 3,16 1,23 3,16 1,23 6,21
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -0,81 -0,58 -2,91 -2,80 -3,63
Antal anställda vid periodens slut 18 7 18 7 7
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Investeringar 
Under kvartalet genomfördes investeringar om 328 tkr (1 408 tkr) i materiella anläggningstillgångar 
avseende uppbyggnad av laboratorie- och produktionsverksamhet. 

Medarbetare 
Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 18 (7). Därutöver arbetar vid periodens utgång 
20 konsulter (15) på hel- eller deltid för bolaget. 

Eget kapital 
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 38 613 tkr (12 011 tkr) eller 3,16 kr (1,23 kr) per aktie. 
Soliditeten var vid periodens slut 88 procent (87 procent). 
 
 

Perioden januari-september 2021 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 141 tkr (37 tkr). 

Kostnader 
Kostnaderna under perioden uppgick till 37 062 tkr (23 665 tkr), fördelat på råvaror och inköpta 
tjänster 24 104 tkr (14 649 tkr), ökningen beror på att bolaget under våren 2020 bromsade in takten 
i utvecklingsarbetet på grund av den osäkerhet som den då accelererande Coronasmittan orsakade. 
Övriga externa kostnader uppgick till 4 169 tkr (3 730 tkr), personalkostnader 8 059 tkr (4 851 tkr) 
som ökat till följd av nyanställningar under perioden samt avskrivningar 730 tkr (435 tkr) som ökat 
på grund av helårseffekt av gjorda investeringar i inventarier. 

Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev -35 457 tkr (-23 182 tkr), eller -2,90 kr (-2,62 kr) per aktie, 
resultatförsämringen mestadels beroende på ökade projektkostnader och personalkostnader.  

Kassaflöde och likviditet 
Periodens kassaflöde uppgick till -38 469 tkr (-6 482 tkr) kr och kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -35 459 tkr (-24 839 tkr), eller -2,91 (-2,80 kr) per aktie. 
Kassaflödesförsämringen beror främst på ökat negativt resultat på grund av ökade projekt- och 
personalkostnader, samt ökning av rörelsekapitalet till följd av investeringar i förskott till 
leverantörer. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -1 320 tkr (-2 761 tkr). Kassaflöde 
från finansieringsverksamheten uppgick till -1 690 tkr (21 118 tkr). Det negativa kassaflödet från 
finansieringsverksamheten för tredje kvartalet 2021 beror på emissionskostnader i samband med 
planerad IPO. Gradientechs likvida medel var vid periodens utgång 32 685 tkr (7 328 tkr). 

Investeringar 
Under perioden genomfördes investeringar om 1 320 tkr (2 761 tkr) i materiella 
anläggningstillgångar avseende uppbyggnad av laboratorie- och produktionsverksamhet. 
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Skattemässiga underskott 
Gradientechs nuvarande verksamhet förväntas initialt generera negativa resultat och skattemässiga 
underskott. Det finns i dagsläget inte tillräckligt övertygande skäl som talar för att skattemässiga 
överskott kommer att finnas i framtiden som kan försvara en aktivering av värdet av 
underskottsavdragen, varför uppskjuten skattefordran ej har redovisats. Det skattemässiga 
underskottet i bolaget uppgår till 122 578 tkr per 31 december 2020 (89 374 tkr). 

Aktiekapital 
Aktiekapitalet uppgår till 1 220 582,30 kronor fördelat på 12 205 823 utestående aktier. 

Incitamentsprogram 
På en extra bolagsstämma den 22 januari 2021 beslutade aktieägarna om att införa ett 
personaloptionsprogram om 525 000 optioner som ger innehavarna rätt att vid måluppfyllnad av 
fyra milestones och en intjänandetid om 3 år teckna 525 000 aktier i Gradientech till en kurs om 40,50 
kr per aktie. Utspädningseffekten beräknas bli cirka 4,8 procent vid fullt tecknande. För att säkerställa 
leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet och för att täcka kassaflödesmässiga effekter 
till följd av eventuella sociala avgifter av programmet beslutade stämman att emittera 615 000 
teckningsoptioner till bolaget självt. 

Transaktioner med närstående 
Under kvartalet har inga transaktioner med närstående genomförts. 

Finansiering 
Tack vare de två emissioner som genomfördes under år 2020 och som tillförde cirka 95 MSEK har 
bolaget säkerställt fortsatt drift. Finansieringen för 2021 är vid utgivandet av denna kvartalsrapport 
säkrad. Styrelsen meddelade i november 2021 att den planerade och förberedda 
noteringsprocessen skjuts fram till 2022 då bolaget förväntas uppnå flera viktiga och värdehöjande 
milstolpar. Bolaget avser genomföra en företrädesemission under december 2021 för att säkra 
fortsatt framdrift under 2022 enligt rådande verksamhetsplan.  

