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Den 5 maj 2022 beslutade årsstämman i Qlife Holding AB org. nr
559224-8040, om disposition beträffande bolagets vinst i enlighet med
styrelsens förslag, som anges på sidan 32 i denna årsredovisning.





Både sjukvården och konsumenterna är redo för enkla, bekväma och 
digitala lösningar som stärker individen och möjligheten till sjukvård 
i hemmet – som en del av den pågående digitala omvandlingen av 
sjukvården.

Qlife har utvecklat den oerhört mångsidiga testplattformen Egoo.
health, som integrerar flera teknologier, och potentiellt kan testa 
för ett brett utbud av biomarkörer och virus – proteinbaserade och 
molekylära. Tekniken är enkel att använda, håller en låg kostnad och 
är lämplig att använda i människors hem eller på decentraliserade 
testplatser.

Under 2020 och 2021 har Qlife utvecklat och CE-märkt ett isotermiskt 
PCR-test för Egoo.health-plattformen, som bevisligen har varit 
framgångsrikt under Sars-CoV-2-pandemin.

Under pandemins topp – från maj 2020 till augusti 2021 – drev 
Qlife ett testcenter för Sars-CoV-2-tester i Köpenhamn för att ge en 
rad privatkunder god service med snabba och pålitliga testresultat. 
Under sommaren 2021 gick Qlife in i en ny fas där omsättningen 
genereras från huvudprodukterna; Egoo-enheter och kapslar.

Den omedelbara bekräftelsen från kunder har gett Qlife omfattande 
försäljning, värdefulla kundinsikter samt en allt större erfarenhet inom 
alla verksamhetsområden.

I slutet av 2021 tecknade Qlife ett avtal med FIND, den globala 
alliansen för diagnostik, om finansiering av ett tolvmånadersprojekt  
för att utveckla en ny två-i-ett-analys för detektion av influensa- och 
Sars-CoV-2-virus i decentraliserade vårdmiljöer, främst tänkt för  
låg- och medelinkomstländer.

Qlife är redo att fortsätta resan med att göra data på klinisk nivå enkelt 
och snabbt tillgängliga, genom att fortsätta utveckla produkter och 
lansera ett brett utbud av tester för olika förhållanden och marknader 
i relevanta segment. Vi banar vägen för fler biomarkörer inför den 
kommande konsumentresan.
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KICK-OFF FÖR DEN  
KOMMERSIELLA RESAN

Å R E T  I  K O R T H E T

FÖRSÄLJNING
Under det första kvartalet levererade Qlife sin första större 
order till Danmarks infektionsmyndighet, Statens Serum 
Institut, av 50 Egoo.health-enheter och tillhörande Sars- 
CoV-2-testkapslar.

Kort därefter skrev Qlife på ett exklusivt treårigt 
distributionsavtal med Aidian OY för enheten Egoo.health 
och Sars-CoV-2-tester för den kliniska marknaden i en rad 
europeiska länder. Qlifes försäljning till Aidian har gradvis 
ökat under 2021 och fortsätter med en stark tillväxt även 
under första kvartalet 2022.

PRODUKTER
Biomarkörer
I januari satte Qlife CE-märkning på sitt Sars-CoV-2-test i 
Egoo.health-systemet. CE-märkningen gäller för professionell 
användning av testplattformen Egoo.health som är tillgänglig 
på den europeiska marknaden. CE-märkningen innefattar 
testplattformen Egoo.health, vilket inkluderar mobil test-
enhet, engångskapslar och mjukvara.

Under 2021 slutfördes systemintegrationsfasen av PKU- 
biomarkören, och verifiering och validering påbörjades.  
Metodjämförelsestudier av PHE-kapseln till standardreferens- 
tester för PHE har pågått under de senaste sex månaderna. 
Kliniska datajämförelser pågår med prover från National 
Center for PKU i Groningen i Nederländerna och 
Rigshospitalet i Danmark.

CRP-biomarkören CE-märktes tidigt för professionell 
användning 2020 enligt IVD och uppdatering till IVDR 
fortskrider, liksom protokollföring och användbarhetsstudier 
för godkännande av hemmabruk.

Med det senaste avtalet med FIND är utvecklingsvägen inom 
det respiratoriska området klar; Qlife kommer att utveckla en 
ny två-i-ett-analys för detektion av influensa och Sars-CoV- 
2-virus på Egoo-enheten, finansierat av FIND. Testet är främst 

Genom egna försäljningsinsatser sålde Qlife Egoo-enheter 
och Sars-CoV-2 testkapslar till andra kunder i Europa. En av 
dem är den växande svenska kunden Testmottagningen, till 
vilka Qlife har löpande leveranser av både Egoo-enheter och 
kapslar.

Under hösten avvecklades testcentret på Symbion. Efter-
frågan minskade markant och Qlife bestämde sig för att 
fokusera resurser på försäljning och forskning och utveckling 
(FoU) relaterade till kärnverksamheten och koncentrerade 
därför labb och medarbetare till anläggningen i Ballerup.

avsett för ett regulatoriskt godkännande av WHO och för 
försäljning till låg- och medelinkomstländer.

Utvecklingen av en förbättrad pipett för blodöverföring (PKU 
och andra biomarkörer) har påbörjats 2021 och designen 
utvärderas.

Under 2021 gjordes framsteg i projektet för frystorkning av 
våra reagenser så att kapslar kan transporteras och förvaras 
i rumstemperatur. För att kunna lansera produkter för bruk i 
hemmen kommer frystorkning av alla relevanta reagenser att 
vara avgörande och projektet är en fortsatt prioriterad fråga.

Teknik och patent
Biomarkördetektionsenheten består av ett integrerat optiskt 
mikroelektromekaniskt system som har en dubbel optisk 
enhet för att samtidigt mäta fluorescens och absorbans.

Den optiska enheten är integrerad med en mikrovärmare 
och vortex-blandningsenhet för uppvärmning och blandning 
av analysreagenserna under analyskörningar. Detta ger en 
liten och smidig plattform som kan manövreras av lekmän, 
och som kan upptäcka alla typer av biomarkörer (DNA/RNA/
Protein).

98%

specificitet

Egoo.health ger svar på 

30 
minuter

98%

känslighet
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Jan-Dec, Q1-Q4

Koncern - Nyckeltal - kSEK 2021 2020

Intäkter 39 613 20 750

Totala rörelseintäkter 65 194 42 636

Totala rörelsekostnader -100 578 -62 058

EBITDA -35 383 -19 422

Kassaflöde från finansiering 105 419 58 911

Totalt kassaflöde 52 600 15 253

Likvida medel 73 461 20 822

Eget kapital 163 179 89 549

Antal anställda 56 34

ORGANISATION, LEDNING OCH 
STYRELSE
Under 2021 växte Qlifes organisation till ett team på 60  
anställda. Tillväxten av organisationen, tillsammans med  
avvecklingen av testcentret, ledde till en total organisations- 
förändring med en konsoliderad ledningsgrupp och 
bildandet av en separat ledningsgrupp för FoU- och 
produktionsområdena. I dag består koncernledningen av 
sex befattningshavare som täcker koncernledning, FoU, 
försäljning, QRA, produktion och ekonomi.

På årsstämman omvaldes Mette Gross, John Moll, Niklas 
Marschall och Thomas Warthoe som styrelseledamöter, samt 
till nya styrelseledamöter valdes Mette-Marie Harild, Ulrik 
Harrysson och Mikael Persson. Mette Gross omvaldes till 
styrelsens ordförande. I september lämnade Niklas Marschall 
styrelsen för Qlife.

FINANSIELLA HÄNDELSER
Under 2021 har Qlife genomfört två finansieringsaktiviteter, 
och därmed säkrat en finansiering om 121 MSEK.

•  I april genomfördes en riktad nyemission om 90 MSEK, 
främst till strategiska och institutionella investerare, bland 
annat Fjärde AP-fonden, Strand Kapitalförvaltning, Eiffel 
Investment Group, Nyenburgh Holding och MW Asset 
Management.

•  I maj utnyttjades 4 356 436 teckningsoptioner av serie 
TO1, för teckning av 2 178 218 aktier vid teckningskurs 
17,50 kr per aktie. Genom att utnyttja teckningsoptioner 
erhöll Qlife 38,1 MSEK före emissionskostnader.

För Sars-CoV-2 och molekylära analyser i allmänhet använder 
Qlife en Polymerase Chain Reaction (PCR)-teknologi som 
kallas Strand Invasion Based Amplification (SIBA). Testerna 
har en känslighet på minst 98 procent och en specificitet på 
98 procent.

Det danska patentverket beviljade Qlife ApS patent för dess 
unika detektionsmetod och dess biomarkördetektionsenhet. 
Patentet gäller till 2039 och ger Qlife starka immateriella 
rättigheter. Sedan dess har Qlife lämnat in två internationella 
patentansökningar som kommer att ge en liknande IP-
position i relevanta jurisdiktioner utomlands.

Vetenskapligt erkännande
En vetenskaplig studie av företagets Sars-CoV-2-test 
publicerades i Natures Scientific Reports i november. 
Studien visar potentialen i Qlifes mobila testplattform 
Egoo.health och Sars-CoV-2-tester som kan leverera 
nästan samma kliniska kvalitet som laboratorietester på 30 
minuter. Hela studien finns tillgänglig i Scientific Reports 
(https://www.nature.com/srep/).

60 
antal  

anställda 2021

40mSEK

försäljning 2021

121mSEK

kapitalresning 2021
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ETT HÄNDELSERIKT  
OCH UPPMUNTRANDE  
ÅR MED EN POSITIV  
OMVANDLING

Thomas Warthoe – VD Qlife Holding AB
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V D - O R D E T

Det är intressant att sammanfatta den lovande förvandling 
som Qlife har gjort under året. Vi inledde med en lite annan 
verksamhet än den vi avslutar året med. Vi gick in i året med 
att leda testcentrum medan vi nu säljer enheter och kapslar. 
Våra största kunder var fotbolls- och andra sportklubbar 
i början av året, och nu har vi kunder och partners som 
tillgodoser behovet av decentraliserade hälsovårdsmiljöer.

