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Hänvisning till Prospekt
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Prospektet för ViroGates A/S (”ViroGates” eller "Bolaget”) finns en beskrivning av 

potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas bör dessa risker, tillsammans 

med övrig information i det kompletta Prospektet genomläsas. Prospektet offentliggörs den 4 juni 2018 och finns därefter tillgängligt för nerladdning 

på Virogates (www.virogates.com), Västra Hamnen Corporate Finances (www.vhcorp.se) och Finanstilsynets (www.finanstilsynet.dk) respektive  

hemsidor. 
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ViroGates A/S

ViroGates A/S är ett danskt medtech-bolag som bedriver verksamhet inom in-vitro diagnostik (analys av blodprov). Bolaget har 
utvecklat ett test som kan mäta inflammationsnivån i kroppen genom ett blodprovsbaserat test, som tar 20 minuter att genom-
föra. Testresultatet hjälper akutvården att snabbt bedöma om patienterna har allvarliga sjukdomar med dålig prognos och därmed 
behöver bli inlagda, eller om patienten har en god prognos och därför kan behandlas hemifrån och återkomma senare till sjukhus 
eller allmänläkare. Bolagets test används för närvarande på Hvidovre sjukhus i Danmark och utvärderas på flera sjukhus i Europa.

ViroGates mäter mängden av ett visst protein i blodet som kallas suPAR. Bolagets produkter är baserade på forskning som 
går tillbaka till slutet av 1990-talet. Bolaget har kontinuerligt utökat sin patentportfölj avseende kliniska egenskaper relaterat till 
effekterna av suPAR-mätning. Under årens lopp har ViroGates kliniskt dokumenterat att suPAR är ett protein vars nivå stiger när 
inflammation är närvarande i kroppen. Eftersom inflammation är en av de grundläggande mekanismerna som kroppen använder 
för att reagera på ett latent eller manifesterat sjukdomsstadie, kan denna information användas för att bedöma individernas risk-
status. 

Sedan Bolaget grundades 2001 har ViroGates investerat i att bygga en produktportfölj och etablera kliniska bevis för att möjlig-
göra dokumentation av värdet av att fastställa suPAR-nivån. Detta arbete omfattar mer än 300 000 blodprover som har analyser-
ats med hjälp av ViroGates produkter. Det har publicerats mer än 500 vetenskapliga artiklar via global forskning med ViroGates 
produkter. 

Investment case

VÄRDEDRIVARE

• Stor marknadspotential i flera segment; akutvård, eftervård 
av akutpatienter, allmänläkare, direkt till konsument och 
hälsokontroll

• Myndighetsgodkända produkter

• Kliniska studier stödjer värdet av mätning av suPAR för  
att lämna en prognos

• Är i klinisk användning

• Utvärderas av akutmottagningar i flera europeiska länder

Stor marknadspotential på flera användningsområden -  
• Akutvård: Genom att avgöra om patienter inte är i akut 

behandlingsbehov och därmed lämpliga för utskrivning för-
bättras patientflödet på akutmottagningar. Minskad vis-
telsetid och antal patienter vid akutmottagningar leder till 
mindre överbeläggning, bättre resursutnyttjande, bättre 
behandlingsresultat och besparingar inom vårdsystemet. 

• Eftervård av akutpatienter: suPARnostic® kan användas för 
att minska antalet patienter som skrivs ut enbart för att 
återkomma en kort tid därefter.

• Allmänläkare: Stödjer läkarens värdering om patienten har 
behov av ytterligare utredning på sjukhuset. 

• Försäljning direkt till konsument/hälsokontroll: Med den 
ökade viljan att ta hand om sin egen hälsa, har ViroGates 
produkter ett stort värde friska individer som vill övervaka 
sitt eget hälsotillstånd.

Godkända produkter i EU, Indien och Kanada - ViroGates 
produkter är godkända i EU, har godkänd importlicens i Indien 
och är godkänd som medicinsk utrustning i Kanada. För den 
amerikanska marknaden avser Bolaget att påbörja ansökan 
om godkännande hos amerikanska FDA efter lanseringen av 
suPARnostic® Turbilatex under tredje kvartalet 2018. 

Genomförda kliniska studier - Mer än 500 granskade pub-
likationer har studerat suPARs egenskaper, många i ledande 
tidskrifter såsom Nature Medicine, JAMA, Science och New 
England Journal of Medicine. Dessutom har fler än 300 000 
blodprover analyserats, varav mer än 50 000 har genomförts på 
akutmottagningar.  

Klinisk användning - Sedan 2013 har Hvidovre sjukhus rutin-
mässigt mätt suPAR-nivåer med hjälp av ViroGates produkter. 