Valberedning inför årsstämman 2022 
Årsstämman 2021 beslutade att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, vilka ska utgöras av 
representanter för de fyra största aktieägarna per den 31 augusti året innan årsstämman. Inför 
årsstämman 2022 består valberedningen av Henrik Didner, representerandes aktieägaren Monesi 
Förvaltnings AB, Allan Asp, representerandes aktieägaren Almi Invest, Ted Elvhage, 
representerandes aktieägaren STOAF samt Peter Karlberg, nominerad av Sara Thorslund. 
Ordförande för valberedningen är Henrik Didner.  
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Resultaträkning i sammandrag 

Gradientech AB juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec
tkr (om ej annat anges) 2021 2020 2021 2020 2020

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning 139 14 141 37 61
Övriga rörelseintäkter 849 451 1 782 477 2 415
Summa rörelsens intäkter 988 465 1 923 514 2 476

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och tjänster -9 854 -3 444 -24 104 -14 649 -22 198
Övriga externa kostnader -1 882 -816 -4 169 -3 730 -4 827
Personalkostnader -2 624 -1 373 -8 059 -4 851 -8 026
Avskrivningar och nedskrivningar -305 -207 -730 -435 -652
Summa rörelsens kostnader -14 665 -5 840 -37 062 -23 665 -35 703

Rörelseresultat -13 677 -5 375 -35 139 -23 151 -33 227

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Finansnetto -294 -2 -318 -31 9
Resultat efter finansiella poster -13 971 -5 377 -35 457 -23 182 -33 218

Skatt på årets resultat 0 0 0
Periodens resultat -13 971 -5 377 -35 457 -23 182 -33 218

Genomsnittligt antal aktier, tusental, före och efter utspädning 12 206 9 737 12 206 8 865 9 557
Antal utestående aktier på balansdagen, tusental 12 206 9 737 12 206 9 737 12 206

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -1,14 -0,55 -2,90 -2,62 -3,48
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Balansräkning i sammandrag 

Gradientech AB 30 sept 31 dec
tkr 2021 2020 2020
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 5 463 5 006 4 873
Summa anläggningstillgångar 5 463 5 006 4 873
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 5 912 1 519 3 489
Likvida medel 32 685 7 328 71 154
Summa omsättningstillgångar 38 597 8 847 74 643

TOTALA TILLGÅNGAR 44 060 13 853 79 516

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 1 221 973 1 221
Fritt eget kapital 37 392 11 038 74 540
Eget kapital 38 613 12 011 75 761
Avsättningar och skulder
Kortfristiga skulder 5 447 1 842 3 755
Summa avsättningar och skulder 5 447 1 842 3 755
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 44 060 13 853 79 516
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Rapport över förändringar i eget kapital 

 

Övrigt Ansamlad Totalt

Gradientech AB Aktiekapital tillskjutet förlust eget 
tkr (om ej annat anges) kapital kapital

Ingående balans 2020-07-01 973 123 790 -107 375 17 388
Resultat
Periodens resultat -5 377 -5 377
S:a resultat -5 377 -5 377
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Emissionsutgifter 0 0 0
S:a transaktioner med aktieägare

Utgående balans 2020-09-30 973 123 790 -112 752 12 011

Ingående balans 2020-01-01 804 102 841 -89 570 14 075
Resultat
Periodens resultat -23 182 -23 182
S:a resultat -23 182 -23 182
Transaktioner med aktieägare
Nyemission 169 20 949 21 118
Emissionsutgifter 0 0 0
S:a transaktioner med aktieägare 169 20 949 21 118

Utgående balans 2020-09-30 973 123 790 -112 752 12 011

Ingående balans 2021-07-01 1 221 196 721 -144 274 53 668
Resultat
Periodens resultat -13 971 -13 971
S:a resultat -13 971 -13 971
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Emissionsutgifter -1 084 -1 084
S:a transaktioner med aktieägare -1 084 -1 084

Utgående balans 2021-09-30 1 221 195 637 -158 245 38 613

Ingående balans 2021-01-01 1 221 197 327 -122 788 75 760
Resultat
Periodens resultat -35 457 -35 457
S:a resultat -35 457 -35 457
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Emissionsutgifter -1 690 -1 690
S:a transaktioner med aktieägare -1 690 -1 690

Utgående balans 2021-09-30 1 221 195 637 -158 245 38 613
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Kassaflödesanalys 

Redovisningsprinciper 
Denna kvartalsrapport är upprättad enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd och 
redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2020. 
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Gradientech är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om 
bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidan 28 i bolagets årsredovisning för 2020, 
vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se. 
 