Det är betydelsefullt att vi lyckats göra en strategiskt viktig 
omvandling från laboratorie- till plattformsförsäljning, och 
framgången bevisas av siffrorna under det senaste kvartalet. 
Vi är nu tillbaka i vår kärnverksamhet, mer så än när vi 
levererade laboratorieservice.

Folk har vant sig vid decentraliserad 
testning
Den viktigaste långsiktiga förändringen under 2021 för Qlife 
är trenden att människor är villiga att utföra tester hemma, 
vilket verkligen stödjer vår långsiktiga affärsidé och avsevärt 
underlättar vårt pågående lanseringsarbete.

Under de två senaste åren har människor över hela världen 
vant sig vid att genomföra tester både på ett testcenter 
och hemma. Trenden kommer inte att försvinna, eftersom vi 
ständigt kommer att bli påverkade av viruspandemier, vilket 
ökar behovet att göra tester hemma. Detta är en särskilt 
viktig trend för Qlife, och man kan säga att världen har 
förändrats i denna fråga. Så småningom kan denna trend 
underlätta lanseringen av en enhet för hemmamarknaden, 
och på kort sikt när Covid-19 kommer att bli endemisk istället 
för pandemisk, ytterligare öka behovet av decentraliserad 
testning.

Försäljningen nästan fördubblades  
under året
Trots att vi är ett företag i utvecklingsfasen, var 2021 lovande 
även vad gäller försäljningen. Under första halvan av året 
utvecklades försäljningen utmärkt, men under det tredje 
kvartalet såg vi ett försäljningstapp. Det var viktigt att 
försäljningen under fjärde kvartalet studsade tillbaka, och 

det resulterade försäljningsmässigt i Qlifes allra bästa kvartal 
hittills. För helåret nästan fördubblades försäljningen till 39,6 
MSEK (20,7).

I slutet av året hade vi två stora och snabbrörliga kunder/
distributörer; det svenska företaget Testmottagningen.se och 
vår finska distributör Aidian. Båda företagen ser en mycket 
god efterfrågan på våra produkter och är ivriga att utöka sin 
verksamhet med oss, vilket innebär att vi ser fortsatt goda 
försäljningsmöjligheter framöver. Testmottagningen.se är 
också ett särskilt bra exempel på en hälsokiosk och passar 
därför väl in i vår strategi.

För mig var det en stor lättnad att vi fick en mycket positiv 
utveckling av samarbetet med vår partner Aidian under slutet 
av året. Till en början verkade Aidian i den kliniska sektorn 
men flyttade sitt fokus till mer decentraliserade områden, 
vilket fungerar mycket bra, med olika typer av kunder i olika 
länder.

Vår Sars-CoV-2-produkt skapar försäljning och klinisk 
validering på kort sikt. Marknadens storlek kommer sannolikt 
att fluktuera över geografiska regioner efterhand som 
pandemins effekter och testkrav förändras.

Under det kommande året kommer vi att fortsätta försäljnings- 
insatserna av vår Sars-CoV-2-produkt, med syftet att sälja 
allt vi kan producera samt etablera starkare relationer med 
distributörer och direktkunder. Detta för att kunna bygga 
vidare på vår etablerade bas samtidigt som nya produkter 
lanseras på marknaden.

Reviderad och uppdaterad strategi
Under sommaren och hösten 2021 gjorde vi en granskning 
av vår strategi och processen har förtydligat vår vision, våra 
långsiktiga ambitioner samt våra mål för marknad, produkter 
och tillverkning. Qlifes vision är att göra biomarkördata med 
klinisk kvalitet lätt och snabbt tillgängliga. Vår ambition för 
år 2025 är att vara ledande när det gäller att tillhandahålla 
kliniska testresultat utanför labbet (för mer detaljerad 
information om vår uppdaterade strategi, se sidan 12). 

År 2021 var positivt för Qlife med många spännande och 
uppmuntrande händelser som kommer att ha både kort-  
och långsiktiga effekter på företagets utveckling.
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V D - O R D E T

“ Vi är glada över att kunna använda  
vår specialistkunskap till att utveckla  
en två-i-ett respiratoriskt test  
baserad på vår enhet/plattform.”

Qlifes ambition att etablera en marknadsledande position 
inom konsumenthälsa stöds av våra strategiska mål.

•  Strategiska marknadsmål 
 För det första ska vi etablera en marknadsledande 

position inom PKU globalt, för det andra validera Egoo-
teknik i den kliniska detaljhandelsmarknaden och bana 
väg för konsumenthälsa, och för det tredje positionera 
Qlife som en ny aktör inom övervakningstjänster för 
konsumenthälsa.

•  Produktutvecklingsmål
 Qlife utvecklar ständigt nya biomarkörer för olika 

indikationer. Just nu fokuserar vi på utveckling inom tre 
tillämpningar: CRP/C-Reactive Protein, PHE/Fenylalanin 
och respiratoriskt/influensa/Sars-CoV-2.

•  Tillverkningsmål
 Kapseltillverkning är en kärnkompetens och en 

nyckelfaktor i vår affärsmodell. Vi strävar efter att fortsatt 
öka vår produktionskapacitet och under fjärde kvartalet 
ökade vi den till 20 000 kapslar per månad. Vårt mål är 

att dubbla den nivån under de kommande två kvartalen. 
Parallellt investerar vi i automation och vår plan är att 
bygga en halvautomatisk produktionslinje med en 
kapacitet på 150 000 kapslar per månad. Planen är att 
slutföra den linjen under slutet av 2022.

 När det gäller enhetsproduktion påbörjade vi ett 
outsourcing-samarbete med en potentiell tillverkare 
under andra kvartalet 2021. Planen är att flytta över all 
produktion av våra enheter från mitten av 2022. För 
närvarande har vi en kapacitet på 100 enheter per månad 
och vårt omedelbara mål är att öka den till 1 000 enheter 
per månad.

Viktigt och intressant avtal med FIND
En viktig och intressant händelse var undertecknandet av 
ett avtal med FIND, den globala alliansen för diagnostik (i 
samband med Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelera-
tordiagnostikpelare). Avtalet innebär en finansiering på 3,45 
MUSD till ett tolvmånadersprojekt med målet att utveckla en 
ny två-i-ett-analys för upptäckt av influensa- och Sars-CoV-2-
virus i decentraliserade vårdmiljöer.
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Det är en unik möjlighet för Qlife att ingå ett partnerskap av 
denna skala med FIND. Vi kommer nu att kunna bidra till att 
förbättra situationen för människor och samhällen i medel- 
och låginkomstländer inom en snar framtid. Det är mycket 
glädjande att vi kan använda våra specialistkunskaper för att 
utveckla ett två-i-ett respiratoriskt test baserad på vår enhet/
plattform, som alltid är fallet, och som utgör grunden för vår 
produktstrategi.

Kan vi nå rätt prissättning är marknaden i princip obegränsad. 
Samtidigt får vi möjlighet att utveckla en produkt för flera 
användningsområden. Vi är övertygade om att den kommer 
att bli en utmärkt produkt, och ser möjligheten att få den 
godkänd för hemmabruk. FDA uppger att de uppmuntrar 
den typen av mångsidiga Sars-CoV-2- och influensaprodukter 
och det är positivt att vi kan ingå i den trenden.

En kompetent och erfaren organisation
Vid årets slut hade organisationen sextio anställda, vilket 
innebär att vi fortsätter att utöka vår organisation med 
kompetenta och erfarna medarbetare, speciellt inom 
regulatoriska frågor, leveranskedja och mjukvaruutveckling.  

Vi anstränger oss oerhört för att hitta och behålla rätt 
personer med rätt kompetens. För många av uppdragen 
inom Qlife ska medarbetarna ha hög och specialiserad 
utbildning samt erfarenhet från branschen.

Vi upprepar vår bedömning att med denna storlek på 
företaget, det vill säga cirka sextio anställda, har vi en bra bas 
för att vidareutveckla företaget och rulla ut vår affärsplan.

Helsingborg, april 2022

Thomas Warthoe – VD Qlife Holding AB
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Egoos karakteristiska egenskaper såsom portabel storlek, 
snabb leverans av resultat och låga användningskostnader 
öppnar för en mängd potentiella användningsområden.  
Vi har analyserat en serie potentiella kundgrupper, 
segmenterade efter användningsfrekvens, relevanta 
biomarkörer, marknadens storlek och tillväxt samt tillgäng-
ligheten till marknader.

Analysen understryker de trender som vi ser inom 
vårdsektorn, såväl som i samhället och bland konsumenter:

• Decentraliserad hälso- och sjukdomsövervakning
• Data på klinisk nivå och vetenskapligt validerade  

metoder krävs
• Ökande åldrande befolkning – längre livslängd  

med kroniska tillstånd
• Ökat personligt intresse att övervaka hälsan

Under sommaren och hösten 2021 gjorde Qlife en granskning 
av sin strategi. Strategiprocessen förtydligade vår vision, 
långsiktiga ambitioner och mål för marknad, produkter och 
tillverkning.

STRATEGI

VISION
Vi gör biomarkördata med klinisk kvalitet  

tillgängliga snabbt och enkelt.

VÅR AMBITION  
FÖR 2025

År 2025 kommer vi att vara ledande på att tillhandahålla  
kliniska testresultat utanför laboratoriemiljö.
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S T R AT E G I S K A  M A R K N A D S M Å L

STRATEGISKA MARKNADSMÅL

För att uppnå detta strategiska mål har vi identifierat en rad 
nyckelprestationer och milstolpar som ligger till grund för vår 
operativa verksamhet.