Utvärderas av akutmottagningar i flera europeiska  
länder - ViroGates har initierat sin kommersialiseringsfas 
genom att ingå testavtal med akutmottagningar i: (antal 
sjukhus inom parentes) Spanien (10), Rumänien (5), Serbien 
(3) och Österrike (1) som alla använder suPARnostic® Quick 
Triage. ViroGates finansiella prognoser antar en utvärdering-
speriod om 9-12 månader från första besöket tills kunden kon-
verteras till betalande kund.
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Erbjudandet

VILLKOR

Teckningskurs 91 DKK

Pre-money värdering 201 miljoner DKK

Teckningsperiod 7 - 20 juni 2018

Handelsplattform Nasdaq First North Danmark   

Likviddag 25 juni 2018

Första dag för handel 26 juni 2018

Erbjudandets storlek 60 - 75 miljoner DKK

Antal aktier i Erbjudandet Minst 659 341 och maximalt  
824 175 nya aktier 

Ticker VIRO

Temporär ISIN DK0061030657

Permanent ISIN DK0061030574

ANMÄLAN OM TECKNING 

Anmälan om teckning av aktier i Erbjudandet ska ske genom 
inlämning av den teckningssedel som finns bifogad till Pros-
pektet till investerarens egen bank under erbjudandeperioden. 
Anmälan är bindande och kan inte ändras eller annulleras.

Anmälan ska göras för antal aktier eller för ett samman-
lagt belopp avrundat till närmaste danska krona. Teckningar 
ska göras för minst femtio (50) aktier, motsvarande ett lägsta 
värde på 4 550 DKK. Endast en ansökan kommer att godtas 
från varje konto i VP Securities. För bindande order måste 
teckningssedeln lämnas till investerarens egna bank i komplett 
och korrekt utförande i god tid för att låta investerarens egna 
bank bearbeta och vidarebefordra ansökan så att den säkert är 
Danske Bank A/S tillhanda senast kl 16.00 (CET) den 20 juni 
2018.

MOTIV FÖR ERBJUDANDET

ViroGates produktportfölj är idag tillräcklig för att tillgodose 
sjukhusens behov, och Bolaget har skapat intresse för sina väl-
dokumenterade produkter på den internationella marknaden 
för akutmedicin. Efter framgångsrika avtal med sjukhus i flera 
länder vill ViroGates utnyttja detta momentum och aktivera 
full kommersiell lansering av sina produkter. 

Likvidanvändning

• 60-70% - kommer användas för kommersiellt exekvering, 
dvs att bygga en försäljningsorganisation på de europeiska 
marknaderna där godkännande har fastställts för suPAR-
nostic®, samt att ingå kommersiella partnerskap på utvalda 
marknader. ViroGates förväntas lansera suPARnostic® Tur-
bilatex i Q3 2018. Detta förväntas ge tillgång till ytterligare 
marknader. 

Aktieägare Aktier Procent

N.P. Louis-Hansen ApS (Niels Peter Louis-Hansen) 642 715 29,08%

Kim Ginnerup ApS (Kim Ginnerup) 242 688 10,98%

4AM ApS (Lars Krogsgaard, Styrelsemedlem) 242 688 10,98%

The Way Forward ApS (Mads Kjær) 188 183 8,51%

JEO Holding ApS (Jesper Eugen-Olsen, CSO) 159 769 7,23%

Montela AB (Peter Benson) 147 838 6,69%

Scanafric A/S (Peter Vagn Jensen) 117 704 5,33%

Summa 1 741 585 78,80%

Övriga 468 587 21,20%

Totalt 2 210 172 100,00%

ÄGARSTRUKTUR FÖR ERBJUDANDET

TECKNINGSÅTAGANDE OCH KONVERTERING AV  

UTESTÅENDE SKULD

Namn

Konv. 
av lån 

(TDKK).

Nytt 
kapital 

(TDKK)
Totalt 

(TDKK)

LMK Forward AB - 10 000 10 000

N.P. Louis-Hansen ApS 4 207 4 000 8 207

A & C Følsgaard Invest A/S - 7 500 7 500

Kim Ginnerup ApS 1 578 6 000 7 578

4AM ApS (Lars Krogsgaard) 1 578 6 000 7 578

Vækstfonden - 7 000 7 000

Arve Nilsson - 2 000 2 000

Övriga 3 885 - 3 885

Totalt 11 247  42 500 53 747

• 10-20% - säkra nödvändig produktutveckling. suPARnostic® 
Turbilatex-produkten kommer inledningsvis vara tillgän-
glig via Roche Cobas-plattformen, men den underliggande 
metoden kan anpassas till vilken turbidimetrisk plattform 
som helst. Vidare vill ViroGates vidareutveckla suPARnos-
tic® Quick Triage-produkten så att den användas för ett 
komplett blodprov från ett stick i fingret.

• 5-10% - generera ytterligare klinisk dokumentation i form av 
interventionsdata. 

• 5-10% - säkerställa globala täckning av det senast inlämnade 
patentet om användning av suPARnostic® inom akutvården.