Gradientech AB juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec
tkr (om ej annat anges) 2021 2020 2021 2020 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat efter finansiella poster -13 971 -5 377 -35 457 -23 182 -33 218
Avskrivningar 305 207 730 435 652
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 666 -5 170 -34 727 -22 747 -32 566
före förändringar i rörelsekapitalet

Förändringar i rörelsekapitalet 3 767 -439 -732 -2 092 -2 149
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 899 -5 609 -35 459 -24 839 -34 715

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, netto -328 -1 408 -1 320 -2 761 -2 845g    gg g g g
Kassaflöde från investeringsverksamheten -328 -1 408 -1 320 -2 761 -2 845

Nettokassaflöde före finansiella poster -10 227 -7 017 -36 779 -27 600 -37 560

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Tillskjutet kapital -1 083 48 -1 690 21 118 94 904
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 083 48 -1 690 21 118 94 904

PERIODENS KASSAFLÖDE -11 310 -6 969 -38 469 -6 482 57 344

Likvida medel vid periodens början 43 995 14 297 71 154 13 810 13 810
Likvida medel vid periodens slut 32 685 7 328 32 685 7 328 71 154

http://www.gradientech.se/
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Patent och immateriella rättigheter 

Patent 
Nuvarande patentsituation 

Gradientech är ägare av fyra patentfamiljer och arbetar med Barker Brettell Sweden AB i Sthlm som 
patentrådgivare.  

Den första patentfamiljen avser en mikrofluidanordning och lämnades in i november 2009. 
Patentfamiljen innefattar fyra godkända patent i Tyskland, Frankrike, Storbritannien samt Sverige. 

Den andra patentfamiljen avser en stabil mikrofluidkapsel och lämnades in i juni 2011. 
Patentfamiljen innefattar sex godkända patent i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Sverige 
samt USA. 

Den tredje patentfamiljen avser användningen av bolagets mikrofluidikteknik för precis 
antibiotikaresistenstestning och lämnades in i juli 2014. Patentfamiljen innefattar sju godkända 
patent i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Japan, Kina och USA, samt en avdelad 
patentansökan i USA. 

Den fjärde patentfamiljen avser konstruktionen och funktionerna i mikrofluidikkassetten som utgör 
förbrukningsvaran i QuickMIC systemet. En amerikansk provisorisk patentansökan lämnades in i april 
2019, och kompletterades med en internationell patentansökan i april 2020. Under 2021 har 
nationella patentansökningar lämnats in i Europa, USA, Kina och Japan. 

 

IP-strategi 
Gradientech har verksamhet inom forskning, utveckling och produktion av innovativ 
mikrofluidikteknik för applikationer inom bioteknik och diagnostik. Innovationer och förbättringar, 
t.ex. tekniska lösningar som uppkommer under utvecklingsarbetet eller vid produktionsöverföring, 
undersöks löpande i samarbete med Barker Brettell Sweden AB, huruvida innovationerna är 
patenterbara samt av strategisk vikt för företaget att försöka skydda i en patentansökan. Bolagets 
varumärkesportfölj hanteras i samarbete med Aros Varumärken och Juridik AB. 
 

Varumärken 
Gradientech AB har idag tre olika varumärkesfamiljer. 

Den första varumärkesfamiljen avser GRADIENTECH® och lämnades in i januari 2010 i 
varumärkesklasserna 1, 5, 9 och 42. Varumärkesfamiljen innefattar ett svenskt registrerat varumärke. 

Den andra varumärkesfamiljen avser CELLDIRECTOR® och lämnades in i januari 2010 i 
varumärkesklasserna 1, 5 och 9 (samt klass 10 i Sverige). Varumärkesfamiljen innefattar registrerat 
varumärke i Sverige, USA (endast klass 1 och 9) samt EU-varumärke. 

Den tredje varumärkesfamiljen avser QUICKMIC® och lämnades in i november 2017 i 
varumärkesklasserna 5 och 10. Varumärkesfamiljen innefattar registrerat varumärke i USA samt EU-
varumärke.  
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Definitioner och nyckeltal 
Resultat per aktie 
Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
 

Genomsnittligt antal aktier 
Det genomsnittliga antalet aktier i Gradientech AB har beräknats utifrån en viktning av det 
historiska antalet utestående aktier i Gradientech AB efter varje genomförd nyemission gånger 
antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.  
 

Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar). 
 

Avkastning på eget kapital 
Resultat efter skatt i relation till eget kapital. 
 

Avkastning på sysselsatt kapital 
Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital. 
 
Sysselsatt kapital 
Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder. 
 

Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. 
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
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Kommande rapporter 

Bokslutskommuniké för 2021 25 februari 2022 
Årsstämma 2022  11 maj 2022 
Delårsrapport Q1 2022  19 maj 2022 
Delårsrapport Q2 2022  24 augusti 2022 
Delårsrapport Q3 2022  17 november 2022 
Bokslutskommuniké för 2022 16 februari 2023 
 

Granskning av revisor 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat. 
 
 
Uppsala 2021-11-19 
Styrelsen och verkställande direktören för Gradientech AB (publ) 
 
 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Sara Thorslund, VD 
Tel: +46 (0) 18 418 67 00  
sara.thorslund@gradientech.se 
 
Ann Charlotte Svensson, IR 
ir@gradientech.se 
 
 
 
 
 
 

 
Uppsala Science Park 

751 83 UPPSALA 
www.gradientech.se 

mailto:sara.thorslund@gradientech.se
mailto:ir@gradientech.se
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