• Upprätta närvaro som den PKU-övervakningsenhet 
som föredras globalt genom att utnyttja nätverk av 
opinionsbildare,

• Bli först på marknaden med att tillhandahålla tester i 
hemmet för PKU-patienter,

• Uppnå dataintegration med sjukvårdssystem,

• Säkra klinisk validering för Egoo.healths användning i båda 
kliniska- och hemmamiljöer.

Marknadssegmentet PKU passar Qlifes nuvarande förmågor: 
regelbunden kapselanvändning med högre patientlojalitet 
till Egoo.health, i kombination med en relativt liten användar-
grupp lämplig för Qlifes produktionskapacitet. Karakteristiskt 
för PKU-patienter är att de behöver ett livslångt testande.

1. Etablera en marknadsledande position inom PKU globalt

Beräknad marknad

Det totala antalet PKU-patienter i de utvalda, primära 
europeiska marknaderna uppskattas till cirka 34 000, varav 
uppskattningsvis 30 procent är bekväma med att ta egna 
blodprov. Frekvensvariationen av patienttester per år är 
12-52, vilket leder till en potentiell marknadsstorlek på 10,6 
miljoner euro.

Under de senaste två åren har människor över hela världen vant 
sig vid att testa utanför vården, både i testcenter och i hemmet. 
Detta är en mycket viktig trend och en möjlighet för Qlife.

Motivet att rikta sig till den kliniska detaljhandelsmarknaden 
är för att ytterligare möjliggöra för konsumenter att testa och 
övervaka sjukdomar utanför sjukvården, skapa förtroende 
för testresultaten hos konsumenter och proffs, och validera 
användbarheten.

Apotek (och eventuellt andra butiker) köper Egoo.health 
för att tillhandahålla ”snabbresultat”-testning för kunder. 
Testning kan ske på kommersiell basis eller kan finansieras 
som en del av samhällsbaserade sjukvårdsarrangemang (för 
att tillgodose trenden mot mer förebyggande hälsovård).

Egoo.healths styrka ligger i hastigheten och kvaliteten på  
testerna som sker på plats. Vi definierar den kliniska detalj-
handelsmarknaden som apotek och hälsorelaterade kliniker 
(dietister, fysioterapeuter, etc).

Vi utvärderar olika detaljhandelsalternativ för att hitta de som 
passar bäst på olika marknader.

Apotek ger Egoo.health möjlighet att skapa en brygga 
mellan den kliniska marknaden och konsumentmarknaden.

Beräknad marknad

Det finns uppskattningsvis 42 000 apotek på den europeiska  
marknaden. Förutsatt att ett apotek testar 1-6 kunder/
patienter per dag genererar det en potentiell kapsel-
användning på 37 miljoner per år. Testning av biomarkörer 
är dock i stort ett helt nytt affärsområde inom klinisk 
detaljhandel.

Läkemedelsgruppen i EU (PGEU) uppskattar att 75 procent 
av alla apotek erbjuder glukosmätning eller övervakning av 
kolesterol. Detta undersegment kan också förstärkas genom 
att använda kiosker på platser såsom tågstationer, flygplatser 
och köpcentrum.

Apotek och hälsokiosker har växt fram som platser där 
laboratorietester utförs, och med tanke på den direkta 
kundkontakten som finns där, skulle dessa miljöer vara 
idealiska för att erbjuda bekvämare och snabba resultat.

2. Validera Egoo-teknologin på den kliniska detaljhandelsmarknaden  
och bana väg för konsumenthälsa

Qlifes ambition att etablera en marknadsledande position inom  
konsumenthälsa stöds av en rad strategiska mål fram till 2025.
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Qlifes långsiktiga ambition är att göra det möjligt för alla 
att övervaka sin hälsa med hjälp av lättillgängliga data. 
Tillgång till konsumentmarknaden är avgörande för att Qlife 
ska uppnå denna ambition. Det är tänkt att detta segment 
ska generera de höga intäkter som krävs för att Qlife ska bli 
marknadsledare inom övervakning i hemmiljö.

Med ”konsumenthälsa” som det långsiktiga målet förutser 
vi att PKU och klinisk detaljhandel skapar förutsättningarna 
för att erhålla de insikter och validering från marknaden som 
krävs för att nå detta mål.

Livsstilsinsikter och länkar till läkarråd skapar ett starkt 
”livsstils”-erbjudande – i linje med bredare trender.

Konsumenthälsosegmentet representerar en betydande 
marknadsmöjlighet med uppskattningsvis 8,3 miljoner 
hushåll som använder teknik för att övervaka konsumenters 
hälsa, kroniska sjukdomar, eller hälso- & fitness-insikter, och 

3. Positionera Qlife som en ny aktör för övervakningstjänster inom konsumenthälsa

som också är bekväma med att utföra ett blodprov hemma. 
Användningen uppskattas till intervall från fyra (en person 
tar ett test varje kvartal) till 16 (två personer i ett hushåll som 
tester var sjätte vecka).

Marknaden för diagnostik via mobila hälsoappar är i sin linda  
med ett landskap som för närvarande domineras av aktivitets-
appar, appar med motionsinstruktioner och övervakning. 
McKinseys Future of Wellness 2021-rapport identifierar hälsa  
som den största utgiftskategorin för konsumenters välbefinn-
ande i Tyskland och England.

Det finns främst två demografiska trender som stödjer 
tillväxten i detta segment; den framväxande digitalt kunniga 
generationen och en ökande äldre befolkning sårbar för 
kroniska sjukdomar som i Europa går över till proaktiv, 
egenmotiverad övervakning i sitt eget hem.

Låg

Hög12

Testspann per patient och år

52

10,4k bekväma  
med att göra  

blodtester själv

32,6k  
PKU-patienter

PKU
Totalt för Danmark, Tyskland, Finland, Frankrike, 
Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien

Låg

Hög253

Testspann per patient och år

1 518

Medelvärde för  
885 tester per  
plats och år

42,4k erbjuder på-plats-
tjänster för övervakning av 

glukos / kolesterol1)

56,6k  
apotek

Apotek inom EU
Totalt för Danmark, Tyskland, Finland, Frankrike, 
Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien 

1) Pharmaceutical Group of the EU (PGEU) uppskattar att 75 % av alla apotek erbjuder tjänster för glukos-  
eller kolesterolövervakning.
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CRP/C-reaktivt protein
Under 2022 räknar vi med att slutföra CE-märkningsprotokoll 
för CRP, och genomför de nödvändiga användbarhets-
studierna som gör det möjligt för oss att lämna in vårt 
CE-underlag enligt nya IVDR till Notified Body, och därmed 
uppnå den första kliniska CE-märkningen av en CRP-kapsel 
för test i hemmet (CE-märkt för professionellt bruk sedan 
2020).

PHE/Fenylalanin (PKU-patienter)
Under 2022 räknar vi med att förbereda CE-märknings-
protokoll, lämna in nödvändiga ansökningar till etiska 
kommittéer och kliniska studier hos myndigheterna, och 
inväntar godkännande för att en klinisk prövning kan starta. 
Detta följs av användbarhetsstudier, som behöver göras för 
att bekräfta att PKU-patienterna kan genomföra vårt test 
själva hemma. Parallellt sätter vi upp en pilotproduktion för 
PHE-kapseln för att kunna upprätthålla den mängd kapslar 
som behövs för att genomföra alla studier.

Influensa/Sars-CoV-2
Covid-19 representerar en av de tuffaste globala hälso-
utmaningarna, liksom återkommande influensautbrott. FIND, 
med pelaren Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator 
diagnostics, strävar efter att snabba på utvecklingen och 
leveransen av prisvärda vårdplatser med molekylär diagnostik 
i låg- och medelinkomstländer.

I december tecknade Qlife ett avtal med FIND, för finansi-
ering med 3,45 MUSD för ett tolvmånadersprojekt. Det 
går ut på att utveckla en ny två-i-ett-analys för detektering 
av influensa och Sars-CoV-2-virus i en decentraliserad 
sjukvårdsmiljö.

Finansieringen betalas ut i tre omgångar baserade på 
milstolpar i projektet. Varje betalning följer specifika FoU-
prestationer i utvecklingsprocessen. Utvecklingen kommer 
i slutändan att kulminera i kliniska prövningar i en eller 
flera LMIC, samt i inlämning av ett underlag för att erhålla 
ett myndighetstillstånd från Världshälsoorganisationens 
prekvalificeringsprogram.

Teknisk utveckling
Utöver de ovan nämnda målen för specifika biomarkörer 
kommer följande utvecklingsprojekt att vara avgörande för 
att bana väg in på den avsedda marknadens segment:

•  Slutföra pipettdesign och bedömning av användbarhet, 
identifiera tillverkningsalternativ

•  Frystorkningsprocess

•  Identifiera och påbörja forskning för nästa biomarkör  
(efter PKU och CRP)

•  Stärka relationerna med opinionsbildare och partners i 
relevanta segment

•  Dataintegration läkare-patient i klinisk miljö (PKU först)

PRODUKTUTVECKLINGSMÅL
Qlife utvecklar ständigt nya biomarkörer för olika indikationer. Utvecklingen sker 
enligt de nya myndighetskraven IVDR. Varje test måste vara CE-märkt innan det 
introduceras på marknaden oavsett professionell användning eller hemmabruk.

S T R AT E G I

Biomarkör Forskning System-
integration

Verifiering & 
validering Pilottillverkning CE-märkning  

prof. test
CE-märkning 

hemtest

CRP     

Sars-CoV-2

Sars-CoV-2 
/influensa multiplex

PHE/Fenylalanin 
(PKU-patienter)

Produktportfölj

Allmän hälsa

Virus/bakterier

Kronisk
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TILLVERKNINGSMÅL

Produktion av enheter och den kvalitetskontroll som behövs 
av enheterna görs manuellt och kräver betydande resurser. Vi 
påbörjade ett samarbete med en potentiell tillverkare 2021 
och vi fortsätter kvalitetstesta deras produktionskapacitet för 
olika delar av vår enhet.