* Konvertering av utestående skuld avser medel som redan är 
inbetalda och utgör således inte del av likvid mottagen genom 
Erbjudandet.
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ViroGates och dess suPARnostic®-produkter kan årligen 
innebära besparingar om flera miljarder euro inom vården. 
Detta gör vi genom att hjälpa sjukhusen att få rätt patienter 
inskrivna på sjukhus samt att patienter som inte kräver akut 
vård hanteras på ett bättre sätt, antingen via avtalade besök på 
sjukhus eller i primär- eller sekundärvårdsfunktioner. 

Utmaningarna i sjukvårdssystemen

En av de främsta utmaningarna inom hälsovårdssystemet idag 
är att kostnaderna stiger i en ohållbar takt.

I USA betalar varje invånare idag mer än 10 000 USD för 
sjukvård per år. Om vi som samhälle vill behålla och förbättra 
våra hälso- och sjukvårdssystem och ha råd till nya läkemedel 
och dyrare behandlingar, behöver vi tänka på hur vi gör saker.

Vårt engagemang för att hjälpa

Inskrivning av rätt patienter till sjukvården, samtidigt som de 
patienter sänds hem som inte är i behov av akutvård, är bät-
tre för hälso- och sjukvården men också bättre för patienterna, 
eftersom patienter som inte är i behov av akutvård kan få rätt 
vård direkt och därmed minska risken för sjukhusförvärvade 
infektioner etc. Samtidigt kan sjukhusen koncentrera sig på de 
patienter som verkligen är i behov av hjälp.

Våra produkter tjänar också till att överbrygga klyftan mel-
lan patienter och läkare som på grund av kultur eller språkbar-
riärer inte kan kommunicera sina symptom tydligt för läkare. 
suPARnostic® är ett objektivt verktyg som gör det möjligt för 
läkaren att få en objektiv bild av patienten och därigenom 
försäkra sig om att den viktiga underliggande sjukdomen inte 
förbises. 

Vår lösning

ViroGates är nu redo för tillväxt efter att ha avslutat kliniska 
undersökningar inom ett antal olika sjukdomsområden som 
infektionssjukdomar, organsvikt, hjärtsjukdomar, cancer, dia-
betes etc. 

Vi har dessutom nyligen genomfört mycket stora kliniska 
studier - inklusive det största biomarkörsbaserade interven-
tionstestet inom akutvård som någonsin genomförts med del-
tagande av mer än 16 000 patienter. Vi är mycket stolta över 
våra samarbeten med ledande forskare och läkare över hela 
världen.

Förberedelserna har också inkluderat ett förbättrat produk-
tutbud som säkerställer att akutvårdsavdelningar och sjukhus-
laboratorier effektivt kan få resultat från suPARnostic®-
produkterna. Det senaste tillägget till vår produktportfölj, 
suPARnostic® Quick Triage, som ger resultat på bara 20 minuter. 
Dessutom förväntar vi oss att i tredje kvartalet 2018 lansera en 
ny produkt suPARnostic® Turbilatex som gör det möjligt att 
automatiskt hantera blodproverna i sjukhusens centrala labo-
ratorier. Detta kommer att göra det ännu mer attraktivt för 
sjukhus att använda suPARnostic® eftersom de kommer att 
få resultat i samband med andra blodanalyser och således kan 
fatta snabba beslut avseende inläggning eller utskrivning och 
hemsändning. 

Vi skapar en ännu större framtid för våra produkter

Vi har inte bara fokus på sjukhusen. Vi ser en framtid där 
suPARnostic®-produkterna gör en ännu större skillnad för 
individer över hela världen. Vi tror att kunskapen som skapas 
genom att använda våra produkter kan styra individer till en 
förbättrad livskvalitet, särskilt i en värld som utmanar oss när 
det gäller utveckling av livsstilsrelaterade kroniska sjukdomar.

Till skillnad från några av de avancerade genetiska testerna 
som blir alltmer populära, ger våra produkter inte en statisk 
bild av risken för en individ, utan snarare en parameter som 
kommer att förändras till det bättre om individen förbättrar 
hans eller hennes livsstil.

Vi har i en av våra studier sett en förmåga att förutsäga 
risken för kroniska sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar och 
typ 2-diabetes på en 10-årig horisont. Vi har genomfört klini-
ska studier som visar att rökavvänjning, friskare kostvanor etc. 
förbättrar individens livslängd och vi tror att denna kunskap 
kan hjälpa individer att vara motiverade för att leva ett häl-
sosammare liv. 