Än så länge är vi nöjda med resultatet och planerar att flytta 
över all produktion av våra enheter från mitten av 2022.

År 2021 nådde vi vårt produktionsmål på 20 000 kapslar per månad. Vi planerar 
flytten till vår nya anläggning i april 2022, vilket äntligen kommer att göra det 
möjligt för oss att fortsätta investera i en mer effektiv, halvautomatisk produktion. 
Vårt mål är att bygga en halvautomatiserad produktionslinje med en kapacitet på 
150 000 kapslar per månad. Vi siktar på att slutföra den linjen under 2022.

För närvarande har vi en produktionskapacitet på 100 enheter  
per månad. Vårt mål är en kapacitet på 1 000 enheter per 
månad, vilket vi förväntar oss nå gradvis under 2022 och 
2023.

När vi väl har tillverkning på plats i en större anläggning 
kommer vi att kunna påbörja en pilotproduktion av CRP- och 
PKU-kapslar som kommer att krävas för regleringsprocessen.
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C A S E  S T O R Y

TESTMOTTAGNINGSKEDJA 
EXPANDERAR SNABBT TACK 

VARE EGOO.HEALTH

Ett användarvänligt patientjournalsystem och  
Egoo.health-plattformen utgör grunden för en  
ny kedja med testmottagningar i Sverige.

D
en första hälsokiosken inom Testmottagningen.
se öppnade i maj 2021. Nio månader senare har 
företaget ytterligare tolv mottagningar i landets 
två största städer, Stockholm och Göteborg, och 
siktar på att ha ytterligare tolv mottagningar 
före sommaren 2022. Hemligheten bakom 

succén är företagets tre grundpelare enligt medgrundaren 
Alexander Halldin: mottagningarnas strategiska geografiska 
lägen i kombination med snabba testresultat och hög 
kundtillfredsställelse.

– Vår expansion har gått snabbt tack vare vår plattform och  
vårt sätt att göra affärer, säger Alexander Halldin. Efter att ha  
anställt de första sjuksköterskorna insåg de fyra medgrundarna 
att de behövde utveckla ny mjukvara för att fungera med digital  
bokning och anpassad helt till Egoo.health. Plattformen består  
av Egoo.health-systemet och företagets eget patientjournalsystem.

– Vi är väldigt tacksamma för Egoo-produkten. Utan Egoo.health Alexander Halldin
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STOR RÄCKVIDD 
GENOM AIDIAN

Qlife har valt att samarbeta med den finske 
distributören Aidian för försäljningen av före-
tagets Egoo.health-enhet och biomarkörskapslar. 
Aidian är marknadsledande inom klinisk 
diagnostik med en etablerad och omfattande 
säljkår i Europa. 

– Vår relation med Aidian är avgörande för 
vår framgång, säger Rasmus Wagner Møller, 
försäljnings- och produktkonsult.

Avtalet omfattar en rad europeiska länder, 
inklusive Sverige, Norge, Finland, Tyskland, 
Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Österrike, 
Schweiz, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, 
Rumänien, Slovenien och de baltiska staterna.

Hittills är Sverige och Tyskland de största mark-
naderna för Qlife följt av Österrike, Danmark och 
Norge. 

– Det största segmentet består av privata test-
kliniker. De gillar det snabba resultatet som 
plattformen medger, säger Rasmus. I Tyskland 
säljer Aidian till olika segment såsom testcenter, 
offshoreindustrin, apotek, äldreboenden och 
skolor.

– Det är mycket ändamålsenligt att använda 
en distributör som Aidian, eftersom de har 
stor räckvidd och förser oss med pålitliga 
marknadsinsikter, säger Rasmus.

skulle det här företaget inte existera. De snabba testresultaten 
och den höga tillförlitligheten är dess största fördelar, säger 
Alexander Halldin.

En stor del av de 65 000 tester som hittills gjorts på Testmot-
tagningen.se är PCR-tester utförda med Egoo.health. Kunderna 
behöver ett negativt PCR-testresultat för att få ett covid-pass 
innan de reser till andra länder.

I Sverige är hälsokioskerna kända som Testmottagningen.se, men 
under varumärket Zample har konceptet redan exporterats till 
Nederländerna där en franchisepartner startar upp hälsokiosker. 

– Vi har en långsiktig strategi för företaget, att fortsätta med 
patientnära tester. Vi vet alla att pandemin kommer att ta slut 
förr eller senare och nu har vi bevisat att det finns en enorm 
potential för decentraliserad exakt testning. Vår idé är att 
fortsätta erbjuda tester med olika biomarkörer, som exempelvis 
PSA [prostataspecifikt antigen], klamydia eller sänka.

SVERIGE
NORGE

FINLAND
TYSKLAND

NEDER- 
LÄNDERNA

BELGIEN
LUXEMBURG
ÖSTERRIKE
SCHWEIZ

POLEN
TJECKIEN
UNGERN

SLOVAKIEN
RUMÄNIEN
SLOVENIEN

BALTISKA  
STATERNA
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”VI KAN  
VERKLIGEN GÖRA 

SKILLNAD”

Qlifes forsknings- och utvecklingschef 
Maiken Worsøe Rosenstierne  
har bråda dagar. Tre projekt  

drivs parallellt och teamet växer  
månad för månad.
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P
assion. En känsla av intensiv entusiasm för en idé 
eller sak. Den typen av ivrigt intresse definierar 
verkligen Maiken Worsøe Rosenstiernes engagemang 
för sitt arbete som forsknings- och utvecklingschef 
på Qlife. 

– Mitt jobb är min passion. Jag älskar verkligen 
produkten vi har tagit fram. Jag vill att Qlife ska nå framgång, vi 
kan göra så stor skillnad i världen, säger hon.

Hon kom i kontakt med Egoo.health-enheten när hon arbetade 
som seniorforskare på Statens Serum Institut (SSI), som ansvarar 
för den danska beredskapen mot infektionssjukdomar. 

– I början av pandemin var det många personer och företag som 
ville sälja sina produkter till mig. Vi fick testa Egoo.health och jag 
pratade med Peter [Warthoe] och insåg den enorma potentialen. 
Den här produkten var vad jag hade letat efter. Tidigare hade jag 
arbetat med ebolautbrottet i Västafrika där det fanns ett behov 
av att isolera den smittade personen och samtidigt arbeta nära 
patienten med diagnostik.

När coronaviruset började spridas 2020 förändrades framtiden 
helt för biomarkörer. Som ett svar på pandemin beslutade Qlife 
att lägga till molekylär testkapacitet till Egoo-systemet för att 
kunna upptäcka Sars-CoV-2. 

– Den här pandemin har hjälpt Qlife. Det skulle ha varit en svår 

uppgift för Qlife att bana väg för hemdiagnostik, men nu är det 
fullt logiskt.

FoU-avdelningen följer design- och utvecklingsplanen samt 
Qlifes färdplan, som inkluderar utveckling av nästa generations 
biomarkörer. Målen för 2022 och 2023 är att avsluta tre stora 
projekt. Ett handlar om att skapa ett nytt och känsligare CRP-
test, som mäter nivån av C-reaktivt protein i blodet, en tydlig 
indikator på inflammation i patientens kropp. Ett annat är 
ett biomarkörtest för PKU (fenylketonuri), en sällsynt men 
potentiellt allvarlig ärftlig sjukdom. Det tredje är att bygga vidare 
på den befintliga Sars-CoV-2-biomarkören och kombinera den 
med en influensaanalys. 

– Det går bra för oss, men eftersom vi arbetar med alla tre 
projekten parallellt måste vi öka vår personalstyrka.

Att hitta personer med rätt kompetens till projekten är en 
utmaning. Arbetslösheten är mycket låg i Danmark, 2,8 procent 
i november 2021. För närvarande består FoU-teamet i januari 
2022 av 20 anställda. 

– Under de kommande tre månaderna kommer vi att bli 
runt 30 personer i teamet. Det är avgörande att få in tre nya 
projektledare, en för varje projekt.

Den levande företagskulturen är en faktor som kan locka fler 
talanger. 
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– Vi är alla väldigt glada och motiverade, våra medarbetare kan 
också se potentialen. Vi jobbar hårt och vill lyckas. När vi når 
delmål i våra projekt firar vi våra framgångar.

Tajming är en stor utmaning. 

– Vi måste göra oberoende kliniska studier som tar mycket tid, 
särskilt som den nya EU-regleringen IVDR [In-Vitro Diagnostics 
Regulative] inte är enkel för medicinsk utrustning. Men vi tänker 
långsiktigt och kommer att stärka vår avdelning när det gäller 
teknisk dokumentation.

Egoo.health-plattformens högkvalitativa standard är en fördel för 
Qlife i kontakterna med vårdgivare. 

– Sjukhusen är väldigt positiva. Kombinationen av kvalitet, 
tillförlitlighet och ett konkurrenskraftigt pris gör sjukhusen 
intresserade. Egoo.health är väldigt billig jämfört med vanlig 
medicinsk utrustning.

En nyligen publicerad artikel publicerad i Scientific Reports 
från Natures förlag ger Egoo.health-systemet ytterligare en 
kvalitetsstämpel, ett viktigt steg för att ge ett positivt intryck på 
den medicinska världen. 

– Pandemin har öppnat dörren för oss, men det är viktigt att 
vår produkt är av hög kvalitet och är kliniskt godkänd. Vi måste 
publicera sakkunnigt granskade studier så att sjukvårdssektorn 
övertygas helt och hållet.

Maiken Worsøe Rosenstierne

Titel: Forsknings- och utvecklingschef

Utbildning: Biokemist vid Köpenhamns universitet, MSc och PhD

Karriär: Postdoc vid Köpenhamns universitet och vid Roskilde 
universitet, seniorforskare vid Statens Serum Institut

Familj: Man

Fritidsintressen: Trädgårdsarbete, resa runt med husbilen för att 
upptäcka nya ställen.