VD har ordet
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Detta kommer i sin tur också att hjälpa samhället eftersom 
vissa av de kroniska sjukdomarna kan undvikas genom tidigt 
ingripande, så det totala perspektivet för detta är betydande. 
Vi tror att informerade individer kommer att driva efterfrågan 
på sådan kunskap om hälsotillståndet. Vi ser den trenden både 
när det gäller kroppsburen teknik, fitnessapplikationer etc. 
Dessutom har trendmarknader som USA upplevt en explosiv 
ökning av hälso- och sjukvårdskliniker, från cirka 250 för tio år 
sedan till mer än 2 000 idag. Denna ökning tycks visa viljan att 
veta mer bland privatkunderna.

Våra styrkor

Vi menar att våra produkter är de starkaste verktygen på 
marknaden för utvärdering av en persons immunstatus, och vi 
har inte sett data från andra produkter som är lika effektiva 
när det gäller att förutsäga framtida hälsotillstånd i ett bredare 
perspektiv.

Våra målsättningar

Vi har påbörjat våra kommersiella aktiviteter på den europeiska 
marknaden och samarbetar redan med 10 sjukhus i Spanien, 5 
i Rumänien, 3 i Serbien och 1 i Österrike, som alla använder 
suPARnostic® Quick Triage för att fastställa hur produkterna 
kan understödja den dagliga hanteringen av patienter.

Vårt mål är att verksamheten ska vara kassaflöde positivt i 
slutet av 2020 och vid denna tidpunkt ha 40 sjukhus som beta-
lande kunder. 

Vi avser att rapportera till marknaden om utvecklingen av 
upprättandet av nya kliniska konton kvartalsvis.

Med den förväntade lanseringen av vår suPARnostic® Tur-
bilatex-produkt under tredje kvartalet 2018, kommer vi att ha 
en diversifierad produktportfölj som innehåller all nödvändig 
produkt- och klinisk dokumentation för att starta ansöknings-
processen hos amerikanska FDA. 

Hur kan vi skapa det här tillsammans? 

Vi hoppas att ni vill delta på denna resa mot att bidra till bättre 
möjligheter för samhälle och människors hälsa samt göra våra 
produkter tillgängliga för fler människor runt om i världen.

Jakob Knudsen
Chief Executive Officer 
ViroGates A/S
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Marknad

Överbeläggning inom akutvården – ett globalt fenomen

Studier uppskattar att i USA, är det största hotet mot det 
amerikanska akutvårdssystemets överbeläggning på akutmot-
tagningarna. Det beror delvis på att akutmottagningar i USA 
enligt lag inte har rätt att vägra behandling av oförsäkrade pati-
enter och dyker många oförsäkrade patienter upp på akutmot-
tagningarna och begär behandling istället för att först gå till en 
privat läkare. 

Enligt en nationell amerikansk studie från 2002 rapporterar 
mer än 90% av de stora sjukhusen att akutmottagningarna är 
fullbelagda eller överbelagda. Överbeläggning ökar patien-
tens tid på sjukhuset, ökar risken för förvärvade infektioner 
på sjukhus, ökar risken för medicinska fel och orsakar generellt 
dålig sjukhus- och samhällsekonomi.

Kostnaden per sjukhusbädd varierar enormt över hela 
världen, men även inom USA varierar det mellan cirka 500 USD 
till 3 300 USD och för intensivvårdbäddar är kostnaden ännu 
högre. Problemet är också känt i Danmark och andra länder i 
EU, där överbeläggning har visat sig leda till ökad dödlighet.

För att förbättra patientflödet och minska överbeläggnin-
gen inom akutvården finns det ett stort behov av bättre iden-
tifiering av patienter med låg risk för allvarlig sjukdom eller 
dödsfall. Genom att klassificera dessa patienter som icke-akuta 
eller lämplig för utskrivning kommer patientflödet på akutmot-
tagningarna att förbättras. Minskad vistelsetid och antal pati-
enter på akutmottagningarna leder till mindre överbeläggning, 
bättre utnyttjande av resurser, förbättrade behandlingsresultat 
och besparingar inom vården.

IVD-MARKNADEN

ViroGates verkar på marknaden för in vitro-diagnostik (IVD), 
som för närvarande värderas till 74 miljarder USD och förvän-
tas växa till 102 miljarder USD år 2022, motsvarande en 
genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 7%. Nordamerika är för 
närvarande den största marknaden, men marknader i Asien 
förväntas visa den starkaste tillväxten de kommande fem åren, 
ett resultat av stigande inkomster, ökade hälsovårdsbudgetar 
och ökad hälsokännedom.1 

1 BCC Research, The global in vitro diagnostics (IVD) market should reach 
$102.4 billion by 2022 from $74.1 billion in 2017 at a compound annual growth 
rate (CAGR) of 6.7%, from 2017 to 2022, 2017

Marknaden för akutvård

Ett av de stora användningsområdena för IVD-tester är på 
sjukhus med akutmottagningar. Läkare på akutmottagningarna 
måste fatta beslut om att lägga in patienter på avdelningen 
eller skriva ut dem mot bakgrund fysiologiska poängsystem 
och olika typer av IVD-tester. Dessa tester utgör emellertid 
ofullständig information för läkare. Dessutom är läkare som 
bemannar akutmottagningar, särskilt utanför normala arbets-
tider, ofta yngre läkare med mindre praktisk erfarenhet av att 
bedöma patienternas tillstånd, vilket ökar behovet av stöd-
verktyg för utskrivning och hemsändning eller inläggning av 
patienter. 

Över hela världen upplever länder en åldrande befolkning, en trend som enligt WHO förväntas fortsätta fram till mitten av det 21 
århundradet. Det ökande antalet äldre patienter har konsekvenser, både på individ- och samhällsnivå. På individnivå är tidigare diag-
nos eller förebyggande av sjukdomar viktiga faktorer för att upprätthålla en god livskvalitet. Det ökande antalet äldre patienter med 
flera sjukdomar ökar trycket på akutvårdssystemet i synnerhet, men även sjukhusen i allmänhet. Överbeläggning på akutvårdsavdeln-
ingar är ett globalt problem och har identifierats som en nationell kris i vissa länder. 
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Estimated market potential for tests assessing severity of medical patients within Acute- and Post Acute testing

€1.7* miljarder i marknadspotential på akutvårds- och 

eftervårdsmarknaden av akutpatienter

Acute Care Post Acute Care

Europa €240m €99m

Nordamerika €210m €87m 

Resten av världen €600m €497m

* Antaganden 
 Enhetspris akutvården: Europa,  
 Nordamerika €20 och Resten av  
 världen €10 - (1 test /patient)
 Enhetspris eftervården: Europa,  
 Nordamerika och Resten av världen  
 €10 - (3 test/patient)

MARKNADSPOTENTIAL

Akutvård

Bolaget uppskattar, baserat på patientflöde från utvalda 
sjukhus, att patientpotentialen för Bolagets produkter är 
cirka 2,5% av befolkningen/upptagningsområde per år. Med 
en prissättning på 20 euro per test utfört i Europa och Nord-
amerika och 10 euro per test för resten av världen, uppgår den 
uppskattade marknadspotentialen för suPAR-tester globalt 
inom akutvården till mer än 1 miljard euro årligen.

 
Marknaden för eftervård av akutpatienter

Eftervårdsmarknaden av akutpatienter utgör en omedelbar 
uppföljning till marknaden för akutvård eftersom många pati-
enter kommer att behöva rehabilitering efter sjukhusvistelse. 
Eftervårdsmarknaden av akutpatienter omfattar i genomsnitt 8 
miljoner patienter årligen i USA på institutioner som benämns 
“Skilled Nursing Facilities”, “Long Term Acute Hospital” och 
“Inpatient Rehabilitation Facilities”1. Värdet av suPAR-tester i 
detta segment uppskattas till cirka 700 miljoner euro årligen. 

Segmentet för allmänläkare

Allmänläkare ställs ofta inför patienter med multipla symptom, 
vilka är utmanande att diagnosticera. Marknaden inbegriper 
cirka 1,8 miljoner allmänläkare i EU och cirka 950 000 licen-
sierade läkare USA. USA har cirka 121 000 läkarmottagningar 
som genomför cirka 1 miljard tester årligen.2

1 Based on Deloitte "viewing post acute care in a new light" Deloitte Center 
for Health Solutions 2017

2 Frost and Sullivan ”Analysis of the US Clinical Laboratories Market” 2015

Försäljning direkt mot konsument/hälsokontroller

Rutinmätningar av kolesterol, blodtryck, glukos, höjd och vikt 
(för BMI), ålder och rökstatus utförs rutinmässigt idag. Men 
även i avancerade kombinationer misslyckas nuvarande test att 
göra en korrekt differentiering mellan vilka som kommer att 
bli sjuka och de som kommer hålla sig friska. Långtidsstudier 
av sjukdomsutveckling bland den allmänna befolkningen visar 
en stark association mellan förekomsten av hjärt-kärlsjukdom  
och diabetes hos personer som lever med förhöjd inflam-
mationsnivå, även benämnd som "low-grade" inflammation. 
Livsstilssjukdomar antas vara ett område med stor marknads-
potential givet det höga antalet hälsokontroller som utförs för 
att upptäcka latenta sjukdomar och för att kunna ingripa tidigt 
i sjukdomsförloppet. 

suPAR är generellt förhöjd i annars friska individer som 
står inför utveckling av kliniskt manifesterade livsstilsrelater-
ade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes eller 
cancer. suPAR kan upptäcka subtila förändringar i immunsys-
temet som på längre sikt leder till livsstilsrelaterade sjukdo-
mar och därigenom styra och övervaka förändringar i livsstil. 
Detta ökar människornas möjligheter att bli friska och undvika 
sådana sjukdomar.