En ovanlig talang: Jag har ett certifikat i reparation av 
båtdieselmotorer

“ Mitt jobb är min 
passion. Jag älskar 
verkligen produkten 
vi har tagit fram.”
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C A S E  S T O R Y

HJÄLPER VÄRLDEN 
BEKÄMPA  

PANDEMIER
Qlifes ambition är att 

snabba på utvecklingen 
och leveransen av 

molekylär diagnostik 
för överkomlig, 

patientnära vård i låg- 
och medelinkomstländer 

(LMIC). Projektet finansieras 
av FIND, den globala 

alliansen för diagnostik.

C
ovid-19-pandemin är ett exempel på en av de 
tuffaste globala hälsoutmaningarna, liksom 
återkommande influensautbrott. För att möta  
dessa utmaningar finansierar FIND ett tolv-
månadersprojekt på Qlife med 3,45 miljoner 
dollar. Syftet är att utveckla en ny tre-i-ett-analys 

för detektion av både Sars-CoV-2 och influensavirus (A och B). 
Maiken Worsøe Rosenstierne, forsknings- och utvecklingschef, 
förklarar projektets betydelse och bredd.

Varför är projektet viktigt för Qlife?

Detta projekt är en enorm möjlighet för företaget. Det innebär 
en utökning och förfining av vårt nuvarande projekt för 
Sars-CoV-2 där vi kombinerar det med ett influensatest. Vi 
kommer att testa för tre olika analyter som ger samma symtom. 
Det kan användas på sjukhus och på små vårdkliniker i låg- 
och medelinkomstländer. Det kommer att göra stor skillnad 
för människor som inte har tillgång till dyra laboratorier 
– det kan förhindra nya pandemier. Det amerikanska 
molekylärdiagnostikföretaget Cepheid började på detta sätt och 
idag säljer de miljontals tester över hela världen.

Vad exakt har Qlife förbundit sig att leverera under 
2022? Vilka är de viktigaste milstolparna?

Vi har elva olika milstolpar och 41 leverabler till FIND-
organisationen i projektet. Vi bygger projektet på det befintliga 
Egoo.health-systemet och det vi redan har utvecklat med den 
nuvarande Sars-CoV-2-kapseln. Den färdiga produkten är en 
CE-färdig analys, med stöd av dokumentation och teknisk fil.

Vilka resurser behövs?

Förutom vårt befintliga FoU-team som består av en analysgrupp, 
en mjukvarugrupp och en hårdvarugrupp har jag anställt en ny 
projektledare som driver projektet tillsammans med mig.

Samarbetar Qlife med andra företag för att nå 
milstolparna i projektet?

Vi samarbetar med Aidian, som utvecklade reagenset för 
Sars-CoV-2-kapseln. Vi samarbetar också med ett företag som 
utvecklar ett frystorkat reagens, eftersom vi inte kan arbeta med 
en kyld distributionskedja för LMIC.
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Om FIND

FIND, den globala alliansen för diagnostik, strävar efter att 
säkerställa rättvis tillgång till tillförlitlig diagnos över hela världen. 
Organisationen kopplar samman länder och samhällen, finansiärer, 
beslutsfattare, vårdgivare och utvecklare för att stimulera 
diagnostisk innovation och göra testning till en integrerad del av 
hållbara, motståndskraftiga hälsosystem. FIND arbetar för att rädda 
en miljon liv genom tillgänglig diagnostik av hög kvalitet och spara 
en miljard dollar i vårdkostnader för patienter och hälsosystem. 
FIND är medsamordnare för diagnostikpelaren Access to Covid-19 
Tools (ACT) Accelerator och är ett samarbetscentrum inom 
världshälsoorganisationen som stärker laboratorier och diagnostisk 
teknikutvärdering.

För mer information, besök www.finddx.org

Vilken utveckling behövs av Egoo-enheten för att 
lyckas få fram en bra produkt?

Den måste finjusteras. Vi tittar på hur vi kan göra den mer 
användarvänlig, till exempel att sticka in provtagningspinnen 
direkt i enheten i stället för via en pipett. Vi måste se till att 
den fungerar i rumstemperatur och i miljöer som är dammiga, 
fuktiga och med direkt solljus. Reagenset måste också vara stabilt 
i rumstemperatur.

Vilka är de största utmaningarna?

Den begränsade tiden är en utmaning. En möjlig komplikation 
är den nuvarande bristen på komponenter på grund av 
coronapandemin.

Hur stor är chansen att lyckas?

Mycket stor, mer än 90 procent. Vi kommer att göra allt som 
krävs för att lyckas, att misslyckas är inget alternativ. Jag är 
väldigt stolt över att vara en del av FIND-projektet och övertygad 
om att vi kommer att lyckas.
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H Å L L B A R H E T

Qlife utvecklar lösningar för innovativ övervakning och 
diagnostik som kan användas i decentraliserade miljöer till 
överkomliga priser och med klinisk kvalitet. Lösningen kan 
bidra till de globala hållbara utvecklingsmålen i FN:s Agenda 
2030 – specifikt Mål 3 – Säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande för alla i alla åldrar – samt mål 3.8 och 3.D.

Nr 3. God hälsa och välbefinnande.
Säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 3.8 
Att uppnå universell hälsotäckning

Att uppnå universell hälsotäckning, inklusive 
ekonomiskt riskskydd, tillgång till kvalitativa 
livsnödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster 
och tillgång till säkra, effektiva, kvalitativa och 
prisvärda väsentliga mediciner och vacciner 
för alla.

Mål 3.D 
Förbättra system för tidig varning för  
globala hälsorisker

Att stärka kapaciteten i alla länder, särskilt 
i utvecklingsländer, för tidig varning, 
riskminskning och hantering av nationella och 
globala hälsorisker.

För närvarande eftersträvar Qlife målen  
på flera sätt
1. Vi ger tillgång till snabba, exakta, decentraliserade och 

prisvärda resultat för Covid-19-tester genom försäljning i 
Europa av vårt Egoo-system och Covid-19-testkapslar.

2.  Vi förbereder för hemövervakning av kroniska PKU-
patienter globalt. Vi strävar efter att bidra till en förbättrad 
livskvalitet för PKU-patienter genom att tillåta dem att 
göra individuella val av frekvens och plats för testning.

 Vi förväntar oss potentiellt bättre vård genom ytterligare 
lärande om individers sjukdoms- och behandlingsmönster,  
vilket möjliggör justeringar av livsstil och behandlingsplaner.

3.  Vi förbereder för att erbjuda decentraliserad testning av 
CRP. Vi strävar efter att bidra till förbättrad livskvalitet för 
kroniska patienter genom att låta dem göra individuella 
val av frekvens och plats för testning. Potentiellt förväntar 
vi oss bättre vård genom lärande om individers sjukdoms- 
och behandlingsmönster, vilket möjliggör justeringar av 
livsstil och behandlingsplaner. 

 Att erbjuda decentraliserade CRP-mätningar till kliniska 
återförsäljare (till exempel apotek) kommer att ge tillgång 
till snabba och korrekta testresultat och förbättrade 
hälsoinsikter, förbättrad och snabb diagnostik, och kan 
potentiellt frigöra resurser inom hälso- och sjukvården.

4.  Vi utvecklar en multiplex analys för Covid-19 och 
influensa, som tillåter samma snabba och exakta tester 
med vårt Egoo-system.

5.  Vi utarbetar en färdplan för storskalig tillverkning av 
multiplex analysen, för att möjliggöra ett marknadsinträde 
tillsammans med partnern FIND i låg- och medelinkomst-
länder (LMIC). Det är det specifika målet för FIND att  
påskynda utveckling, tillverkning och lansering till över-
komliga priser av patientnära diagnostiska plattformar i 
LMIC. Det är Qlifes ambition att driva på denna utveckling 
tillsammans med FIND.

Att utveckla ett hållbart företag, inklusive en hållbar arbetsplats  
och därmed hållbara produkter, innebär ett komplext rutmönster  
av kultur, innovation, processer, människor och finansiering. 

FRÄMJANDE AV  
VÄLBEFINNANDE FÖR ALLA
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Qlife sätt att bygga ett hållbart företag
Det finns omfattande kvalitetssystem och myndighetsgod-
kännanden för att utveckla och marknadsföra diagnostiska 
produkter. Dessa är till för att säkerställa att de produkter som 
erbjuds är säkra och effektiva. Kraven går hand i hand med 
hållbarhet, eftersom de säkerställer att enbart högkvalitativa 
produkter når marknaden.

Qlife är certifierat enligt ISO 13485 som certifierar de 
kvalitetsstandarder vi följer, och täcker alla utvecklings- och 
tillverkningsprocesser i företaget. Vidare är Egoo-systemet 
godkänt under europeiska IVD-direktivet 98779/EC. Alla 
produkter måste genomgå ett IVDR-godkännande före 
marknadslansering från den 26 maj 2022. 

Att upprätthålla en hälsosam, säker och jämlik arbetsmiljö 
för alla medarbetare utgör en solid grund för långsiktiga 
relationer med anställda. Det kommer att trygga företagets 
behov av att skydda samlad kunskap och erfarenhet på lång 
sikt. Detta är sunt ur ett ekonomiskt perspektiv och hållbart ur 
varje perspektiv.

Att hålla hög etisk affärsstandard är en del av att etablera 
långsiktiga relationer med partners och leverantörer, som i 
en verksamhet där komplexa produkter utvecklas är nyckeln 
eftersom utvecklingscykler ofta är långa och iterativa. 
Återigen är detta sunt ur ett finansiellt perspektiv och ett 
hållbart sätt att göra affärer i ett globalt sammanhang.
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A K T I E N

Aktie och aktiekapital
Per den 31 december 2021 är bolagets aktiekapital  
1 238 794,16 kr, fördelat på 15 484 927 aktier av samma 
klass, med ett nominellt värde av 0,08 kr. 