På hälsokliniker och fristående laboratorier / referenslabo-
ratorier i USA genomförs ungefär 2,3 miljarder tester varje år, 
varav 38,5% utförs inom den området för klinisk biokemi och 
immunologi.3 Detta kommer vara det relevanta området för 
användning av suPAR-tester. 

3 Frost and Sullican ”Analysis of the US Clinical Laboratories Market” 2015
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Bolaget

ViroGates är ett danskt medtech-bolag som utvecklar och marknadsför prognostiska produkter för hälsosektorn. ViroGates suPARnos-
tic® produkter används av personal på akutmottagningar för snabb bedömning om patienter ska läggas in eller skickas hem samt till 
prognostisering av hjärt-kärl-sjukdomar, typ-2 diabetes, cancer, etc. Produkterna har förmåga att snabbt analysera proteinet suPAR 
som ger en oberoende hälsoanalys och speglar nivån på immunsystemets aktivitet. 

suPARnostic ® är baserat på ett enkelt blodprov

• uPAR proteinet finns på ytan av vita blod-
celler

• Vid immunaktivering släpps uPAR ut i blodet 
löslig-uPAR (suPAR)

• Ökad suPAR nivå indikerar sjukdomsförlopp 
och dödlighet

• suPAR nivån påverkas inte av dygnsrytm, 
kortvariga ändringar i livsstil (ex fasta) och 
vanliga åkommor (influensa)

• Eftersom testen kan utföras på 20 minuter är 
de ideala för riskutvärdering (triage)

Plasma

Vita blodceller 
Blodplättar

Röda blodceller

suPAR

ViroGates produkter övervakar aktiveringen av immunsys-
temet, och de flesta, om inte alla, sjukdomar har en underlig-
gande inflammatorisk komponent. Det kvantitativa testet 
möjliggör bedömning av huruvida en patient eller individ lider 
av kronisk inflammation och immunaktivering, vilket därmed 
indikerar om sjukdom är närvarande, sjukdomens allvarlighets-
grad, såväl som prognos och progressionen av sjukdomen. Tes-
tet är således prognostiskt snarare än diagnostiskt.

Inom akutvården är det kliniska värdet av bedömning av låg 
suPAR-nivå följande:

• Fler patienter kan på ett säkert sätt skrivas ut från sjukhuset. 

• Betydande minskning av inskrivning på grund av förbättrad 
medicinsk beslutsprocess. 

• I genomsnitt stannar patienterna 6,5 timmar mindre på 
sjukhuset när suPAR-tester genomförs jämfört med kon-
trollgrupp. Detta innebär en betydande besparing om mer 
än 27 miljarder EUR på utvalda marknader i västvärlden 

Genom att minska antalet onödiga inläggningar av patienter 
finns det också en förbättring av livskvalitén, eftersom onödiga 
inläggningar är förknippade med förlust av muskelmassa, risk 
för infektioner från sjukhusen och förlust av arbetsmöjligheter.

På akutavdelningen är det kliniska värdet av bedömningen 
av hög av suPAR-nivå följande:

• Identifiering av högriskpatienter resulterar i tidigare åtgärd. 
Idag riskerar sjukhus att ofta skicka hem högriskpatienter. 
De återkallas senare med en mer framskriden sjukdom, vilket 
resulterar i dyrare behandling med sämre utfall. 

• Identifiering av exempelvis ockult cancer kan förbättra 
behandlingseffektivitet och övergripande överlevnad. 

• Bättre riskbedömning = bättre personlig behandling och för-
bättrade resultat.

FÖRSÄLJNINGSMODELL

ViroGates tillämpar en direktförsäljningsstrategi för utvalda 
marknader i Europa och adresserar andra marknader via part-
nerskap med distributörer. 

Distributörer

För närvarande omfattar ViroGates distributörsnätverk; Bio-
medica (Österrike, Polen och ett flertal länder i Östeuropa), 
Alura (Serbien), ELITechGroup (Benelux), IBL International/
Tecan (Tyskland), Biological Sales Network (Italien), Hemakim 
Tibbi (Turkiet), Cedarlane Labs (Kanada och USA) och Super 
Biotech (Indien).
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"If you have a high suPAR, then the patient should be admit-
ted to the hospital. If you have a low suPAR you are able to dis-
charge the patient." - Prof. D.Msc. MD ph.D Ove Andersen,  
Hvidovre Hospital

Lanseringsplan för den europeiska marknaden

Lanseringsplan för den europeiska marknaden

Akutmottagningar på de flesta sydeuropeiska och östeuro-
peiska marknaderna har möjlighet att köra test direkt på akut-
mottagningen, medan det är svårare på de nordeuropeiska 
marknaderna. Således är suPARnostic® Quick Triage-produk-
ten direkt applicerbar i södra och östra EU medan de nordliga 
marknaderna får invänta suPARnostic® Turbilatex-produkten 
som kommer att lanseras under tredje kvartalet 2018. 

För framtida försäljning är det oftast en förutsättning att 
upprätta en provperiod med produkterna, så att kunderna kan 
lära sig hantera mätningarna med suPARnostic®. Kunderna vill 
normalt bekräfta kompatibilitet med sina befintliga arbetspro-
cesser. ViroGates samarbetar för närvarande med akutmot-
tagningar på sjukhus i Spanien, Österrike, Rumänien och Ser-
bien, där produkterna testas i klinisk praxis.

ViroGates ekonomiska prognoser antar en utvärderingspe-
riod om 9-12 månader från första besöket tills kunden kon-
verteras till en betalande kund.

Lanseringsplan för den amerikanska marknaden 

Innan lansering på den amerikanska marknaden inleds, hålls 
ett så kallat "Pre-IDE"-möte med den amerikanska hälso-
myndigheten (FDA) för att fastställa behovet av ytterligare 
data utöver de uppgifter som redan finns etablerade på EU-
marknaderna. ViroGates avser att sammankalla detta möte så 
snart som uppgifter från interventionsstudien har publicerats. 
På så sätt kommer ViroGates att ha ett datapaket som FDA 
kan granska. 

Initialt marknadsfokus 

ViroGates kommer inledningsvis att fokusera på marknaden 
för akutvård. Det är inom denna marknad den historiska 
försäljningen har ägt rum, liksom de nuvarande försöken. Den 

nyligen genomförda interventionsstudien genomfördes också 
inom detta segment. Penetrationen av akutvårdsmarknaden 
kommer att följas av segmentet för allmänläkare under 2021 
och eftervård av akutpatienter och direkt till konsument/häl-
sokontroll år 2022. De olika segmenten är inte homogena, så 
försäljningsstrategin kommer att skilja sig åt beroende på seg-
ment 

FINANSIELL MÅLSÄTTNING

ViroGates har initierat försäljningsinsatser på utvalda 
marknader och har redan ett sjukhus i Danmark (Hvidovre 
sjukhus) som kund. När de pågående produktutvärderingarna 
i Europa är slutförda kommer ViroGates, beroende på resulta-
tet, att diskutera försäljning till dessa sjukhus med relevanta 
beslutsfattare. Bolaget kommer dessutom addera fler potenti-
ella sjukhuskunder till liknande utvärderingar. 

Långsiktiga finansiella mål

• Uppnå cirka 40 betalande sjukhus vid slutet av 2020.

• Uppnå positivt kassaflöde vid slutet av 2020.

VIROGATES PATENTRÄTTIGHETER

ViroGates har ansökt om och beviljats patent för klinisk använ-
dning av suPAR. De patenterade rättigheterna omfattar även 
licensierade patent på både exklusiv och icke-exklusiv grund.

De utfärdade patenten ger Bolaget ett solitt skydd till 2028 
och ytterligare patentansökningar har redan lämnats in under 
2018. Detta kan, beroende på resultatet av processen, leda till 
ett 20-årigt skydd från ansökan.

Patenten ger omfattande skydd för den kliniska tillämpnin-
gen som dokumenterats i de studier som hittills utförts.

2018 2019 2020 2021

ViroGates riktar sig inledningsvis mot de spanska och östra EU-marknaderna på grund av möjligheten att genomföra point-of-care tester. Därefter 
addresseras viktiga, större EU marknader. 

1 - 5 sjukhus 6 - 10 sjukhus 11 - 20 sjukhus > 21 sjukhus
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Bolagets nuvarande produktportfölj består av suPARnostic® Auto Flex ELISA-kit, suPARnostic® Quick Triage och suPARnostic® 
Turbilatex som är under utveckling. Alla suPARnostiska produkter bär det vanliga "förnamnet" suPARnostic® och ett specifikt "eft-
ernamn" som indikerar teknikplattformen. 

suPARnostic® Quick Triage test

suPARnostic® Auto Flex ELISA kits

suPARnostic® Quick Triage test

SuPARnostic® Quick Triage (QT) lanserades i december 2015 
och riktar sig främst till marknadssegment där tester kan 
göras direkt vid mottagningen och där tid är en kritisk fak-
tor. Akutmottagningar är det primära segmentet där denna 
produkt behövs. Quick Triage säljs med en optisk läsare som är 
anpassad för Quick Triage-användningen hos ViroGates för att 
ge ett korrekt kvantitativt resultat till användaren. Den första 
Quick Triage mäter suPAR i blodplasma. 

En förbättrad version 2 kommer att utvecklas för direkt 
användning av helblod och med användarvänlig avläsning av 
resultatet. Om det utvecklas ytterligare kan ett mångsidigt 
testinstrument utvecklas som har förmågan att mäta flera 
parametrar som suPAR, CRP, HbA1c, vita blodkroppar etc.

suPARnostic® Auto Flex ELISA kits

ELISA-kit är mycket stabila och uppvisar hög kvalitet avseende 
både specificitet och känslighet. SuPARnostic® ELISA-kit är 
en beprövad teknikplattform som är väldokumenterad, stabil, 
pålitlig och det finns endast ett begränsat behov av ytterligare 
testutrustning.