I april genomförde Qlife en riktad nyemission om 2 132 271 
nya aktier som tillförde 89 555 kSEK, före emissionskostnader 
om 5 587 kSEK. Emissionen riktades huvudsakligen till 
institutionella investerare.

Teckningsoptioner (TO1)
I maj 2021 utnyttjades TO1-optionerna och 2 178 218 nya  
aktier emitterades. 38 119 kSEK erhölls före emissions-
kostnaden på 1 144 kSEK.

Aktiekapitalet ökade med 174 257 kr.

Ägande och största aktieägare
Tabellen på nästa sida visar de tio största aktieägarna i 
företaget, per den 31 december 2021, enligt offentlig 
förvaltarbok från Euroclear.

Incitamentsprogram
OPTIONER 2019/2021

Under november 2019 emitterade Qlife Holding AB 
194 444 teckningsoptioner till styrelsen, som berättigar 
styrelseledamöter att teckna lika många aktier. Dessa 
teckningsoptioner kan utnyttjas under perioden 1-31 
december 2022 och har en lösenkurs på 24 kr per aktie. Ifall 
samtliga optioner i detta program utnyttjas, kommer Bolaget 
att emittera totalt 194 444 nya aktier.

Qlife Holdings aktier 
(QLIFE) är listade på 

Nasdaq First North Growth 
Market i Stockholm sedan 

den 2 mars 2020.

AKTIEKURSEN UPP 28%  
UNDER 2021

QLIFES | 4/1 26,05 SEK | 30/12 33,35 SEK | +28% | NASDAQ FIRST NORTH GROWTH

2 8   Q L I F E  –  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1



PERSONALOPTIONER 2019/2022

I november 2019 emitterade Qlife Holding AB 291 664 
personaloptioner till anställda som har rätt att teckna samma 
antal aktier. Aktieoptionerna kan utnyttjas under perioden 
1-31 december 2022 och har en lösenkurs på 24 kr per aktie. 
Ifall samtliga teckningsoptioner i detta program utnyttjas, 
kommer Bolaget att emittera totalt 291 664 nya aktier.

PERSONALOPTIONER 2020/2023 

I november 2020 emitterade Qlife Holding AB 185 000 
personaloptioner till anställda som har rätt att teckna lika 
många aktier. Aktieoptionerna kan utnyttjas under perioden 
1–31 december 2023 och har en lösenkurs på 38 kr per aktie. 
Ifall samtliga teckningsoptioner i detta program utnyttjas, 
kommer Bolaget att emittera totalt 185 000 nya aktier.

Valberedningen
En valberedning har varit sammankallad för att utarbeta 
förslag till Bolagets årsstämma 2022. Valberedningen består 
av följande personer, som tillsammans representerar cirka 25 
procent av bolagets aktier och röster:

Sören Skjärbäk, utsedd av Thomas Warthoe, Anita Otterheim  
Hjalmarsson, utsedd av Peter Warthoe, Lars Bangsgaard, 
som representerar egna aktier, och Mette Gross, styrelse-
ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen 
till årsstämman 2022 och på företagets hemsida,  
www.qlifeholding.com.

OPTIONER 2021/2024

I maj 2021 emitterade Qlife 40 000 teckningsoptioner till 
medlemmar i styrelsen, som berättigar innehavare att teckna 
lika många aktier. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under 
perioden 1-31 maj 2024 till en lösenkurs om 67,08 SEK per  
aktie. Ifall samtliga teckningsoptioner i detta program 
utnyttjas, kommer Bolaget att emittera totalt 40 000 nya aktier.

Aktieägare Aktier Procent

BNY Mellon SA/NV, Belgium 3 658 563 23,6%

JP Morgan Chase Bank NA 1 220 150 7,9%

Försäkringsbolaget Avanza Pension 832 532 5,4%

Fjärde AP-Fonden 740 000 4,8%

Nordnet Pensionsförsäkring 278 827 1,8%

Leif Jonsson 250 000 1,6%

Société Générale Nantes 238 100 1,5%

KMD Venture A/S 163 216 1,1%

John Andersson Moll 107 874 0,7%

Mikael Gunnarsson 100 000 0,6%

Total 10 7 589 262 49,0%

Övriga 7 895 665 51,0%

Summa 15 484 927 100,0%

 

AKTIEKURSEN UPP 28%  
UNDER 2021

QLIFE HOLDING
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QLIFES | 4/1 26,05 SEK | 30/12 33,35 SEK | +28% | NASDAQ FIRST NORTH GROWTH
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Verksamheten
Bolaget är noterat vid Nasdaq, First North Growth Market, 
Stockholm sedan den 2 mars 2020.

Qlife Holding AB är 100-procentig ägare av Qlife Aps, ett 
danskt medicintekniskt företag som utvecklar en innovativ 
medicinteknisk produkt med det långsiktiga målet att ge 
människor tillgång till säkra och validerade biomarkördata 
i hemmet. Qlifes tekniska plattform, Egoo.health (“Egoo”), 
består av ett mätinstrument, Egoo, med tillhörande kapslar, 
där varje kapsel innehåller ett test för en specifik biomarkör 
som kan mätas via blodprov, hals eller nasalswab.

Egoo fungerar som en plattform då den potentiellt kan 
utföra tester på olika typer av biomarkörer. För att utvidga 
plattformen till att testa fler biomarkörer behövs endast 
utveckling av nya kapslar.

Egoo har kapacitet att utföra analyser som korrelerar till över 
98 procent med högpresterande laboratorieinstrument.

Företagets säte är Helsingborg. 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och 
koncernredovisning för Qlife Holding AB, org. nr. 559224-8040 för verksamhetsåret 
2021-01-01--2021-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i tusental svenska kronor, TSEK.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ägarförhållanden
BNY Mellon SA/NV, Belgien innehar 23,6% dvs över 10% av 
aktierna i bolaget per 2021 12 31. Grundarna av bolaget har i 
BNY Mellon SA/NV aktieinnehav om 3 909 953 aktier.

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret
Under andra kvartalet tillfördes Qlife 121,2 MSEK (efter 
emissionskostnader) genom riktad emission och utnyttjande 
av TO1 optioner. Antalet aktier ökade med 4 310 489 till  
15 484 927 aktier och aktiekapitalet med 345 TSEK till  
1 239 TSEK.

Nettoomsättningen under 2021 uppgick till 39 613 TSEK och 
avser försäljning av Covid-19-tester från servicecenter, samt 
Egoo.health-enheter och kapslar för decentraliserade tester. 
Ytterligare information om resultatutvecklingen, se sid 8.

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets slut 
Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter 
räkenskapsårets slut.

Q-LIFE I SIFFROR 2021

Koncernen 2021 2020 2019**

Nettoomsättning 39 613 20 750 -

Res. efter finansiella  
poster

-54 863 -31 939 -5 271

Balansomslutning 193 435 127 189 76 596

Soliditet (%) 84,4% 70,4% 81,6%

Moderbolaget 2021 2020 2019

Nettoomsättning 700 700 175

Res. efter finansiella  
poster

-48 300 -43 190 -887

Balansomslutning 146 690 88 898 73 154

Soliditet (%) 99,6% 82,2% 91,9%

* Definitioner av nyckeltal, se noter

** Koncernen bildades 31 oktober 2019 och  
 siffrorna avser 2 månader
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERN

TSEK Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl 

årets resultat

Summa eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 894 116 164 -27 509 89 549

Nyemission 345 127 330 - 127 675

Emissionskostnader - -6 731 - -6 731

Aktierelaterade ersättningar som regleras med 
egetkapitalinstrument

- 244 204 448

Årets resultat - - -48 838 -48 838

Årets omräkningsdifferens - - 1 076 1 076

Belopp vid årets utgång 1 239 237 007 -75 067 163 179

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, MODERBOLAG

TSEK Aktiekapital Fritt eget 
kapital

Summa eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 894 72 185 73 079

Nyemission 345 127 330 127 675

Emissionskostnader - -6 731 -6 731

Aktierelaterade ersättningar som regleras med 
egetkapitalinstrument

- 448 448

Årets resultat - -48 300 -48 300

Belopp vid årets utgång 1 239 144 932 146 171

Resultatdisposition, kronor Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står

fritt eget kapital 193 232 364

årets förlust -48 299 689

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 144 932 675

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande   resultat- och balansräkningar  
med tillhörande noter.
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TSEK 2021-01-01 2020-01-01

Not 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 39 613 20 750

Aktiverat arbete för egen räkning 25 581 21 886

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -20 653 -6 953

Övriga externa kostnader -40 056 -30 826

Personalkostnader 2 -39 869 -24 279

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -19 479 -11 902

Rörelseresultat -54 863 -31 324

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -1 478 -615

Resultat efter finansiella poster -56 341 -31 939

Skatt 7 503 11 739

Årets resultat -48 838 -20 200

RESULTATRÄKNING, KONCERN
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TSEK

Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 55 193 35 254

Goodwill 6 30 757 41 612

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 2 353 2 331

Inventarier, verktyg och installationer 8 1 948 2 836

Summa anläggningstillgångar 90 251 82 033

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 8 309 5 377

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 755 9 329

Övriga fordringar 3 885 359

Skattefordringar 7 564 7 421

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 7 210 1 848

Kassa och bank

Kassa och bank 73 461 20 822

Summa omsättningstillgångar 103 184 45 156

SUMMA TILLGÅNGAR 193 435 127 189

BALANSRÄKNING, KONCERN
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TSEK

Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital, koncern

Aktiekapital 12 1 239 894

Övrigt tillskjutet kapital 237 007 116 164

Annat eget kapital inklusive årets resultat -75 067 -27 509

Summa eget kapital, koncern 163 179 89 549

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 13 2 763 3 348

Summa långfristiga skulder 2 763 3 348

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder - 600

Skulder till kreditinstitut 13 939 700

Leverantörsskulder 10 027 11 607

Övriga skulder 1 091 18 222

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 15 436 3 163

Summa kortfristiga skulder 27 493 34 292

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 193 435 127 189
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TSEK 2021-01-01 2020-01-01