De största nackdelarna med ELISA-produkter är att de är 
tidskrävande (det tar 2-3 timmar), så ELISA-test är generellt för 
långsamma för användning vid akutmottagningar. Dessutom 
utförs färre centrala laboratorie-ELISA-test idag än tidigare. 
Försäljningen av ELISA är stabil inom forskningssegmentet.

suPARnostic® TurbiLatex

suPARnostic® TurbiLatex förväntas vara huvudprodukten i 
Bolagets produktportfölj och förväntas lanseras kommersiellt 
under tredje kvartalet 2018.

Produkten är en turbidimetrisk analys som använder 
ViroGates proprietära antikroppar kopplade till latexkulor. 
Fördelen med en produkt av denna typ är att alla medelstora 
och stora sjukhus kommer att få tillgång till en optisk test-
metod och därigenom undvika ytterligare resurser vid klinisk 
biokemiavdelning. De flesta diagnostiska tester kommer att 
utföras med denna plattform och mätningen av suPAR kom-
mer att göras med blodprover som redan har samlats in för van-
liga diagnostiska test. Således kommer den kliniska personalen 
att få tillgång till suPAR-resultatet på exakt samma sätt som de 
får tillgång till andra blodprovresultat

Produkt

suPARnostic® TurbiLatex illustrerad genom Roche Diagnostics 
kassetter för användning på Roche COBAS plattformen



INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I VIROGATES A/S 11

Resultaträkning för ViroGates A/S

januari - mars helår

granskad oreviderad reviderad

DKK´000 2018 2017 2017 2016

Nettoomsättning 574 1 202 2 441 3 686

Bruttovinst/förlust -1 574 -460 -4 265 -3 502

Rörelseförlust -2 748 -1 300 -7 691 -6 937

Förlust före skatt -2 964 -1 309 -7 697 -6 898

Förlust för perioden -2 312 -1 021 -5 987 -5 403

Balansräkning för ViroGates A/S

januari - mars helår

granskad oreviderad reviderad

DKK´000 2018 2017 2017 2016

Tillgångar

Övriga anläggningar, maskiner och utrustning 211 206 243 232

Ränteinsättning och övriga fordringar 110 108 108 105

Anläggningstillgångar 321 314 350 337

Varulager 601 561 694 451

Fordringars 2 997 3 351 2 467 3 386

Likvida medel 10 264 6 053 1 466 7 823

Omsättningstillgångar 13 863 9 965 4 627 11 660

Tillgångar 14 184 10 279 4 978 11 997

Eget kapital och Skulder

Eget kapital 685 7 963 2 997 8 985

Skulder 13 499 2 316 1 980 3 012

Eget kapital och skulder 14 184 10 279 4 978 11 997

Kassaflödesanalys för ViroGates A/S

januari - mars helår

granskad oreviderad reviderad

DKK´000 2018 2017 2017 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 095 -1 769 -6 224 -6 677

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -132 -2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 893 0 0 0

Förändring i likvida medel 8 798 -1 769 -6 357 -6 679

KOMMENTARER TILL UTVALD FINANSIELL INFORMATION 

FÖR VIROGATES A/S 

Nettoomsättningen minskade till 574 TDKK under första kvar-
talet 2018, från 1 202 TDKK under samma period året innan. Det 
berodde främst på effekten av det nya hälsodirektivet "Sundhet-
splatformen", som introducerades under det andra kvartalet 2017 
i Köpenhamn, vilket resulterade i att beställningen av suPAR-tes-
ter hos den största kunden ändrades från att ske per automatik 
till beställas manuellt som en separat process. Detta resulterade 
i en minskande testvolym. Problemet är ännu inte löst men 
riskreducerande åtgärder har upprättats i form av information 
och påminnelser för akutpersonal och Bolaget förväntar sig att 
volymen kommer att öka under de kommande kvartalen. Under 

första kvartalet av räkenskapsåret 2018 redovisade Bolaget en 
rörelseförlust på 2 788 TDKK (1 300 TDKK).

Intäkterna för räkenskapsåret 2017 minskade till 2 441 
TDKK (3 686 TDKK) till följd av effekterna av det nya hälsodi-
rektivet som introducerades under andra kvartalet 2017. Viro-
Gates redovisade under verksamhetsåret 2017 en rörelseför-
lust om 7 691 TDKK mot en rörelseförlust om 6 937 TDKK för 
räkenskapsåret 2016.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 31 MARS 2018

Inget förhållande har inträffat sedan den 31 mars 2018 vilket 
väsentligt förändrar bedömningen av kvartals- eller årsredovisnin-
gen.  

Finansiell information
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