Not 2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -56 341 -31 939

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 27 613 14 188

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital

-28 728 -17 751

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete -2 805 -3 314

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -2 025 -10 646

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 7 507 14 882

Kassaflöde från den löpande verksamheten -26 051 -16 829

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -25 062 -21 448

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 706 -5 381

Kassaflöde från investeringsverksamheten -26 768 -26 829

Finansieringsverksamheten

Nyemission 120 600 44 450

Optionsprogram 244 -

Amorterade / Upptagna lån -15 425 14 461

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 105 419 58 911

Förändring av likvida medel 52 600 15 253

Likvida medel vid årets början 20 822 4 044

Kursdifferens i likvida medel 39 1 525

Likvida medel vid årets slut 73 461 20 822

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERN
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TSEK 2021-01-01 2020-01-01

Not 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 700 700

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -6 179 -2 894

Personalkostnader 2 -966 -702

Rörelseresultat -6 445 -2 896

Resultat från finansiella poster

Nedskrivning av investeringar i dotterbolag -41 259 -40 476

Ränteintäkter från koncernföretag 3 301 266

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -897 -84

Resultat efter finansiella poster -48 300 -43 190

Årets resultat -48 300 -43 190
 

RESULTATRÄKNING, MODERFÖRETAG
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TSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 9 68 024 68 024

Summa anläggningstillgångar 68 024 68 024

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 10 21 386 5 168

Övriga fordringar 108 171

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 8 8

Kassa och bank 

Kassa och bank 57 164 15 527

Summa omsättningstillgångar 78 666 20 874

SUMMA TILLGÅNGAR 146 690 88 898

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 12 1 239 894

Fritt eget kapital

Överkursfond 236 923 116 080

Balanserat resultat -43 691 -705

Årets resultat -48 300 -43 190

Summa eget kapital 146 171 73 079

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 128 198

Övriga skulder - 15 004

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 391 617

Summa kortfristiga skulder 519 15 819

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 146 690 88 898

BALANSRÄKNING, MODERFÖRETAG
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TSEK Not 2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -48 300 -43 190

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

  Nedskrivning av andelar i dotterbolag 41 259 40 476

  Övrigt 204 86

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

-6 837 -2 628

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 62 909

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -71 13

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -226 212

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 072 -1 494

Investeringsverksamheten

Lån till dotterbolag -57 476 -42 422

Kassaflöde från investeringsverksamheten -57 476 -42 422

Finansieringsverksamheten

Nyemission 127 675 50 513

Emissionskostnader -6 730 -6 063

Optionsprogram 244 -

Amorterade /Upptagna lån -15 004 14 213

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 106 185 58 663

Förändring av likvida medel 41 637 14 747

Likvida medel vid årets början 15 527 780

Likvida medel vid årets slut 57 164 15 527

KASSAFLÖDESANALYS, MODERFÖRETAG
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NOTER
Not 1   Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Varuförsäljning 
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas. Försäljning av varor 
redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga 
risker och förmåner som är förknippade med ägandet, 
normalt när kunden har varorna i sin besittning. Avdrag görs 
för lämnade rabatter. 

Tjänster 
Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna 
tillhandahålls.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över 
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden 
omprövas per varje balansdag.  
Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5

Inventarier, verktyg och maskiner 5

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över 
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden 
omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte 
av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjande-
perioder tillämpas: 

Antal år

Balanserade utgifter för utvecklings-
arbeten och liknande arbeten

5

Goodwill 5

Aktivering av internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar

Aktiveringsmodellen 
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen 
kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som 
uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande 
förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt är att 
färdigställa den immateriella tillgången samt att använda 
eller sälja den och företaget har förutsättningar att använda 
eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget 
att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan 
användas eller säljas och det finns adekvata tekniska, 
ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen 
och för att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt 
att den immateriella anläggningstillgången kommer att 
generera framtida ekonomiska fördelar och företaget kan på 
ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till 
tillgången under dess utveckling.

I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna 
i arbetet med utvecklingsarbetet tillsammans med en lämplig 
andel av relevanta omkostnader och lånekostnader.

Finansiella instrument 
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag 
för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke- 
räntebärande skulder värderas till nominella belopp.

Leasing 
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, 
beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. 
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet 
efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn 
har tagits till inkurans.

Inkomstskatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de 
skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Det belopp som bedöms erhållas avseende skattemässigt 
underskott hänförligt till forsknings- och utvecklingsutgifter 
under 2021, är redovisat i resultaträkningen för 2021.

Aktierelaterade ersättningar

Den 13 november 2019 beslutades om emission av  
291 664 teckningsoptioner, vilka anställda i dotterbolaget 
Qlife ApS erbjöds teckna. Teckningsoptionerna utges utan 
vederlag. Intjäning av teckningsoptioner sker med 1/3  
(en tredjedel) årligen och årets kostnad i resultaträkningen 
uppgår till 40 TSEK vilket redovisats som eget kapital.

Varje teckningsoption ger rätt att tidigast 1 december 2022 
och senast 31 december 2022 teckna en ny aktie i bolaget 
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mot kontant betalning till kursen 24 SEK/aktie. Optionerna 
kan inte överlåtas.

Den 13 november 2019 beslutades om emission av 194 444 
teckningsoptioner, vilka styrelseledamöter i bolaget erbjöds 
förvärva. För samtliga optioner erlades en optionspremie som  
redovisats som eget kapital. Optionspremien motsvarar 
teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt 
Black & Scholes- optionsvärdering och uppgick vid tilldel-
ningstidpunkten till 0,43 SEK/option.

Varje teckningsoption ger rätt att tidigast den 1 december 
2022 och senast den 31 december 2022 teckna en ny aktie i 
bolaget mot kontant betalning till kursen 24 SEK/aktie.

Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna.

Den 19 november 2020 beslutades om emission av  
185 000 teckningsoptioner, vilka anställda i dotterbolaget 
Qlife ApS erbjöds teckna. Teckningsoptionerna utges utan 
vederlag. Intjäning av teckningsoptioner sker i resultat-
räkningen uppgår till 164 TSEK vilket redovisats som eget 
kapital.

Varje teckningsoption ger rätt att tidigast den 1 december 
2023 och senast den 31 december 2023 teckna en ny aktie 
i bolaget mot kontant betalning till kursen 38 SEK/aktie. 
Optionerna kan inte överlåtas.

I maj 2021 beslutades om emission av 40 000 tecknings-
optioner, vilka nya styrelseledamöter i bolaget erbjöds 
förvärva. För samtliga optioner erlades en optionspremie 
som redovisats som eget kapital. Optionspremien mot-
svarar teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat 
enligt Black & Scholes- optionsvärdering och uppgick vid 
tilldelningstidpunkten till 6,11 SEK/option.

Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1-31 maj 
2024 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till 
kursen 67,08 SEK/aktie.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats 
om till balansdagens kurs.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller 
omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen 
det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelse-
post eller som en finansiell post utifrån den underliggande 
affärshändelsen.

Offentliga bidrag

Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den 
tillgång som företaget fått eller kommer att få.

Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida 
prestation, så kallade ovillkorade bidrag, intäktsförs när 
villkoren för att få bidraget uppfyllts, det vill säga oftast i 
samband med att bidrag erhålls. Offentliga bidrag som är  
förenade med krav på framtida prestation, så kallade 

villkorade bidrag, skuldförs när bidraget erhålls och intäkts-
förs därefter när prestationen utförs.

Offentliga bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggnings- 
tillgång minskar tillgångens anskaffningsvärde.

Koncernredovisning 
Dotterföretag 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller 
indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande 
innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och 
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen.

Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt 
då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med 
denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten 
som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen 
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och 
skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet 
även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan 
av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda 
tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder 
samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som 
är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell 
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga 
värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av 
förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder 
samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till 
verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det 
förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara 
tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill 
eller negativ goodwill.

Utländska dotterbolags bokslut har omräknats till svenska 
kronor enligt dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär 
att samtliga tillgånger, avsättningar och övriga skulder 
omräknas till balansdagens kurs och samtliga poster i 
resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. 
Uppkomna omräkningsdifferenser förs direkt mot koncernens 
eget kapital.

Goodwill 
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet 
vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det i 
förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade 
företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas 
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuell nedskrivning.

Personal

Qlife Holding AB har 0 (1) anställd, och koncernen har 56 (34) 
anställda vid utgången av 2021.
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Not 2

Personal Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget 
betalda närvarotimmar relaterade till en normal 
arbetstid.

Medelantal anställda har varit 39,4 20,3 0,0 0,3

varav kvinnor 20,3 9,7 0,0 0,3

varav män 19,1 10,6 - -

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:

Löner och ersättningar 2 034 1 700 575 420

Sociala kostnader 183 70 181 60

Pensionskostnader - - - -

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 33 374 20 132 - -

Sociala kostnader 403 130 - -

Pensionskostnader 1 433 772 - -

Summa styrelse och övriga 37 427 22 804 756 480

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter 6 4 6 4

varav kvinnor 2 1 2 1

varav män 4 3 4 3

Antal övriga befattningshavare inkl. VD 1 1 1 1

varav kvinnor 0 0 0 0

varav män 1 1 1 1
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Not 3

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Räntor - - 301 266

Not 4

Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Kursdifferenser på fordringar och skulder -74 -64 - -

Övriga räntekostnader -1 404 -551 -897 -84

-1 478 -615 -897 -84

forts. Not 2

Personal Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Ledande befattningshavares ersättningar

Arvoden och andra ersättningar till 
styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman.

Under 2021 har styrelsearvode utgått med:

Mette Gross, Styrelseordförande* 215 118 215 118

John Andersson Moll, Styrelseledamot 94 39 94 39

Niklas Marschall, Styrelseledamot 65 39 65 39

Ulrik Harryson, Styrelseledamot 67 - 67 -

Mette-Marit Harild, Styrelseledamot 67 - 67 -

Mikael Persson, Styrelseledamot 67 - 67 -

* Styrelseordförande Mette Gross ingick den 1 november 2019 en tidsbegränsad deltidsanställning om totalt sex 
månader som senior rådgivare i moderbolaget. För 2020 uppgick den totala ersättningen till 224 TSEK.

Personal Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Ersättning till verkställande direktören och övriga 
ledande befattningshavare från dotterbolag:

Thomas Warthoe, Verkställande direktör 1 555 1 280 - -

Övriga ledande befattningshavare 6 (3) personer 9 005 3 786 - -

Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmån efter styrelseledamots eller ledande 
befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 
högst sex månader.
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Not 5

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 35 254 15 190

Omräkningsdifferens 837 -1 384

Inköp 25 062 21 448 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 153 35 254 - -

Ingående avskrivningar - - - -

Årets avskrivningar -5 960 - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 960 - - -

Utgående redovisat värde 55 193 35 254 - -

Varav ej färdigställda utvecklingsarbeten 17 662 35 254 - -

Tillgångar anskaffade med offentligt bidrag ingår 
med redovisat anskaffningsvärde

3 333 2 548 - -

Not 6

Goodwill Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 54 276 54 276 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 54 276 54 276 - -

Ingående avskrivningar -12 664 -1 809 - -

Årets avskrivningar -10 855 -10 855 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -23 519 -12 664 - -

Utgående redovisat värde 30 757 41 612 - -
 

Not 7

Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 136 999 - -

Inköp 1 285 2 137 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 421 3 136 - -

Ingående avskrivningar -674 -55 - -

Årets avskrivningar -1 308 -619 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 982 -674 - -

Omräkningsdifferens -86 -131 - -

Utgående redovisat värde 2 353 2 331 - -
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Not 8

Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 253 110 - -

Inköp 421 3 143 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 674 3 253 - -

Ingående avskrivningar -434 -7 - -

Årets avskrivningar -1 356 -427

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 790 -434 - -

Omräkningsdifferens 64 17 - -

Utgående redovisat värde 1 948 2 836 - -

Not 9

Andelar i koncernföretag

Moderbolaget 2021 2020

Företag Antal/Kap. Redovisat Antal/Kap. Redovisat

Organisationsnummer Säte andel % värde andel % värde

Qlife Aps Danmark 85 921/100 68 024 85 921/100 68 024

CVR nummer 39982277

Uppgifter om eget kapital och resultat Eget Kapital Resultat Eget Kapital Resultat

Qlife Aps 54 273 -30 446 42 882 -8 369

Uppgifter om anskaffningsvärde Qlife Aps

Ingående anskaffningsvärde 108 500 68 024

Lämnade aktieägartillskott 41 259 40 476

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 149 759 108 500

Ingående nedskrivningar -40 476 -

Årets nedskrivning -41 259 -40 476

Utgående ackumulerade nedskrivningar -81 735 -40 476

Utgående redovisat värde 68 024 68 024

Not 10

Fordringar hos koncernföretag Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde - - 5 168 3 572

Tillkommande - - 57 477 42 072

Omvandling fordran till aktieägartillskott - - -41 259 -40 476

Utgående redovisat värde - - 21 386 5 168
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Not 11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Programvara 1 416 - - -

Produktionskostnader 1 242 - -

Depositum hyra 3 755 1 174 - -

Övriga förutbetalda kostnader 797 674 8 8

7 210 1 848 8 8

Not 12

Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 11 174 438 0,08

Nyemission 4 310 489 0,08

Antal/värde vid årets utgång 15 484 927 0,08

Not 13

Långfristiga skulder Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Övriga långfristiga skulder 2 763 3 348 - -

Amortering inom 1 år - - - -

Amortering inom 2 till 5 år 2 763 3 348 - -

Amortering efter 5 år - - - -

Summa amortering inom 1 år - - - -

Summa amortering inom 2 till 5 år 2 763 3 348 - -

Summa amortering efter 5 år - - - -

Not 14

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Lönerelaterade kostnader 2 846 2 627 - 256

Övriga uppslupna kostnader 639 536 391 361

Förutbetald intäkt projektstöd 11 951 - - -

15 436 3 163 391 617
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Helsingborg den 6 april, 2022 

Mette Gross 
Styrelsens ordförande

John Andersson Moll

Ulrik Harrysson Mette-Marie Harild

Mikael Persson Thomas Warthoe 
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den                     

Olof Andersson 
Auktoriserad revisor

Jörgen Lövgren 
Auktoriserad revisor

Not 15

Ställda säkerheter Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Företagsinteckningar 4 126 4 048 0 0

Not 16

Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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REVISIONSBERÄTTELSEREVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Qlife Holding AB

Org.nr. 559224-8040

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Qlife Holding AB för år 2021. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 30-47 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernr-
edovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen  
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet “Revisorns ansvar”. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för denna andra information. Detta andra informationen består 
av sidorna 1-29 och 50-52 (men innefattar inte årsredovisningen, 
koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende 
denna). 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs  
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att  
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter  
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
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årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
och koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen i enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt  
lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Qlife Holding AB för 
år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet “Revisorns 
ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 

situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring  
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medels- 
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den 6 april 2022

Olof Andersson                                     Jörgen Lövgren

Auktoriserad revisor                              Auktoriserad revisor
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STYRELSEN

John Moll är entreprenör och erfaren affärsängel med fokus på life 
science. John har grundat och sålt två företag och är styrelseledamot 
i tre bioteknikföretag i Sverige och Danmark.

Ulrik Harrysson är vd för SyntheticMR och har genom sin karriär  
fått internationell erfarenhet från chefsroller i globala företag som 
Hermes Medical Solution, HemoCue, Danaher och Pfizer.

Thomas Warthoe är VD för Qlife och en av de ursprungliga grundarna 
av Qlife och äger 9,7% av företaget. Thomas har stor erfarenhet inom 
diagnostikbranschen och har utvecklat tre bioteknikföretag tidigare i 
sin karriär.

Styrelsen i Qlife Holding består av John Moll, Ulrik Harrysson, Thomas Warthoe, 
Mette-Marie Harild, Mette Gross (ordförande) och Mikael Persson.

Styrelsen har lång erfarenhet från medicinteknik- och diagnostikbranschen, 
inom supply chain, försäljning, affärsutveckling, ekonomi och ledning.

Mette-Marie Harild är styrelseproffs och har med sig erfarenhet 
från ledande internationella organisationer inom läkemedels- och 
medicinbranschen, senast från Medtronic som Regional Vice VD  
ABGI & Nordic. 

Mette Gross (ordförande) har lång erfarenhet från små och 
stora företag som CFO och har de senaste åren varit involverad 
i att utveckla och notera tre medicinteknikföretag. Mette är 
styrelseledamot i tre andra medicinteknikföretag i Sverige och 
Danmark.

Mikael Persson är EVP Supply Chain & Product Development på  
Arjo och har bred global erfarenhet inom medicinteknikbranschen 
från seniora positioner inom supply chain och produktutveckling från 
Alfa Laval, Cardo Flow Solutions, Flügger A/S och Getinge.

Första raden: Mette-Marie Harild, Mette Gross, Mikael Persson. Andra raden: John Moll, Ulrik Harrysson, Thomas Warthoe. 
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Kasper Boel Rousøe
finanschef

LEDNING

Peter Warthoe är entreprenör och har varit med och grundat företag 
inom biovetenskap, diagnostik och teknik. Peter är en framstående 
vetenskapsman och har citerats i en mängd vetenskapliga skrifter.  
Han har nämnts mer än tusen gånger för sin upptäckt av en gen-
profileringsteknik. Peter har tagit patent på fler än tio tillämpningar.

Jakob Broberg Lind är Senior Healthcare Executive med många års 
erfarenhet av affärsutveckling och strategisk försäljning av medicin- 
tekniska produkter. Han har en gedigen historik av resultat och fram-
gångar från ledande företag såsom Boston Scientific och Medtronic.

Maiken Worsøe Rosenstierne är virolog och biokemist med en MSc 
och en PhD: Postdoc vid Köpenhamns universitet och vid Roskilde 
universitet. Maiken var tidigare Senior Scientist vid Statens Serum 
Institut och är en respekterad vetenskapskvinna och gedigen ledare 
av flera FoU-projekt och vår stora FoU-avdelning.

Ledningsgruppen i Qlife består av Thomas Warthoe (VD), Peter Warthoe (CSO), 
Jakob Broberg Lind (Försäljning), Maiken Worsøe Rosenstierne (FoU), Kristina Christensen (QA/RA), 

John Søndergård (Operations) och Kasper Boel Rousøe (CFO).

Det erfarna teamet har gedigen akademisk utbildning och många års 
erfarenheter inom sina respektive områden.

Kristina Christensen har lång erfarenhet av IVD och medicinska 
device inom områdena kvalitetssäkring, designkontroll, riskhantering, 
produktutveckling av reagenser och instrument, och kliniska 
utvärderingar.

John Søndergård är Senior Executive från medicinteknik- och 
läkemedelsbranschen med mer än 30 års erfarenhet av internationell 
ledning och ledarskap inom tillverkning och FoU.

Kasper Boel Rousøe började på Qlife den 1 mars 2022 och har mer 
än 20 års erfarenhet från ledande roller inom det finansiella området. 
Kasper har en MSc i nationalekonomi från Köpenhamns universitet 
och en EMBA från Lausanne i Schweiz.

Peter Warthoe
vetenskapschef, medgrundare

Jakob Broberg Lind
försäljningschef

Kristina Christensen
chef för kvalitetssäkring & 

regulatoriska frågor

Maiken Worsøe Rosenstierne
FoU-chef

Thomas Warthoe
vd, medgrundare

John Søndergård
produktionschef

Q L I F E  –  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1   5 1



qlifeholding.com


